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titl~ , D. ministru Argetoianu la Arad. 

Una din pl'eocupaţiile cele'" mai de şi folositoarea inspirat/ie de a descinde~ Sosirea dlui ministru 
ăpetenie ale cercurilor conducatoare, ,in- prin membrii sai, în mijlocul poporului şi· 
'ferent de culoarea lor politică, trebue ~să de a ~e interesa de aproape de nevoile Argetoian u· 
e, după părerea noastră, aceea de a se obşteşti. La gară .. _ Discursurile. _ Cortegiul. - la pre-

'olir teresa citt mai de aproape d-e nevoile Rând pe rând" membrii gu..vernuiuI şi fectură. - Banchetul. 

a~ opuIaţiunei şi de tot aceea ce poate fi preşedintel~ Con,siliu]ui au vizitat oraşe Primirea făcut' dlui ministru ,le interne Arge-
'C W! directă legătura cu acestea. '1 ] 'txţ" '] d' t"'t "r l' lo' . ŞI loca 1 ·ar·1 ŞI ma.l a es 1U en orB e a 1- toianu, de către populaţia Aradului, a luat ier~; 

Această nevoe şi această datorie, ca pite, pentru a' vedea personal aceea ce caracterul unei mari şi impunătoare manifestaţii 
rcurile conducătoal'e să se intereseze trebue facut pentru t îndreptarea răului populare . 

. e aproape şi personal de necesitaţile de enorm cauzat de utMea secole de ocu- Iacă din vreme oraşul se umpinse de lume 
rimul ordin al locuitol'ilor şi de tot ce paţie dusmana, venită dJn provincie ~i de prin toate satele pentru 

, a Întâmpina la gară pe unul din ceia D;laj de seamă 
oate Inlesni traiul populaţiei, de.Ia sate Toate oraşele Ardealului,' tn speciaJ, sfetnici ai tronului, care se Întorcea din streÎnătate 

şi de la oraşe, nici o dată nu a putut au fost obiectul . unor asemenea atenţii unde fusese să petreacă, dopă atâta activitate mi .. 
fie mai viu şi mai-adânc simţita. ca delicate din partea guvernu.lui actual şi nisterială ~l parlamentară, câte~va zile în con

uma când bogatele teritorii adevărat pentm a da o probă evidenta şi cu un . cediu. 

t' . t t in l' . 1 .. Din Timi~oara Qi Lugoj deasemea au venit" 
·omâneş J, ţmue a Ata vreme . . sc aVle. caracter mal ocal despre aceasta, e sufi- . numeroase persoane şi personalităţi politice pentru 

'au reantors la sfântul sân al patriei în- cient să· amintim de vizitele dlui prim- a primi pe d, ministru de interne. 
egite şi victorioase. ministru la Arad, cum şi de acelea ale· Intre persoanele venite în acest scop cităm 

Acaastă luare de contact tnsă şi a- celorlalţi consilieri ai tronului, general în primul rând pe d. Albert Popovici-Tafeă, sub
asta. strânsă apropiere intre conducători Văleanu, ministru de intel'lle Argetoiauu, secretar de stat la departamentul ÎHterneJor. 

,- In gară s'e aflau pentru întâmpinarea dlui mi- -, 
, populaţia tntregei ţări trebuea şi trebue subsecl'etar de -stat Popovici-Taşcă, Groza, nistru Argetoianu; deputaţii ~i senatorii Aradului 
. fie, reală şi sinceră, pornita din dra- veniţi toţi în localitate pentl'U a se con- dnii dr:'Bodiu, Givulescu, Marşieu, Costilla, Be-

ste adevărată, nedictata de nici un al1 vinge de adevărata situaţie şi a lua, la· redeu, Ioan MOfilalli deputatul oraşulu·j E!isabetopol~ 
teres de cât de acela ce poate fi purtat departamentele respective, măsuz'ile ce se primarii oraşului dr. 1. Robu şi dr. Anghel, pre~e
ai ales unor teritorii ce au avut atât impun. dintele tribunalului rir. S. Moldovan, primprocuror 

Meculescu, subprefectul judeţului d, Reles, prim-
mult de suferit pe urma jugului Astăzi chiar, se află în Arad, d. mi- notarii judeţeni şi primpretoni din judeţ, secretarii 

. ein. nistru de interne Argetoianu şi~. sub se- comunali din comunele apropiate; directorii ~i cor-
Din punctul acesta de vedere, al CI'etar de stat Popovici-Taşctt, veniţi cu pul profesoral ai liceelor din Jocalitllte, membrii 

ropierei in mod ciLt mai strâns de po. aceleaşi frumoase intenţii, şi cu aceleaşi revizonuuJui şcolar, parintele protopop gr. cat. 
laţie şi în special de aceea a teritoriilor distinse preocupăt"i. Iosif Popa, părintele protopop Mior din Şeitio ~i 

_ numeroşi reprezentanţi ai populaţiei române din 
Opite, se poate spune că guvernul actual, Populaţia oraşelor. transilvănene ca oraş ~i judeţ. . 
facut cel mai hotărât pas iu spre de- şi aceea' a Aradului, azi, au Juat cunoş- Dela Timişoara au sosit îll cursul după. amezii 

net, ocraţie şi popularitate..: tinţă, cu satisfacţie, totdeauna, de atenţia pentru iutâmpinarea dhti ministru Argetoianu: dnii 
it' Se Întii,mpla poate şi mai Inainte de ce li se dedea şi li se dă şi această sa- Avram Imbroane vicepreşedintele Carnerii, Nicolae 

3 boi !-li în primul tl'mp dupX.· încheerea t' f v 1 ţ' 1 1 l'tx.t·· Imbroane prefectul Tjmişoarei~ Avram Coreea pre-
y a lS aCylUne popu a la ace 01' oca 1 av1 şI-au şedintele partidului poporului, Corneliu Grofşorean 

ei ca membrii guvernului să viziteze exprimat-o ori de cttte ori au avut pl'iIej, primarul Timişoarei, dr. Tilu Malai notar, public, 
ele localitaţi şi să aibă aerul, că.,se in- făcând primului ministru şi consi1ierilor Traian Biraescu, ziarist, P. Nemoianu, ,prefectul 
asează de nevoile populaţiun~i. tronului o primire' din cele mai călduroase judeţului Caraş Severin, deputaţii: Tilică Ioanid, 

Asemenea vizite erau foarte rare şi mai entusiaste, . dZ~hăTrifoD Lafţia, ddr
B
· Fa.bius Gelezan, VJldescu. 

1 · , P" (,1\ t ,. .. tI' d II rf'seu pre ect e uza.u. . 
a mmterI şi ele nu aveau loc de Cii,t 1 nmlrea ",cu ii. IerI· mInIa ru Ul e l L I t d l' 1 ti d 
prilejul alegerilor cu scopul ~ de a se interne este (r probă mai mult de modul da;ă, dea :::p~rr~~u cijă.~~ţiord: :t:ag~~P ~e ~~i 

nine! luenţa pentru oca~ie masele de 'ale- cum se înţelege de populatia teritoriilor frumos împodobiţi de sirbătoare. 
nine. tori,.. alipi te, preocuparea guvernului de a se Erau fiă.caH din Gai, Pâ.roeava şi aceia de· 
:r;~:. O <lată !nsă .. cu alegerile se ducea şi apropia cât mai mult de ~mase pentru prin satele din imprejurimi, îmbrăcaţi ~ cos tu"" 
e;<s: udata şi neprevazuta dragoste a condu- ,Cel'cetllrea şi rezolvirea nevoilor celor mai mele lor pitoreşti ~i veniţi cu dragi inimă să 
tlaJI' salute pe reprezentantul fruntaş al guvernului. 
>aw' torilor faţă de locuitori,. cari se alegeau imediate. Imediat după aceasta străzile se umplură .de lume; 
~~:. speranţele ce le fuseseră date şi cu Ne bucura. personal, această. convin- grupuri se formau cu incetul, apoi toată această 
.11 ~i8iunile făcute, ce nu aveau să. se gere a guvernului de a surprinde ]a lBulţime se indreaptA spre gară pentru a aştepta 
~. ahzeze nici odată. obârşie, Q.irect, dorinţele şf aspirnţiile I po- acolo pe d. ministru Argetoianq. 

Sistem foarte vechi ş·i foarte urât porului din teritOl'ii1e alipite, mai ales şi la gară. 
sta şi Qondamnabil prin fondul său de socotim că între alte multe răspunderi şi Cu toate măsurile luate de autoTÎtă.ţl in ve-
ariozitate. misiuni de seamă este şi această CUDoaş- de.ea pă.stră.rei ordinei şi cu toate că. populaţia 

, Actualul guvern, că['uia i~a revenit tere a poporului una din cele mai Inalte venită. de ja~ sate, ră.măsese în· faţa gărei,· totuşi 
ta d' d îmbulteala pe· peron era extraordinară. 

menire de a pune ordine In ţară şi e obligaţii, ale unUl guvern a evărat naţio- D. suhsecretar de stat Popovici ... Ta~că. şi d. 
restabili disciplina socială, conform si- na] şi românesC. prerect Radu Pancu, cari se duseseră cu automobilul 
aţliIor 'de după război; a av~t totdeodată la -CurticÎ pentru a întâmpina pe d. ministru de 
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intern~, 's'au urcat pe urmă în tren, însoţiud pe d. Discursul dlui ministru de interne. 
ministru la Arad. D. Iilinistru Argetoiallu in aclamaţiile nesfărşite 

Peste câteva minute trenui se opre~te in ale mulţimii apare pe balconul prefccturei şi cu un 
gară. ~i d. mInistru Argetoianu, coboară din vagoQ glas sonor mulţumeşte din tot sufletul pentru, În-
t il mijlocul entuzÎastE'lor aclamaţiulli ale mul- timpinarea ce j s'e face. 
ţimei Insoţit de dnii Popovici Taşcă şi Pancu. ' D. ministru spune că vine de departe dar căI-

Mu"icele cântă. mulţimea aclamă, entuziasmul dura cu cere a fost primit a făcut. să nu mai 
e de nedescris. simtă nici o oboseală. 

D. Ministru scoboară din vagon fiind căI- Am VILzut aci bă.tlÎnd sufletl.11 iubitei mele 
duros salutat de reprezentanţii autorităţilor, patri,i - a spus d. mInistru - şi am văzut că 
şi de amicii săi politici ~i de intreaga aS1- privirea voastră' se tndreaptă nu către un om, ci 
stenţA. către o idee, ideia întregirei ţării n0astre ~I către 

D. Robu primarul oraşului salută. intr'o scurtă simbolul, care îl Jeprezintl: guvernul din Bucu-
cuvântare, pe sfetnicul tronului, spunând că. aten- reşti. 
ţia delicată ară.tatA oraşului prin oprirea Exce- D. ministru arată situaţia grea lipsurile popu-
lenţeisale în Arad, la intO!ircerea din' concediu, laţiei din Viena, de unde vine şi situaţia Ungariei 
a fost apreciată astfel după cum se cuvine de po-prin care a trecut acum. D-tn\ a spus d. ministru 
pulaţiunea arădană. aveţi dreptul să vii numiţi fericiţi, căci aţi primit 

Acest lucru nu va fi uitat nici o dată· de doul1 daruri libertatea şi belşugul. " 
arădani, de oare ce in Qprirea. d·lui ministru de D-tră culegaţi roadele suferinţelor de o mie 
interne la Arad, se cristalÎzează nu numai o aten- de aUI. Fiţi plini de Incredere intre voi ca ~i faţă. 
ţiune delicată a unui om ~i a unui ministru de de not de dincolo de Tarpaţi.· 
seamă, dar grijea pă.rintească arătatii. oraşului de V ă îmbrăţişez pe toţi 'În numele Moldovei 
unul din cei nlaÎ harnid colaboratori ai guvernului , Munteniei. Olteniei ~i a celo'rlalte ţinuturi româ- 1 
în numele şi cu deplinul consimţimânt al a- tieşti şi ducăndu-vl\. acasă să strigaţi pe drum să 
cestuia. . " trăiască România Mare. ! 

Primarul oraşului, urea'ză ilustrului oaspe bun I ale Urale furtunoase acoper cuvintele din urmii I 
sosit în mijlocul arădanilor, Lan sunt recunoscă· dlul mwistru Argetoianu. 1 
tori guvernului ~i reprezentanţilor săi pentra 16t Discursu~ dlui Imbroane. 
aceea ce aceştia au făcut ~i inteleg să facă. pen- 1, 
tru el. 

Vorbeşte după d. ministru vicepre~edintel~ ca
mere d. Avr~m 1mbroane care 'aduce salutul bll.
nAţeni!or şi arată, că dacă în trecut aci în Arad, 
s'au făcut în atatea râuduri ovaţii barbaţilor de la 
conducere, e datoria noastrii. chiar aci !'ă accen-

Aplauze prelungite acoper cuvintele prima
rului. Curul Casei cuiturale din Şega rll.'iună pu
ternic pe peron în vreme ce afarA' mulţimea isbuc
Deşte în ovaţii, însoţite de sunetele muzicelor din 
Socodor şi Sântana. -

Răspunsulr,dlui ministru Argetoiailu. 
Dupu ce ovaţl1le încetează, răspunde la miş

cata cuvântare a primarului," d. Inlllistru Arge~ 
toianu. -

D. ministru de interne, multumeşte clUduros 
pentru primirea ce i s'a făcut şi salutând pe auto
rităţi, public şi pe' toţi arădanii adunaţi acolo) 
spune că guvernul continuă cu încredere opera sa 
de ridicare şi de consolidare a naţiunei ŞI opera 
de pro~peritate a teritoriilor desrobite. 

D. ministru închee spuuând că a venit cu 
puteri I10ui din concediu, cu dor" de luptă şi cu 
dor de bine pentru ridicarea glorioa'iei naţiuni ro
mântţlll, prin cinste şi conducere illţeleaptA. 

Cu vintele excelenţei sale sunt salutate cu 
aplauze şi ovaţii. Corul şi muzicile cântă din nou 
şi toatii. asistent" fie îndreaptă spre eşire. 

In faţa gărei mulţimea imensă adunată acolo 
Îsbucneşte de a!iemenea în ovaţii prelungite. Lo
cuitorii safelor se atli aduDhţi în grupuri strânse, 
iar călăreţii încep să formeze c ,rtegiul, luând loc îll 
fruHle, în sunetele puternIce ale muzicelbr. ~ 

I tuăm existenta statullli român ~i a neamului româ· j 
nesc ŞI să in tâ.mpinăm după vrednicie pe ministrul I 

de interne al ţl\rii româneşti. Se cuvine să·i ară- 1 
tam dlui ministru Argetoianu - spune d lm-' 
broane - toatll. recu!lO~!illţâ noastră pentru râll- \ 
duiala ce a făcut tii' ţHa' române:asdl. D. Arge
toianu a inăduşit în germene orice mişcare bolşe-,j 
vişlii. şi submină.toare statului. , 
. lu Banat· d. ministru Argetoianu a fost numit 1 
c barosul ţărih pentrudi dsa a lovit in tOfi cari au 
illcercat să \iU bminete tara. I 

D. ministru Argetoianu - continuă d. lm. 
broane - a fost acela care ne-a ţinut strânşi la l' 
olaltă Intr'ull mă.nunchiu, ca să se poată. vot .. în 
parlament reforma agrară şi astfel dsa a contribuit i 
în mare măsură. ca aceasta reformă. să fie înscrisă. I 

in constituţia ţării. . . I 
D. lm?roa'be .ara~ă apo.i. că .toţi românii trebue,. 

să se consldeze ŞI aZI mobIlIzaţI sub steagul rege· I 
lui Ferdinand ,i cum au luptat în front, trebue şi , 
azi să Jupte pentru inchegarea ţării. 

Trebue se- avem incredere in virtuţile neamu- I 
lui nostru şi cu aceasta incredere vom tnvinge pe 
duşmauu dIll afară şi slabiciunile noastre din Iă-I 
untru. ' ~ 

Chestiunea desarrnării În sedinta ] 
Societătii Natiunilor: ' , , 

(Prin fir special) 

Ge~~~" .. - Lordul Cecil a sficiţat programe = 
desarmam ~1 a declarat că trebue apelat la mUllci,., 
torimea mondială pentru a se facilita executare;~a 
desarmării. ~ lfab 
. ?elegatul sve,dez. Branting a expus, ~ te)i~o 
Identică, recunoscand că unele state sunt slhte dit ul 
consideraţiuni particulare să- şi asigure siguranţ Irom 
externă printr'o înarmare I1mitată. ~I 

Delegatul francez Noblemaire a re;;mintit (1 
,guvernul france7. s'a asociat totdeauna la propunt,~! 
riie desarmăreÎ şi a exprimat opinia că e loc a:~ 
turi de Franţa pacifică şi liberă, pentru o Germ •.• t 
nie iiberii., Franţa vrea să fie pacifică. în garat· UD 

ţiile nec/'sare de siguranţă, care încă nu sunt St, 

fidente azi. Noblemaire continuând, a afirmat ti .. ! 
Franţa de după ră.zboi repudiază mililarismul hJeI, 
timp ce in Germania e un duel continuu între par. 
tizanii revanş~~ ~i amicii păci.i,. ceea~~' obli~~. 
Franţa să raml1Ie cu arma Ia plclor. ŞI Lţi\ c; 
aceasta situaţie se mai pretinde că Franţa e mi:. 
taristă. Aceasta a spus, delegat-ul francez este te br 
neadevăr şi nici un francez care a făcut ră7.bo,t ~ 
nu vrea să mai revadă asemenea oroare, căci nit ' 
o ţarii. n'a suferit ?tâta, cât Franţa în războiI 
mondial. Deaceea Franţa va trimite delegaţi : OI 

Washington pentru a contribui la opera de! \'1 

ar mării. ~Jt 
Delegatul englez Foscher a recunoscut I I 

Noblemaire a exprimat adevăratele sentimente a' ul 
Franţei. - f 

Foscher declară 'că englezii ştiu ce a suIt, ~i 
Franţa şi recunos~ datoria de onoare pe care' 
contractat-o faţă cu ea. 

Cecil Robert :,,'a exprimat că di~cursul: ~I 
Noblemaire va avea răsunet in Anglia şi in Gt 
mania. Adunarea a votat în umanimitate moţiu1. s 
lui Sehanzer, delegat italiall, ceeace echivalea2ă II 
un vot al adunării in favoarea resoluţiei pe Ct 

a luat~o comisiunea desannărei. 
w- .... ..,.... t 

Situatia politică În Germania. ~1 
'.. (Prin fir special) ~.t 

~ ~e 

Berlin. - Partidul socialist independent 
declarat că IIU primeşte să facă parte, prin mCl ~Q 
briisii.i din cabinetul \Virth, de cât în cazul d ~e 
s'ar primi condiţiunile puse de ,partid. " Acestea 
fi stabilirea echilibrului bugetar; gararlţia oh i, , 
ţ,iilor financiare către streinătate prin impune: ,r, 

proprietăţei; realizare~ de reforme judiciare în' II 

părtarea din funcţiile publice a 111onarhişti 1 or. soc, 
lizarea minelor ~i garanţia că se va ţine seamă' c 
tot ceea ce Germania datore~te statelor victorio' .i, 
în război. 

III 

După grupul călăreţilor cu steaguri ce des
chid cont"giul, urmează, având în urmll. un alt 
grup de cl'ărt'ţi, automobilul în care se aflii. d. 
ministru Arget01allu, având . alăturea pe d. Pancu 
pnfeclul oraşului şi judeţului ,i pe d. deputat 
Ttiică Ioanid, 

In urmă. vine automobilul ce aduce pe duH 
subsecretar de stat Popovici, Taşcă, şi Imbroane, 
apoi automobilele şi trăsurile cu ceilalţi oaspeţi şi, 
tn fine' muzicele şi mulţimea satelor şi oraşelor 

A verti7.~ază pe ţ1'l.rani să. se fereascA -de ne
crednţă,. şi desllAdejde, Poporul român a suportat 
vijeliile ce au trecut preste el şi pe această tărie 
In suferinţe se întemeiază viitorul ţării româ
neşti. 

Spune ţăranilor să fie cu deplin! încredere 
îl] acei ce stau la postul lor, la datorie şi cari au 
pornit la luptă . pentru închegarea României In-

Bel"lin. - Berlincr Tageblatt scrie că str: 
tura Reichswehrului este acum definitivă ~i că •. 
fost a.ngajate co~versaţ!i relativ la ridic~rea in;~: 
zice reI, pentru' GermanIa de a se folOSI de g 
si aceasta pentru că utilizarea a€estei arme de:: 1111 

~ive nu a fost oprită in nici un alt stat: 

venite la gară l'ă salute pe ministru. 
Cortegiul este impozant începându-se la gari 

~i terminând la prefectură. 
, Pe tot parcursul Excelenţa sa este salutat 

de populaţIa Îllşirată pe ambele trotuare şi cu greu 
stăpâlli i\ tiă. nu ocupe ~i strada, de cordoanele de 
gardlttti , 

In faţ3 prefecturei se află deasemenea o lume 
imensă, astfel că circulaţia este foarte di fidlă, din 
cauza înghesuelei, dacă nu aproape imposibilă., 

In fine se face loc; aUlOmobilui prefectului 
de poliţie- deschide calea şi peste puţin automobi. 
luI dlui ministru de interne se oprt'şte in faţa pre4 

fectm ... i unde e salutat cu aclamaţti de mulţime in 
rândurile căreia se vă.d numeroşi reprezentanţi, ai 
minorÎ,ătilor. 

lu 'urmă vin muzicile urmate de mii de oa· 
meni se carigrupează deasemenea tn faţa PJefe~turei 
aştep1ând ca d. ministru şi însoţitorii săi să se 
ante pe balcon -

tregite . 
După vorbirea d-lui Imbroane intrerupt des 

de uralele mulţimii, d. ministru Argetoianu se re
trage de pe balcon, salutând mulţimea cu cuvintele: 
La revedere Încurând! 

Muzicele din Sântana inloneazl im\lU1 regal 
pe A care mulţimea îl asculta cu capetele desco
perite! 

Mulţimea se imprăştie apoi în deplină linişte 
şi ordine. 

-~ B;lOchetul. 
Seara, la orele 8, a avut loc un banchet, 

in sala de sus a restanrantului ,.Crucea Albă~~ 
" Au asistat d·nii ministru, reprezentanţii tu
turor autorităţilor, parlamentarii şi un numwros 
publ ic arăLlan. 

Discursurile ţinute le vom da in numărul de 
mâine. 

D. ministru Argetoianu şi d. subsecretar de 
stat Popovicî Taşcă părăsesc astăzi diMineaţă ora-
şul ducându se la Bucureşti. . 

Ziarul adaugă pentru ieri Luni, Wirth a (; ~I 
vocat pe toţi tefli partidelor pentru a se dist: 
posibilitatea' extinderei coaliţiei guvernamentale ~r 
dreapta şi stâllga. ... 

Berlin. - La din eul oferit de 
participat tOfi ~efii partidelor politice. 
acord relativ la chestia impozitelor, 
chestiiior financiare .. 

Cabinetul va fi format în cursul 

f 

cancelar e 
S'a CăZUi 1" 

. t r l 
~l a tu· . 

săptă1llă' ! 
lin 

.....,. .... ~ +~rrr$." ., .......... , '". 

Luptă cu rel;elli unguri laGothl~ lIt 
Paris. - Din Viena se telegrafi:.zl1 cil ~ 

avut loc noui ciocniri intrerevoliaţii ungu' ti 
trupele regulate a,vstriace pe lirii'a G thard. re ~ 
o scurtă luptă rebelii s'au retras pArăsind ~ 
multe vagonete încărcate cu 'arme, mitrali(:~: 
mUlliţiulli. 1- .. ',' ;1 

(Prin fjr specIa ~ 

Au sosit! mai multe şi diferite pălii .. il ori::inale de PICHI.J"t~R VE

LOUH. şi LODE la prii viilie de Diode bilrblttesscă SCHROD'~ II 
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ţa II\FOIIllIATIUNI. 

_ Dumillecă dimineaţa la orele 11 s'a deschis 
sala festivA a şcoalei medie .Iosif Vulcanc ex

i de tablouri a cunoscutului maestru Cornel 
'an, profesor de desen la lict'u! .Moise Ni

•. D. prof. Minişan expune de astadată 60 
DUri noni ale dsale: "Interior", .Cetatea Hune

C j .Vi:iţă moartăc, .Corfă de mere., .Băia
cu cocoş. {Ii alte peisage, acvarele, motive 

.1l~1.",,,g,,,,,,.u dela Selişte etc. lucrări mai recente ale 
tului pictor român, cunoscut Aradului cu 
expoziţiei, din anul trecut, ce a organizat 

Palatul Cultural. 
La deschiderea expoziţiei dlui Minişan an asis~ 
autorităti1e, corpul profesoral din localitate şi 
er(l~i membrii ai societlyii române din Arad. 
Expoziţia va ti deschisă timp de două săptă

. ,i se poate vizita în fiecare zi, dimineaţa 
Iora 10-1 şi după masl dela orele 3-6. 

Dintre tablourile expuse câteva vor fi reţinute 
primărie. 

- Ghete bărb!lteşti, femeieşlÎ~ şi de copii 
'e originală F. L. Popper ~j Bally au sos ii 

se airă de \'ânzare la singurul magaziR Levat 
Szigeti mai'nainte Buchsbaum şi comp. 

- 'Pub!icaţiune. Deoarece pentru luna Oc
'e nu s'au anunţat decât 50 abonaţi, am fust 

i a sista furnizarea la dom\ciliu a ghetei. 
ele depuse se vOr replăti abonaţilor în biroul' 

1urnul de apii.. TotoC!lată facem cunoscut pub-
, il'Î, că. ghiaţa În orice cantitate, se poate căpăta 

f~brica tt'e ghiaţă in fiecare zi dela orele 8 a. m. 
la orele 4 d. a.. Uziuele comunale. 

- Azi, Marţi urmează a Se prez.enta la biroul 
'1'\ locuitorii din: 

Circumscripţia 1: Str. Grănicerilor, str. Oncu 
s1r, Carajliale. 
Circumscripţia II: Str. Tribunul Dobra şi Ca

Ballatului 
Circumscripţia 111: Str. Oituz. 
Circumscripţia IV: Deoarece conscrierea după 
, s'a terminat În aceasta circumscripţie, pentru 

Il c prezentaţi se fixează ca termen ultim de pre· 
dală de 10- OClomvrie, după care dată cei 

şi la prezentare vor fi amenJaţi, conform 
Îu vigoare 'referitoare la Biroul Populaţiei. 

- Comisia interimară din Iaşi a acceptat in 
me.lnc,,,,,,, ofata unei societă.ti germane pentru re .. 

or~şului. 

- lntrunirile comuniste din Italia, pentru de 
rea J.;revei generale, au înce.tat din cauză că. 

de întrunire erau goale. 

- Comisiunea interaliată pentru chestia Si
, de lIUS, şi~a mutat sediul din Geneva la 

Defichiderea parlamentului grec sta amâ
cu o lună. 

- , Morning Post.. din Londra află din eri
el lrimiten-'a de ajutorare in Rusia, a fost 

din cauza pretenţiilor absurde ale sovle-

- Argentina a incheiat tn Statele Unite un 
t pe termen de doi ani. 

- D. Pa<;id -a avut ieri consfătuire cu mi
RomânIei la B~lgrad în chestia cooperărei 
Mic .. i antaute, îa Ungaria, conform propu-

d lui B"nes, '.~ 

ŢăIă,IIiştii ~ârbi, de sub şefi a d-lui Radics ur
proclamart'<i republicei croate. ' 

- Din Nt'w-York se anullţă că de comi tetul 
din St:<nat s'a hotărh să se acoarde un 

de .ci Il ci ani statelor debitoare Americei 
la fixarea regulamentului datoriei intera-

Dir('ctorul de bancă, din New-York, Strong, 
arat, că. plata anuităţilor datoriei europene 
Statele Uni te. ar avea ca efect o şi mai mare 

a va1utelor ,i d~ci produsele streine nu ar 
lea fi exportate. Ar rămânea 6 milioane de 

ori americani neocnpaţi şi uşurarea impozite-
pe baza plă~ilor din Europa JlU ar putea Înll-
acest pericol. ' 

- La Mlrsilia a murit Portucalian, cunos
culul apărător al cau7.ei armelle~ti, 

- Comitetul de O sută al Partidului naţio
Ilai român se întrul\e~te zilele acestea h Cluj. 

- Ziarele vieneze, scriu că. Unga~ia de vest 
s'ar fi proclamat independentă· sub un guvern 
Friedrich. Agenţifl ullgară neagă faptul şi spune că. 
Friedriche la Budapesta. 

- Se telegrafiazăziarului , .Informationc o(;ă 
amânarea chemarii sub drapel a clasei 1921 indică 
destul de clar clL Romtwia nu se teme de even
tualitatea unui ~ouflict ,cu Rusia sovietelor. 

- Din Sofia se ·telegrafiazii următoarele: şti
rea despre întrunirea unui congres bulgaro-turc, 
in scap de a. se incheia un acord tn vederea unei 
acţiuni comune, buJgaro· turce în Balcani şi în Ana
tolia e falşe ca şi' ştirea că delegaţii turci ar fi 
sosit la 'SOlia pentru a trata cumpă.rături de arme 
şi munitiulli. ' 

- Monitorul oficial dela 30 Septemvrie pub. 
lică dispozi~iile relativ la vărsarea impozitului pe 
cheltuielile somptuare şi pe cifra afacerilor previi 
zute In legea impozitului pe lux ~i cifra af'icerilor. 

Conform acestor di'poziţiuni in Arad aceste 
impozite se vor vărsa la perceptorat după ce a 
fost calculat de secţia a treia a Administraţiei 
financiare, condusă d.: d. N. MunteanJ in următoa
rea ordine: In 5 Ol"tomvrie litera aceia a cărora 
nume începe cu ,'l.,. în 6 Octoll1Vrie litera B, în 7 
Oct. litera C, in 8 Oct cei fntârziaţi din zilele 
premergătoare, în 10 Oct. litera D, tn Il Oct. 
litera E, în 12 Oct. litera F, ia 13 Oct. litera G. 
în ) 4 Oct. cei intârziaţi din aceste zile, in 15 
Oct. litera H, tn 16 Oct. litera 1, in 17 Oct. litera 

I ], în 18 Oct. litera K,ln 19 Oct. litera L, ~i M, 
în 20 Oct. litera N. în 21 Oct, litera O, în 22 
Oct. litera P, în 23 Oct. litera Q. în 24 Oct. litera 
R, În 25 Oct. cei întârziaţi, în 26 Oct. litera S, 
in 27 Oct. litera 'T. în 28 Oct. litera U. în 29 
Oct. Iiterile V, W, Y, ~i Z, în 30 şi 31 Octomvrie 
societăţi 1 e. 

x Vizitaţi magazinul V. Missir fii & Co S. A. 
asortat complect pentru sezonul de toamnă., articole 
solide şi eftine. 

TELEGRAllIE. 
(Prin fir special.) 

Acchlentul de automobil al regelui 
Serbiei. 

Paris. - Ziarul. Le Journal ~ anunţă că. în 
timpul serii. automobilul regelui Serbiei s'a ciocnit 
cu automohilul dlui Boniu Legare, ambasadorul 
Italiei la Paris. Ambele vechicule sau stricat. Re 
gelpi Serbiei ,i-a continuat drumul spre Versailles 
în trasură. ' 

M edinţia Italiei. 
Roma. - Ministrul de externe itali an, Toreta 

a primit medierea oferită, de Germania privitor la. 
Ungaria apusană., conferinta ambasadorilor primeşte 
aceasta acţiune de mediere cu condiţiunea să nu 
~e tărlg-ănească ultimatul hotărât pentru patru 
Octomvrie c. 

Atitudlnen, francezilor in terftornl 
germall ocupat. 

Berlin. Socialistul Horman, deputat de 
Kasorlantern a adresat o scrisoare ziarului » Vor
waerts., prin care protestea~ă contra calomniilor 
dehitate de presa naţionalistă. în ceeace priveşte 
a'itudinea francezilor cu ocazia catastrofei dela 
Oppeln. 

Hofman afirmă, ca ştiind din sursă oficială., 
că. francezii au dat din primul moment şi în mod 
spontan toate ajutoarele posibile teritorului ocupat 
şi pooulaţiunea acestuia protestea7ă cu ultima ener
gie tmpotriva propagandei mincinoasă fă.cutl de 
naţionalişti. 

A m avut adesea ~lI. ne plitngem. scrie' sot::Îa
Jistul Hoffman, de incidentele cari s'au produs în 
teritoriile ocupate, dar ne bucură.m când putem 
spune bine de adversarii nostri. 

Suyeranul In Sighetul lIarmntiel. 
Sighet. - Sosirea M. S. Hegele în localitate, 

a avut loc in mijlocul unui mare entusiasm. Popu
laţia fericitii şi încântată de a vedea pe Suveran, 
L'a ovaţionat tot timpul 

?It S. Regele a vizitat şcoala normală, biseri
cile şi spitalul, apoi a asistat la banchetul oferit 
de prefectură. 

Un monument 1ui Clemeneetlu. 
Paris. - La St. Hermille, a avut Joc în faţa 

unui public imens, inaugurarea monumentului lui 
Clemenceau. 

Deputatul radical .din Var, Leroux, senatorul 
Baudendrazo şi deputaţii conservatori vandeeni, au 
ţinut cuvântări arâ,rând patriotismul celui săr
bătorit. 

Ministerul (le externe POlOIl despre 
chestiuuea lUnei. 

Var~ovia. - In expozeul ce l-a făcut asupra 
chestiunei Vilnei, ministrul de externe polonez, a 
accentuat dl. nici odată Lituania n'a vrut să În
treţie relaţii amicale cu Polonia. Ministrul a adă.o
gat ră guvernul polonez consideră ca bază pentru 
soluţionarea chestiunei consultarea p 1 ebiscitară, pe 

'care Liluania a respins-o. 
Dieta a aprobat deciaraţiunile ministrului aface~ 

rilor streille. 

O mistif'icnre germană. 
Berlin. - Germqnii au trimis la Geneva o 

telegramă in numele a două milioane germani din 
uniunea germană din Sileziasuperioară cerând să 
se atribu,e reichului tO<ttă provincia in litigiu, S'a 
dovedit însă că Stroka .iniţiatorul acestei manifes
taţii a votat moţiunea numai cu 68 aderenţi. 
Acest agent al organizaţiilor secrete germane dis
pune de un fond de propagandă de 12 milioane mărci 
~i se dedă la mistificării. 

Relatiile germano-americane. 
Bedin. .... Reichstagul a aprobat cu mare 

majoritate tratatul de pace cu A merica in a treia 
celire chiar naţionalişlii germani au votat penlru 
Pre~edilltele Heichstagului. Loehel, exprima spe
ranţa că relaţiunile amicale dilltre Germania şi 
America, Înlreruple în urma rozboiului· mondi<t!, 
vor fi de aci încolo neturbur!ue_ 

Remedierea situnţ,iei economice 
mondillle. . 

lJIii.nchen. - In ~edjnţa confederaţiei industriei 
germane preşedintele Bucher 'k declarat că actuala 
sitl,latie n('fastă mondială nu se, poate remedia 
decât dadi oamenii politici vor ceda locul lor eco
nomiş,ti!or celor mai eminenţi cari să nu fie it·f1u
enţaţi din nici o consideraţiune politică 

Rad. responsabil: LaurentIU luca. , , 

CINEMATOGRAFE. 
Noaptea dragostei. Istoria unei fefe sărmane 

în 4 acte în Apollo, în 4 Nctomvrie. E o istorie 
tristii- cu bun sfârşit, ca~i cele multe din 
viaţă. O fată sărmană tră~şte CU amar din pregă
tirea fto.rilor artificiale. Vellit.ul e aşa de mic în
cât nu·şi poate plăti chiria, Stăpâ.nul casei, un bo
gătan vânător de dragoste o sileşte să-~i plril.sea
sc", locul, fiinddi nu-i stă de pradă. -- Prin bi
nefacerea unui domn de inimă se face teatralistă 
renumită, 

Fostul stăpân de casă o.persecullt şi lIcum 
şi-şi pierde ,i pe candidatul de logodnic. Rein
toarsă la binefăcătorul ei îl sileşte pe acesta din 
încurcătură şi trăieşte apoi aici. relrasă 'de lume. 

Corabia ~Mo,.tii. Dramă sociale tn 5 acte in 
UrAnia în 4 Oct~mvrie. Murind contele Servant 
Iasă pentru fine' său adoptiv o scrisoare, careaă. o 
desfacă. numai când va fi de 25 ani. Face cun os· 
tinţă cu o orfană a cărui avere a risipita tUlOr~l. 
Acesta pentru a srăpa de pedeapsl vrea să o ucigA 
cu ajutorul unui individ cu numele Schark. Câni 
acesta cauti). să. afle ucigaşul Decesar se descopere 
că fiul adoptiv e al să.u, prin orfana scapă de 
mORrte şi se mărită dupll. fiul lui Schark, adoptia 
vul contelui, iar tutorul Kapp îşi primeştA pedeaps
meritată. 

sfori, ponevi, foi de vânzare ... 
preţuri avantagioase la ~ FRATII HA CKER Arad. Birou: Str."Muresului 1. 

) 
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MIC A P U B LI CIT A TE.' ·····c~I~=~~~:;::~~~:t~~i:::~=. In atentiunea w , 
Că,rblllJe c~r';ut, de lemn pentru călcat.. 

Se caută un piano, plădndu-se chirie lunară.. Lemne ill[~rnnte de foc, usCale trl'l.u"portate 
la domiciliu cu pr,·ţ ieftm de \ â1JLa-re la cumpărătorilorde mobil! 

Banca Românească suc. Arad angajează dac
tilografă Ofertf'le s(> vor- prezenta Direcţ,iunii 
Băncii :oM. Horia No. L 369 

Teatrul APOLLO. -".-- Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 3, 4 Octomvrie 
Luni, Mal'ţi 

Noaptea dragostei _ 
Dramă din viaţa artÎ!;<tilor 

" în 4 acte. 

In 3, 4 Octomvrie 
Luni, Marţi 

Corabia mortii , 
Dram1\. socială în 4 a~te. 

Reprezentanţi cei mai dis· 
tin~i artişti francezi. .....,. 

Prim actor: Feruanda 
. Fllssy. 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică t de spirt si- de drojdie 

2 

Fabrica de făină ARAD 

, 
2&& ; 

CAROL KNEFFEL şi FIUl , 
Blllev. Regele FeIOdinaD(II. No. 2 
, (rtttd piaţa Dorotl Beoi) caccccoo ... ....................... . 

Antistia comunală a Circ. 1-

No. 21651-:-921. 

Mobile pentru prânziwr şi dormitor se: 
cnmpltra ieftiu în depozitUl de mobile Wiegl 
feld, Arad, Str. Eminescu (Deâk l!""'erenc) Nr .. ... .................... ~ 

In grădină de vară şi localul modern ara 

Cafe~ea şi bufet Centr.· 
PlI bU~atiune. , se 8('r'veflC cele mai alf'sc bauturi şi 

Lag-ărul de prisonieri Tisma.na dispune 1 mâncă:i .. ln fi.ec~l"e s,:,arl m!Î.nci\ri W0a,s' 
dp, o mulţime refugiaţi ucranien, care SUijt p~t gatIt.e ~n VUlurl' de Podgoru d~n 
Intelectuali şi nu cunosc meserii. 1_ VIa. propne. 169 

Intrepl'inderile private care dovedesc Intrarea prin poarta hotelului "C e n tr 
ai primi în serviciu Ră inainteze cerere I ..................... . 
prefectllrei judeţului eu menţionarea conR 

diţiunilOl' de plată şi întrecinere. 
Arad; la 1 Octomvrie 1921. , 

(ss) Pocioianu m. p. 
şeful circ. 1. 

oooocoooooooooooooooooooooo 

Fiecare are 
stei fabrici de cumpere losuriIe . V. t · "depozitul ace- datoria morală să 

" le ~rla mobUeseaflăÎn 1 Societăţii de' Patronaj 
Arad, Str. Horia Nr.l. (ualalUI Nouman). . L~surlle aceste S8 .. prime~te spre pub

licare anunţuri ief
tine .. 

Se. afla. aci de vâ.nzare In perma vând ia toate tut.ull2,'eriih.' din localitate 

nenţă în depozit, mobile. de cali- 0000000000000 

175 
tatea tntâia-: dormitoare, sufl'agerii, f ;::. ================~ 
foteluri, canap:a şi alte mobile. il GONDA ljÎ _CO~IP. 

_____ -------------_. _1, AR-\D1fiJtrada Bori<;!, PSlfttl1l'Ye11ma! 
, 306 

rJlrJlrl'rl'rI'rl'rI'rI'JArllrllrI'rI'rl'rI'rI' I . Recomandă in atenţiunea ono pubic ma-

I t ··• gazinul ~ău boo-at, cu: ată bumbac ga· 
IU p r n ID U O rIt, lallterie, !lăpuu~ri de toal~tă, ai"ticol~ îm

pletite şi tesote. hârtie, utensilii şcolare. 
acord mai ieftin posibil imediat. 255 

Jlijlocesc vânzărt şi cumpărări 

-DE 
ALEXANDRUHERZOG 

t;;;;;;;~;;;~;;;~~ 

Rapiţă din Banat, rapiţa. de urlău 
şi rapiţă selbatică precum şi tptfelul 
de alte sămânţe uleioase cumpăra. 

Industria de Uleis,p,A, 
tn Arad, Bulev. Regele Ferdlnalld 
NQ.22. Telefon 135. Adresa -telegra
melor: Industria de Ulei. Cerem oferte 

cu mostre. 142 

•• ... ••• ....................... 1 .................... . 

Î3PRANZITOARE MODERN 
: in valoare de 65 ulii Iei lucrate Îa atelierul Soc. de Patro-
• nuj Îa A.rad se vor trage )a sorţi in favoarea afllilulul 80Co 

: CăstigulI.: mobiliar complect p. un prân- • Ca.stigurile Il. şi III.: mobiliar net 
: zi tor, lucrat din lemn de stejar afumat : complect pentru prânzitor" lucrat 
• şi bra.zdat cu r&lă.cirni de trandafir • lemn de stejar afumat 3 • : Fiecare moblIiar Me compune din UD bufet, un pltbarnic, m 
• .............. de prâ,nzitor şi 6 fotelnrl de piele ........... . • • : UN LOS LEI 20. 

Tragerea va avea loc in ziua de lă OctolDvl"ie 1921. 

: L08url se află În următoarele magazine şi tlltllDgerll. . 
• Ludovie Bel'egszaszy, str. Eminescu, Leopold Bruckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str. Emin 
• Ernesz Pick, Bul. Reg. Maria 17., Salon August&, str. Romanului (Palatul-Bohus), Fraţi Somla, str. Eminf 
• Sigj-mund Keppich, Bul. Reg. Maria, 1. Miillar şi Fiul, atr. Bratianu Fili8J.e, Emil Maidt, Bul. Rog. !!, 
• Stefania Mandl, Bul. Reg. Fordinand 15., Iosif Vidor, Bul. Reg. Ferdinand 3., Văd. Leopold Hammersc 
• rul,u Bauer, Bul. Reg., Maria, Iosif :Schubert, Bul. Reg. Ferdinand 1., Birou de Anunţuri ~Keleb, str. Alex 
• Mallriţiu Klein junior, str. General Berthelot 1., Iosif Bodnar, str. Bratianu, Terezia Czermann, stl\ Bratianl 

• Biroul secretariatului Societatii de Patrona.j,str. George Popa, Atelierul de tâmplarie a Sooietaţii de Pat. 
• str. Aranykez, Instit. consultaţii medicale a Societ .. de ocrotirea copiilor şi a mamelor, str. Mocsonyi 4., Inst. 
• maternitate a ::lociet. de ocrotirea mamelor din Arad. str. Marasesti 56., Atelierul de cusatorie a Societ. de PalI: · ' . 
...................... 1 ...... , ..................... .. 

-------------~--------~-----------------------------------------------_.--------------------------------~ Spre atenţi unea proprie- Au sQSit gumuri de A u"! o
m o bile, cele mai bun e şi 

tarilor de au t o mobile renumite din lume, fabricaţia Me. h te ,,~eaflăpohm· "J ll~ e In Piaţa Avram Iancu, 

Tipografie L. Rethy 91 ~iul\Arad, Bule.v. Regina Maria No. 7. 
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