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Pericolul emîgrărai.
împrejurările punându-ine la îndemână
dm întâmplare oarecari documente c e fac lu
mină asupra adevăratului scop, al înouirajăriior tendinţei de emigrare în America, socotim
necesar a împărtăşi marelui public impresiile
noastre relativ la această chestiune.
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Odinioară anumite dificultăţi de ordin economic şi social şi mai ales politic, justificau
poate până la un punct acest a c t de expatri
ere; astăzi însă când suntem stăpâni la noi
acasă, când avem o ţară mândră şi bogată
cum nu e aJta pe lume, emigrarea este, din
toate punctele de vedere, dăunătoare atât pen
tru cel oare iese din ţară şi pleacă în pribe
gie peste mări şi ţări c â t şi pentru însăşi ţara
lipsită de fii ei.

Lichidarea averilor din Chişineu ale arhiducelui Iosif de
Habsburg.

E «epatriot şi nepractic acela care îşi
pleacă astăzi urechia la sfaturile nenorocite
ale rău voitorilor cari îl îndeamnă să plece
slugă oropsită la străini* pe când ţara e mare,
liberă şi bogată.

Situaţia e x t e r n a .
Trupele aliate au terminat lucnairi4e de o(peraţie pentru ocuparea teritoriilor; germanei
hotănîte la Londra.
Popullaţia .germană a
pretutindeni ar
madele de ocupaţie, cu cea mai depkiă linişte
şi oridl-lnie.
Discuţiile din pariaimenitul d)in Berlin,
în
jurul expozeufai minisiferuMi de externe Simons
continuă, fără ai se ifi putut forma o opinie asto-pna atitiuidinei ce trebue s'o ia Germania.
Un .grav incident s'a produs änäre reprezenitanţii guvernului (bavarez şi guvernul centrai,
idiar ştirile puse în circulaţie în sensul, că B a varia air intentionia să nu /mai participe la disouţituniie din 'Reichtag, wx. fost irepede desmintite de ambele guverne.
Dacă lucirărife parlamentului din Berlin, s»
caracterizează printir'o intenţionată încetineală
şi nehotărâre, cu atât mai precisă, energică şi
repede este hotărîrea aliatifor.
îndată ce trupele aliate au atins tönia (dentarcaţională în noule teritorii germanie ocupate
vremelnic, comisia de trepafflaţiuni din Paris a
iaidresiast un uiltimat Qejnrfamiiei, 'somând-o s ă
exeauite articolul 235 ^ ' ^ 'tratatul dela Versaililes si să se declare, dacă eiste decisă să facă
până la termenul! minim prevăzut de tratat,
plate celor 20 .mifh'ainde mărci de aur, sau ednvalenitiul acestora.
'Răspunsul Gennianiiei trtelbue să fie aifirmartiv, deoarece în caz contrar, aliiatii vor aplica
isaneţiunile represive, stabilite de iconsiliul suI prem.

primat

Arhiducele Iosif die Habsiburg, unul dimtre
pretendenţii la tronul Ungariei, are în judeţul
Aradlului mari proprietăţi de pământ pentru arătură şi păduri..
O parte -a acestor proprietăţi a fost dată prin
arendări forţate ţărănimii, totuşi au mai rămas
încă mii de jughere catastrale, în posesia dome
niului habsburgic.
exproprierea definitivă a acestor 'latifundii
de sigur nu va întârziaprea mult.
Arhiducele strein mai are însă în Chişineu
o sumedenie die case, de-o valoare considera,.biiă. Aceste clădiri, se află de-alungul străzii
principale a micului oraş.
Arhiducele a dat nu de mult procură avoca*tului său din Chişineu, dlui Momák Döme, ca
acesta să pună în vânzare imobilele.
Se vede însă, că arhiducele Iosif, supranu
mit „cel mai mare maghiar", a d!at instrucţiuni
precise avocatului său, Momák, în sensul ca aceste -clădiri, să nu fie vândute decât numai un
gurilor.
S'ar asigura prin vânzarea în acest fel a ca
selor, menţinerea, caracterului unguresc al cen
trului orăşelului Chişineu.
Această presupunere este întărită prin fap
tul, că avocatul Momăfk a tratat în secret cu
clienţii unguri şi nu >a anunţat marele public
românesc, direct interesat.
D. Momák va ţi avut ordinul, oa să populeze
orăşelul românesc, cu alte câteva zeci de fa.- I
Quvann'ial anaighiair pă/răsinid atiftudinea amilii de streini.
j vută la 'Bruiok, faţă de repríözentant^ guvemuPopulaţia românească din ţinutul Ohişineu- lui cehoslovac, a cerutt .reluarea tratbattivelor elui poate fi considerată drept una dintre cele iconomice dintre celle două state.
mai bine situate materialiceşte, din ţară.
'
Guvernul ceh'OSilovac a dat loc .acestei mRomânii din Qhiş'neu, dacă erau avizaţi la vitări ş-i a chemat lila Piiaga ipe idelegaţii Ungatimp, despre vânzarea caselor arhiducelui, n'ar , rief, pentru a düscuta rdiuiarea legăturilor e c o fi întârziat, a face concurenţă oricărui strein.
j nomioe şi financiare.
După infomaţ'ile primite de noi, contractele
Ministrul de comerţ al Ungariei şi-a expri
de vânzare şi cumpărare, nu sunt încă defini mait isati'sfiacti'a dfe-a observa, cea mai
lairgă
tiv încheiate, aişa că autorităţile competente bunăvoinţă din partea guverniiiilui din Praga, în
pot încă interveni, în momentul ultim.
tru aprecierea puneteoir de veidére a'le reprezenAutorităţile au datoria să se intereseze fără tianţilor Ungariei.
zăbavă de chestia Pchidării averilor arhidueeşti
Tratativele merg repede, memibrii celor două
din Chişineu, de oarece este evident, că aface comfs'i àu ajuns de acord as.up»ra livrărilor de
rile ce se pun acolo la cale de avocatul arhidu cărbiurni şi de articoile alimentare, pentru Un
celui, nu sunt streine de unele scopuri politice, garia si se speră obţinerea ide soluţii satisfăcă
b r e stabilite.
toare şi în chesitiiunfle ce privesc politica" fi
Arhiducele Iosif este doar bine cunoscut, ca nanciară.
urnii dintre cei mar mari sprijinitori ai acţiune'
*
de împastiriţare a ţinuturilor curat româneşti, cu
OermaPia se silleşte din răsputeri să-şi acolonişti uriiguri şi săcui.
-sigure rezultiatul favorabil al piöbiseituiluíi .din
Dacă astăzi arhiducelui nu-i mai este dată Silezia ide sus.
posibilitatea să continue marea, operă de ma
-Afară de marinámoasele promisiuni ce ea
ghiarizare sub forma de colonizări de sate, face populate' prin agenţii săi.
face aceasta în proporţii mai reduse, ajutând pe
Germania, a luat măsuri., ca toti refugiaţii
1
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Mândra noastră patrie are azi atât pă
mânt roditor şi atât de mari bogăţii în pămân
tul binecuvântat de Dumnezeu, încât chiar
«aeă ain fi noi de zece ori mai mulţi de câţi
suntem, încă ne-am putea asigura în voie prin
muncă şi cinste, o viaţă liniştită şi un trai înbelşugat.
Ţ a r a are însă nevoe de munca braţelor
noastre şi de dragostea sufletelor noastre şi
numai dându-i c n dragă inimă toate acestea,
vom putea pune în valoare imensele ei bo
găţii asigurându-jae şi fericirea noastră.
Care a fost câştigul acelor nenorociţi cari
s'au lăsat duşi de ispită? Pentru o mână de
arginţi ei şi^au vândut puterile trupului, fă
când să sporească cu sudoarea lor milioanele
Jankeilor americani şi otrăvind credinţa
sufletului lor.
Prin faptul, ou torul trecător, c ă în pre
zent valuta americană este mai ridicată, neinorociţu amăgiţi de visul unei repezi îmbogă
ţiri, îşi lasă totul, urmând îndemnul agenţilor
propagandişti trimeşi de societăţi şi întreprin
deri americane pentru a procura braţe de lu
cru ieftine din ţările cu valuta scăzută. Desa- J
măgirea este cumplită însă şi ea începe chiar
din momentul debarcărei în Americai

In adevăr, banii pe care emigranţii i-au j
primit dela diferiţii agenţi c a arvună au fost !
aşa fel calculaţi încât să ajungă posesorilor j
lor pentru drum şi hrană până la sosirea în j
America, unde bietul nenoroc'.t se trezeşte )
fără un ban, gol, dezorientat, fără să cunoască j
limba şi obiceiurile, ameninţat de boală şi mi- j
zerie.
í
După ce este lăsat câteva zile în halul a- J
cesta» de demoralizare începe opera' miziţuor !
cari încearcă să angajeze pe emigrant pen+ru j
lucru pe preţuri de batjocură până câr;d cel j
vizat încolţit de foame şi fără bani să se în- I
toarcă acasă, e forţat să primească a munci
1

streini să se înfigă în mod) lesnicios, înţ inima
unui orăşel curat românesc.
Populaţia din Ohísíneu şi împr
rime este
revoltată de manopera arvotoatulu -,. -lomá-k, a
căruia atitudine este considerată ükept o sf.dare.
Românii din Chişineu; au luat hotărârea să
protesteze la locurile competente, contrai punerei la cale premeditaţiile marelui şovinist dia
Budapesta,
Credem că autorităţile competente vor. in
stitui de urgenţă ancheta necesară şi vor lú*
din timp toate măsurile pentru apărarea, intere
selor naţionale.

în ori ce condiţii numai c a să-şi poată ţine zi! Iele.
!
El face astfel o muincă istovitoare în vreme
ce americanii strâng (miliarde din sudoarea
celor păcăliţi.
Feriţi-vă români buni de acei cari vă în
deamnă la s'ugărntoie şi pribegie, şi daţi-i pe
mâna jandarmului căci voi sunteţi azi liberi
şi stăpâni la voi acasă, iar pământul binecu
vântat şi fără preţ, al mândrei noastre ţări,
vă poate asigura viitorii! vostru! şi al copiilor
voştri prin muncă şi cinste. Lăsaţi altora plă
cerile vieţii de slugă la străini şi munc%i mai
departe cu dragoste pământul 'strămoşesc.
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germani din Silezia superioară, cari se află
ân Germain a, isă se poaiiă reîntoarce de urgenţă
te vetrele lor.
Trenurile germane au expediat până acum
peste graniţă la O^eln, în Silezia 200 de m i
de emigranţi, al căror voi cumpăneşte greu în
bilanţul plebiscitului

— Atragem atenţia generală asupra prlmujui nostru articol ce va apare în numărul de
mâine, şi întitulat ,,Penüu Monumentul lui
MUiaî Viieazu".

In legătură cu marele complot! al iredentiş"Stemei
tflor maghiari, descoperit în Ardeal de autori I . — .Comisiunea pten&ru modificarea
tării
şi-a
terminat
lucrările.
D.
C.
Argetoianu
tăţile român eşifci, presa din Ungaria a început o
nouă campanie de desvinovătire a guvernului nmnsiru ăe interne şi preşedinte al acestei coaprobare
maghiar şi de ponegrire a statului român into misiuni va supune M\. S. Regelui spre
acea*, nou proect al mareei Tării noastre.
lerant.
«
Ga şi în celelalte cazur, de comploturi des— Demobilizarea se va termina în ziua de
'coperiite, cei din Budapesta înicep şi acuma a
afirma, .că întreg complotai esite o înscenare dfai 31 Martie. Starea de asediu şi cenzura se vor
partea „valahilor", cari vor să cureţe Ardaailul men.ine numai 5)w Jzoua de operaţii ^socotită
de „elementul autohton" care este cel ma 30 chilometri în adâncime pe linia de frontieră.
m
ghiar.
— .D. .Romulus Voineseu, d'rectorul general
Se fac intervenţii în favoarea celoir de
ţinuţi foi Ardeal, pe fângă •reprözen'iamtii âilaiţf- al siguranţei statului a înaintat guvernului un
documentat raport cu privire la complotul des
lor din Budapesta.
„Refugiaţii" ungur'' din Ardeal, au organi- coperit în Ardeal.
Din acest raport reese că staKul ungar n'ar
Zai un mare meeting de protestare. în faţa sta
tue] „Kelet" (Răsăritul) cere rwrezriiiita Ardea- I fi steeen de cele descoperite.
Iul maghiar încătuşai de România.
D. Take ionescu jnlnistirul id extern ie,
fost pus în cunoştinţă de cele ide mai sus.
Unele őönouiri politice iugoslave, conduse de
— In şirul catastrofelor si al inceud'ilor, îndorinţa de-a întrona în Balcanii piacea dintre
regisilrato
delà term/'inairea razboiuÉiii nostru
popoarele slave, discută itcit mal pe fată ideea,
încoace,
itrebue
să înregis trăim aoum pe cea
de a se forma o alianţă a statelor slave, sub
mai
grozavă.
conducerea Serbiei.
Sâmbătă s'au aprins minele de auir delà
Politiciamii sârbi ş.i croaţi, cred că Bulgaria Baia-Spr'e, din judeţul Saitu-muire. Incendiul
ar putea fi cu uşurinţă câştigată penh u acest a Mirfat .cele ma! preţioase maşini, clădiri şi
plan, deoarece făcând parte din confederata reţele de traverse. Pagubele cauzate până *astaiieior slave, aspiraţuniiiie Bulgariei, pentru a cum trec de 500 milioane de lei. Cauza incen
recâştiga drumurile de ieşire la Miairea Egei că, diului încă necunoscută.
pot câştiga o măJ reală posibilitate.
*
In confederaţia aceasta, d feritele
state
Prea S. S a episcopul Aradului. I. Papp, a
slave şi-air păstra fiecaire libantăţiie lor morale, j pleca:!, Sâmbătă după masă, cu acceleratul la
privilegiile naţionale, trăind în acelaş timp în- ! Bucureşti, pentru a lua parte la sinodul qpiscotr'o 'intimă colaborare politică si econoniică. I pese, ce s'a deschis ert. Luni, în Capitală.
Având în vedere neîmpăcata ur'ă eé-si poarPrea S. Sa se va reînapoia îa Arad la înce
tă bulgarii şi sârbii, o alianţă între cele două j putui Umeit viitoare,
popcaire pare astăzi imposibilă.
*
Chestiunea se discuită însă si nu se poate j
L 26 c. va a^e* loc la Bucureşti sfin
prevedea momentul, când se va ivi totuşi o | tine» ca .en isc cp al
'S. Salle Roman Cioro
împrejurare de unteres comun, .oare va f în ; gairhi, ales episcop al Oiăzi? mari.
stare să înlăture chiar şi imposibilul, netezind j
Aotuil sfinţiriei se va celebra de I P S Sa
drumurile apropierei, ce este azi discutată de j mitropolitulArdeaJuMjLdr N. Bălan si P. S Sa
un cerc redus de politiciani.
episcopul Aradului I. Papp.
1
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— In 29 c. va avea loc la Palat ceremonia
lul iwves%ei de către Rege a noui'lor episcopi
de Caransebeş şi Oradea-mare, a P. S S . LL.
Trăiau BadesciiP şi Roman Ciorogiariu.
i

Societatea generală ds publicitate,

.Monitorul Oficial de Sâmbătă publică ac
— Constatandu-se în uttirnuL timp numeroase con
tul defin'tiv al „Societăţii generale de publici
ti abande de mărfuri si de alimente, direcţia generală
tate" fondată de:
Banca comercială română. Banca de credit, a vămilor a încruntat toate punctele vamale să cerce
teze cu deamănuntul toate coletele si bagajele, spre a
român, Banca Marmarosch Blank ét Comp., se
convinge dacă conţinutul .lor corespunde declaraBarca Chrisoveloni, Uniunea comercială româ tiunilor.
I
nă,
demnii
Emilian
Pantazi,
J . Că*
mărăşesca Garoi! Schulder, S. Berger, Gr. Ga
— La ministerul de finanţe au sosit, delà patru de
teneu şi V. Raţiu.
partamente, tablourile pentru cotele de 63 şi 90 la sută,
Societatea generală de publicitate care a ce se cuvin funcţionarilor publici.
pnaiuat întreaga afacere a vechei Agenţii! de
In vederea încheerei lucrărilor în această chestiune,
public täte Cairol Schulder şi S. Berger, şi-a a- ministerul de finanţe a înştiinţat din nou departamen
les consiliul de administraţie prin dnii J . N. tele în restanţă să trimeată de urgenţă toate tablourile,
Ctirisoveloni, Em. Pantazi, J . Cămărăsescu, N. îpre a se proceda la centralizare şi apoi la plata prin
Tabacov'ci, 'Raphael Halfen, Gh. Tirancu. Carol j rentă de stal 5 la sută.
Sohuiider, Grigore Cafencu, Randolnh Elias, S.
— In şedinţa de 'ieri a consiliului superior vamal
Berger şi V. Raţiu, iar ca censori pe demnii:
A. Scbusehny, S. Gcildschleger şi C. PopesCtt- s'a discutat majorarea taxelor vamale de import pen
tru articolele ce cuprind ţeseturi de lână, torturi, lu
Bălteni.
mânări, săpun, etc. !
Directorii' şi conducătorii nouei- societăţi vor
*
fi c a şi până acum, dnii Carole Schulder şi S.
— O comisie de român; megieniţi a sosit în Bucu
Berger.
reşti în frunte cu d. D. Cioti pentru a se prezenta
Comerţul, finanţele, industria ca si presa, dlui general Averescu şi celorlalţi membri ai guvernu
cunosc progresul iacul la noi de publfcitaite, lui în chestiunea şcoalelor şi bisericilor din Macedonia.
gratie activităţii celor doi directori au nouei
— Socialistul Al. Dobrogcanu care a fost cu dele
Societăţi generate de publicitate.
Aşezată pe noui baze şi pe mijloace mai gaţia socialistă română în Rusia, a sosit în Capitală
'.aste, această îmtrepr.ndere e menită a face c a venLnd din Viena.
*
publicitatea în presă să devină auxiliarul n— O comisiune militară bulgară a sosit la Balcic,
dsspiensabîl aii refacerei s progresului pe toate
pentru a ancheta împreună cu o comisie română inci
tărâmuriie: în România Mare.
dentele provocate la graniţă.
înregistrând cu p<!ăcare actul constitutiv al
nouei Societăţi generale de public'täte, îi u— Cu prilejul împlinitei unui an delà moartea Iui
trăm să-şi întindă activitatea în raport ou nouile
A. D. Xenopol s'a oficiat un parastas Ia Mitropolia din
fo ţe de expansiune ale tarer noastre.
Bucureşti, Sâmbătă 19 Martie orele 10 dim.
1
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Iniţiativa acestui parastas a fost luată de comitetul
bibliotecii populare „A. D. Xenopol" din Arad.

'Marţi, 22 Martie 1921.

— Pentru marea serbare naţională, orga
nizată îa 2 Aprilie în vederea strângere! d«
fonduri pentru „Monumentul marelui voevod
Mihai Viteazu", la A>ba-Iulîa sau Turda, se fac
grandioase pregătiri. Locurile sunt oprite şi
cerute cu insistenţă. S e prevede o afluenţă enormă întru cât numeroase persoane şi familii
şi-au anunţat sosirea din provincie.
E o întrecere naţională în populaţia judeiu'uî şi faptul nu poate decât să ne onoreze.
*

— In sensul unei noui dispoziţii a guvernu
lui, in viitor se vor putea repatria numai aceia
cari. cad sub dispoziţiile relatíve la repatrierile
forţate. Toate cererile de repatriere, oficiul de
repaiiriare le va înainta, din două în două luni
Directiunei generale a politiei de stat din Bu
cureşti, care va fi în viitor unica autoritate în
drept a elibera permise de repatriere.

•

— S'a luat iniţiativa ridicărei unui monument come
morativ al membrilor corpului didactic de toate gra
dele căzuţi în război.
— Quvernuil francez a refuzat paşapoartele celor
8 deputaţi, delegaţi de colegii lor ca să ia parte în
Silezia. de sus la operaţiunea plebiscitului.

.

*

— M. S. Regina Maria a României, împreună cu
Prinţul Carol şi soţia sa Principesa Elena au plecat din
Atena Duminecă 20 Martie.
j
— Odată cu intrarea armatei noastre în Pocuţia,
care aparţine acum Poloniei autorităţile militare au dat
locuitorilor de acolo bonuri de rechiziţie pentru lucru
rile cari au necesitat armatei noastre. O parte din acele bonuri au fost achitate în natură, iar o parte
urma să se plătească de guvernul nostru.
Ministerul de finanţe, în urma intervenţeie posesosciilor de astfel de bonuri, a hotărât achitarea tuturor
acestor bonuri, dupăce' vor fi mai întâi verificate la
ministerul de război.

•
— D. Bugos a fost numit preşedintele comisiunei de
iinîficare din Basarabia, în locul dlui ministru Sergiu
Niţă, care ocupa această demnitate până acum.
*
— Procesul marei rebiliuni a minerilor din Lupeni
şi Vulcan a venii Sâmbătă înaintea
Curţci Marţiale
a corpului I de armată, în urma casărei sentinţei, prin
care 48 de mineri, au fost condamnaţi pentru rebiliune
de Curtea Maiţială a corpului 7 Ia pedepse variind
între muncă silnică pe viată şi 5 ani de recluziune.
Ceeace e de remarcat că printre acuzaţi se găsesc
tineri între 14—15 ani.
Vor
fi ascultaţi 300 de martori.
— In şedinţa comitetului clubului sportiv român
„Gloria", ţinută la 18 Martie a. c. s'a înfiinţat secţia
de tennis, sub conducerea doamnei Lclia Cepleanu ca
şef al secţiei şi dşoara Baby Demian, ca secretară a
secţiei. Luând în considerare numărul cel mare al in
teresaţilor şi faptul că numai 2 granduri de tennis stă
la dispoziţia clubului^ rugăm membrii clubului, cairi
doresc a participa la jocurile şi antrenările de tennis,
ca înscrierile să le facă cu posibilă urgenţă la d. Aurel
Demian, secretarul prefecturei, unde vor primi deslu
şiri mai amănunţite.
—
COMITETUL CLUBULUI
SPOR1TIV „GLORIA".
«

X CUNUNIA PRINCIPESEI ELISAVETA, precum
s'a scris prin ziare e dintre cele mai splendide prive
lişti ce s'au văzut în, anii din urmă. In Apollo şi Urania
se va reprezenta de Marţi începând. Reproducerile sunt
pe deplin succese şi corespunzătorii pompei mari, care
a uimit lumea-, ce asista la festivităţile splendMe. '
*

IUDEX V IN URANIA. începând cu ziua de Luni
merge partea dramei grandioase. Acum ne apropiem de
sfârşit şi Iudex misteriosul jude apare respectat. Piesa
prin sujetul şi morala sa devine tot mai frumoasă $i
at.agátoare, când în fine vedem, că păcatul şi crima
îşi ajung răsjlata în pedeapsa meritată. Miercuri şi
Joi se va reprezenta în Apollo.
*

x INIMĂ DE AUR ŞI INIMĂ DE FIER. A fost ad
mirabilă piesa reprezentată ieri în Apollo. Supt ceriîi
senin al Italiei se petrece o istorie duioasă a două
inimi, în ca'dre omeneşti, plină de patimi si dureri,
cari ne mişcă, avântă şi conving în film chiar.
x RICHARD STRAUSS şi FRANCISC STEINER au
telegrafiat firmei Bloch, că neapărat vor sosi Ia Arad
pentru a da concertul anunţat pentru mâine, 23 Martie,
Sala va fi încălzită.
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Festivalul De Metrio.

„ROMÂNUL"

Pag.

si pc viitor aceiaş încredere pe care i-a acordat-o în
trecut. In numele funcţionarilor mulţumeşte pentru în
crederea pe care acţionarii o dă acestora.
Prima adunare generală fiind terminată, şedinţa se
închide la orele 11 si 10 minute între viile si unanimele
aclamaţiuni ale acţionarilor.

Zicem festiva! de oare ce concert»! de J o i
ai de cunoscutul bariton român care a o'iţilut succese atât de răsunătoare în Italia s awnţă a H o adevărata sărbătoare muzica; u
Majoritatea locurilor au fost re (mute de
dmiraiorii cântăreţului, atâta de numeroşi ia
Irad, ca şi în celelalte localităţi unde De Me
rk) a concertat până acuma.
In vederea concertului pentru „Monumen
Programul este alcătuit din piesele cele tul Unirei" organizai de Societăţile de doamne
I române din Arad, se fac cele mai întinse premi grele ca technică şi ca pretenţie vocală.
„Grenadirîî", ,,Prologul" din PagUacci, Í găiîii pontra ca serbarea aceasta cu înalt caficUa bucată din „Bărbierul de Seviia" şi a- I raeter cultural sä fie la înălţimea scopu'ui
itea site bucăţi unde cântăreţul pune în evi- • propus.
wită strălucită accentele sale de mare sonoriEste o datorie naţională ca toată popuite, constitaesc un program cypüvant- şî de i laţia românească să-şi dea obolul i ridicarea
are interes muzicali măreţului monument simbol ai victoriei şi al
Aîlăm că d. De Metrio este ar>roape deplin i unstăţei naţionale.
stabilit.
Cu acest pri's] avem satisfacţia să arătăm
Publicul arădan pregăteşte
cântăreţului : că 'a concertul acesta va da concursul său
a n;ai simpatică şi entuziastă primire.
I preţios baritonul De Metrio, acesi renumit
; cântăreţ, al căruia concert e aşteptat pentru
Joi, cu o deosebită nerăbdare.
Bariton;»! De Metrio va cânta vestitul
„Prolog d?ri Pagliacci", „Doi grenadiri" e1
roica bucată a lui Schuman şi „Mistica"* cu
scomponiameni de vioară.

3.

Parlamentul.
— Agenţia .^Damian". —
— Prin telefon.

—

Noui'e contrapropuneri germane.

— D. Fehrenbach, primministrut ger
Concertul pentru „Monumentul Unirei"man,Berlin.
în consijiul de miniştri de eri a prezintat,

a

Adbwa generală a societăţii
„Arîdana'.

In ziua de 20 1. e. Ia ora 10 dimineaţa, s'a ţinut în
aiul din Bulevardul Regele Ferdinand I. nr. 24 prima
mare generală a societăţii comerciale şi industriale
rădana" din Arad în prezenţa unu; foarte mare nu
de acţionari.
edinţa a fost deschisă de d. preşedinte Eugen Cosprintr'o cuvântare prin care a arătat în rezumat
vatea societăţii, subliniind greutăţile pe care ea a
să le întâmpine dela constituire. Trece apoi la
inea de zi.
1
D. director Ion. Moldovan citeşte raportul direcţiuîn care se face un istorîc al activităţii productive
societăţii în timp de 17 luni. Din acest raport am
larcat faptul, că societatea Arădana şi-a cumpărat
il în care este instalată, imobil prevăzut cu toate
laţiuniîe moderne. Activitatea societăţii în timpul
lat a fost normală, mergând cu paşi siguri pe drude desvoltare, şi ferindu-se de a face afaceri rissau nedemne de numele bun al unei societăţi cociale româneşti. Arată, că s'a vărsat pe deplin capisocial de 7.500.000, fapt care îi asigură desvola şi realizarea scopului propus în programul său
activitate. Bilanţul încheiat la 31 Decemvrie 1920
lenţiază că societatea stă pe cele mai reale baze
iste pusă Ia adăpost faţă de orice fluctuaţiuni cituale ce s'ay ivi în viitor.
Beneficiu! net de
163.16 Lei este rezultatul unei munci solide si cinIdunareai generală hotăreşte cu unanimitate urmăea distribuire a beneficiului net: S e d ă ' 5 % diviiă după capitalul de acţii Lei 375.000; restul de Lei
163.16 se distribue: 10% pentru îondul de rezervă
24.946.32, 2% tantiemă directorului executiv Lei
26, 20% direcţiunei Lei " 49.892.63, 3% consiliului
;ontrol 7483.89, 6%funcţionarilor 14.967.78. 4% amilor 9978.52. Se mai dă supradividendă acţionari75.000, fondului de pensiune al funcţionarilor 25.000,
ru scopuri filantropice-cultutral&r 25.000, mai răând un rest de Lei 12.204.76 care se transpune în
venitului anului viitor. In urma acestora se
za dividendul de 15 Lei de acţiune plătibil la
institutului şi la "Banca Românească",
recându-se la alegerea consiliului de control, au
aleşi cu totalitea voturilor domnii: Ioan Robu,
etriu Muscan,
Mihail Constantin,
Lazar Palcu,
an Roxin şi Aurel Morariu.
preşedinte dă cuvântul dlui Mihail Marcus raemïn consiliul de administraţie care arată munca
teresată pe care membrii din direcţiune o depun
prosperarea institutului. Arată cu cifre operaţiuioarte prudente pe care societatea le-a făcut, deIrând că ea poate oricând să lichideze cu uşunrin plasamentele pe care le-a realizat, angaja- .
île existente.
Oheron Netta mulţumeşte în numele acţionarilor
liului de administraţie, directorului şi funcţio.iariDcietăţii pentru munca depusă pentru dobândirea
rezultate atât de frumoase. Demonstrează că pode prevedere de care sunt călăuziţi conducătorii
it^lui este cea mai sănătoasă, întrucât ea va
de surprize institutul în crizele viitoare ce se vor
pe piaţa economică a Rohiiţţue! si a continentului
i. Arată rolul naţional de desrobire economică
re acest institut va trebui să-I îndeplinească în
«tarea noastră.
1 director Ion Moldovan mulţumeşte acţionarilor
I interesul pe care îl poartă societăţii şi solicită

Impozitul c o « ! pe apicolele de lux.
Am anunţat că primăria primind aprobarea guver
nului, a introdus un nou impozit comunal pe articolele
de lux şi toaletă puse în vânzare pe teritorul oraşului.
Conform statutului reiativ la impozitul comunal pe
articolele de lux se va înca-ea după parfumuri: de
fiecare sticlă cu împachetare originală de fabrică Iei
25; orice artfei de împachetare Iei 15; de fiecare sticlă
mică de probă, cu parfum fabricat în localitate sau
preparat general lei 1,0; apa de cologne, apa dc păr
ape de spălat odorante, sticlă mare, lei 5; sticlă nor
mală lei 4; sticlă mică Iei 1; pudre, alifii, pudre de
păr, vopseli de păr şi oricefel de cremă cosmetică în
sticlă normală, borcanel sa ucutie 2 Iei şi 50 bani; în
sticlă mică sau cutie, de probă lei 1; după toate cele
lalte articole cosmetice sau de toaletă dacă sunt îm
pachetate 5u bani; iar după cele neîmpachetate şi
parfumerii, articole cosmetice şi de toaletă, puse în
vânzare în detailiu se va încasa ca impozit de lux,
5 procente din preţul articolului.
i
In vederea introducerii acestui impozit comunal
proprietarii de prăvălii, cari pun în vânzare articole
de lux şi toaletă au fost invitaţi să înainteze oficiului
de dare pe consumaţie, până la 23 cor. inventarul arti
colelor de lux, ce le pun în vânzare.
i Cumpărătorii articolilor de lux jsunit p b ^ a ţ i să
ceară cu ocazia cumpărărilor, dela proprietarul pră
vălie, o marcă de plată. In caz contrariu cumpără
torii vor fi pedepsiţi pentru contravenientă Ia dispozi
ţiile statutului relativ la impozitul comunal pe articole
de lux.
'

Rechemarea reprezentantului bulgar din
Ungaria.
Budapesta. — Ministrul Ungariev la Buda
pesta, Ivan Dimitroff, ,a) fost rechemat din aaestt serviciu şi înlocuit de soretarul general de
până acuma, Vladimir Kinestovte.
Jugoslavia nu se consideră prietena Italiei.
Paris. — Guvernul juigosilaiv a 'anunţat gu
vernul idl'n Pnaga, <că nu va lua parte la confe
rinţa statelor urmaşe monarhiei austriace, care
va avea' loc la Roma şi apoi la Portorose, de
oarece Jugoslavia m se poate considera prie
tena IMiei, aitâta timp, cât Itaî'a sprijineşte miş
carea revoluţionară dini Muntenegriu.
(Ag. "Damian").

DACĂ DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE
să nu-ţi pară rău de cheltuelele unui drum până
la Târgul-Mureş şi să vezi uriaşele, splendid
aranjatele saloane de mobile alui
:
: :

S Z É K E L Y Şi RÉT!
Fabrică de mobile transilvăneană. Soc. pe A.

un nou proect de contrapropuneri, care să) fie
prezintat puterilor aliate. Proeciul lui Fehren
bach a fost aprobat de consiliu. Noul ministru
plenipotenţiar al Germaniei Ia Paris, d. Mayer,
a plecat eri în Franţa, ducând cu sine textul acelor contrapropuneri.
Petrogradul n'a fost recucerit de bo'cevîci.
Helsingiors. — S e desminte ştirea, că trupele
bolşevice ar fi recucerit Petrogradul. Fapt este,
că după lupte Înverşunate Ia baionetă, bolşe
vicii au fost respinşi spre sud, până la 25 klm.
dela Petrograd. Bolşevicii s'au retras in deban
dadă lăsând în mâna, contrarevoluţionarilor
mulţi prizonieri, depozite mari de muniţii şi ar
me şi câteva trenuri cu alimente. Urmărirea bol
şevicilor continuă în pas forţat.
Lupte de stradă la Moscova.
Moscova. (Radiogramă). — O parte
a
muncitorimei răsculate, continuă a Une lupta
împotriva armatei roşii: Răsculaţii au fost bă
tuţi în cele mai multe cartiere. Mai multe sute
de muncitori au,fost
împuşcaţi.
Criza ministerială în Spania continuă.
Madrid. — Criza ministerială ce s'a decla
rat odată cu asasinarea
fostului
primministru
Dato, continuu. D. •Aladasega, însărcinat
mai
în urmă cu formarea cabinetului, a declinat în
sărcinarea.
Venizelos în plină activitate politică.
Londra. — D. Venizelos a avut ieri două
întrevederi cu d. Lloyd George. S'au discutat
exclusiv chestiunile aăuale ce privesc
Grecia.
Seara d. Venizelos a plecat la Paris, pentru a
conferă cu primministrul
Briand.
Prinţul Biilow la Roma.
a
a
de
eri

Roma. — Prinţul Biilow, a căruia cerere de
reveni în Molia, fusese respinsă în toamnă,
obţinut in urmă învoirea guvernului italian,
a intra în Italia. Prinsul Biilow se află de
în Roma.
Nouă universitate ungurească.

Budapesta. — La Seghedin se va deschide
la începutul anului viitor a treia
universitate
maghiară. Catedrele acestei universităţi vor fi
ocupate de profesorii universitari unguri, cari
funcţionează pe lângă universitatea din Cluj.
Polonia şi tratativele româno-ruse.
Bucureşti. — Din Varşovia se anunţă, că
prinţul Sapieha, minisírul de externe al Polo
niei, a avut mai multe întrevederi cu d. Orăseu, ministrul nostru plenipotenţiar la Varşo
via. Cu aceste ocaziuni d. Sapieha a
expus
punctul de vedere al Poloniei relativ la începe
rea tratativelor dintre delegaţii României şi aceia ai Rusiei
sovietiste.
D. Orâscu a trimis prin curier raportul său
guvernului din Bucureşti, asupra
consultaţiilor
avute cu ministrul de externe
polon.
Medicul lui Toïstoi s'a sinucis.
Budapesta. — Doetbrul M'akaviozkj, fcvstuâ
medic de casă al contelui Leon Tolstoi, s'a> si
nucis eri la Budapesta.
Moartea unui ministru maghiar.
Budapesta. — Eri seara a încetat diin viaţă
fositui ministru de justiţie Francise Bekey, m
vârstă de 79 a n i
>
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Atentat contra exîmpăratului
Wilhelm (?).

Viaţa la Viena.

Iată, după notele unui ziarîsf francez, cum
este viata la Vienai.
^_
Din Liomkia se (tefegiraEază că trei tineri
Traîmwaiele sunt tot îmcărcate, şi un loc se germani s'au dus la Dorn, unde actualmente
se găseşte exîrnpăratul, cu mtentiunea de a
plăteşte 5 Coroane.
O cursă de 20 minute cu automobilul, a plă vorbi cu dânsul.
Profiitâmd die slaba .suipraveghiere a gărzr,
tit-o 330 de coroane, fără bacşiş, care este ocei trei itirieri s'au introdus în castel, unde au
bligatorhi.
!
fost isiuirpriinşi.
100
de franci francezi, valorează '5000
Dânşii s'au încurcat in răspunsuri si după
coroane.
;
cum spume „The Times", atenţia lor. cel pu
Luicrătorii metalurgişti specialişti, în arse ţin a uniuiia din ei, era să atenteze la viata exnal, simt plătiţi 3000 cor. pe săptămână; tipo îmipăratiuluii . De fapt, în buzunar i-s'a găsit un
revolver wtóricat.
grafii 1300.
Cezui! se cercetează.
Un magistrat este plătit pe o lună, cu aceiaş
sumă pe care o câştigă un lucrător într'o săp
Redactor responsabil: Traisa P. Nlcoii»
tămână; un profesor de liceu, câştigă pe lună
Editor respmisabil: LnitfeïHîu
jumătate de cât un măturător de stradă.
Şi totuşi, pe stradă 'spectacolul este uimi
tor. Cele 3800 de calfenele din Viena, sunt veci
nie pine de lume. îndată ce soseşte noaptea,
marile localuri din centru şi după ÍRing, strălu
cesc de lumina a mii de lămpi. Cu greu îti gă
x „SU3 STRAŞINA", opereta ce a avut prin mu
seşti un loc, căci toate sunt ocupate de consu
zica vioaie si conţinutul ei distractiv un extraordinar
matori cari plătesc un pahar de licheur 50 de succes în cele două reprezentaţii de până acum, se
va reprezenta şi azi la Cabareul modern. Se remarcă
•coroane
Tutun nu se găseşte la Viena, dar chelnerii în aceasta piesă, prin creaţia sa artistică, populara
primadonă a cabareului Margareta Németh ş; prin inau în buzunare tot felul de ţigarete, pe cari le terpreiatia la nivel a rolurilor, Irina Réthy Popovici,
Aladár Torray, Bandi Rudas si Gáza Biró. Un alt
oferă cu prêt scump.
tn restaurante, plătind, se capătă orilce, chiar interesant punct a! programului e „Cucuveica" dramă
în 1 aci. Foarte frumoase sr meritate aplause a stors
$i pâine albă. O masă, costă cam 500 de co publicului dansatoarea cabareului Fila lonescu cu dan
roane, diar din cauza aglomeraţiei, trebue să-fi sul cazăcesc. Foarte atractive sunt si nouile piese in
dividuale ale celorlalţi a~t'-şti ai cabareului.
rezervezi locul din vreme.
„Viena moare de foame" se tot zice, şi to
1EATRUL URANIA.
TEATRUL APOLLO.
tuşi în localurile de noapte, şampaniai plătită cu
1500 cor. sticla,'curge în valuri.
In 21, 22 Martie
Ia 21, 22 Martie

MICA PUBLICITATE
T a x a «Mi
awalloaflunl p i n i lat 10 aavtnta 1« lat, date I«
ca rh)f* sat m I Lan d* curant. Cavlatair «ml* e eu IMaraaul
2 U l da cuvânt. Pnblfcatiualle sa achita antlsJaath.

ScriMorile ca

BĂCĂNIE, en mar* circu
laţie, cârciuma fi locuinţă,
oe is poate imediat oeapa,
do yâniare din cauza m«tării proprietarului actual.
Adresa la Administraţie.

administraţie se TOT puii
ridica numai între orele6
p. m. La scrisorile cu il
tinaţia In proriueie M I
anexa tax« de francán.
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In atenţiunea cumpărătorilor de atmp
mebilt
Mobile pentru prânzitor şi dormitor se pot
ieftia în depozitul de mobile W I E G E N F E L D , An
strada Etninescu (Deák Ferenc) nrul 40. Wi 2230

Lucs.

CREMA MARGIT se bucnră de cea mal largă p
polaritate în întreagă lumea. Infrunaseţesză pia
şi îi dă fineţă rară, Compoşiţia ei neunsurot
şi inofensiva face să dispară de pe obraz pi
truiele, petele de ficat, bubiţeîe, încreţiturile
întinereşte şi înviorează chiar
p.ele*
nelor mai înaintate în vrâstă. Crema se pane
circulaţie în tegle de sticlă p. preţu! de 7*501

TEATRU, MUZIGA, CINEMATOGRAFE.

Programul săptămânal al „Cursului liber

— Romanul Iui BOSELLI -

Romanul Iui Louis Feuillade

Film Ambrozlo

SERIE V.

i'iimä d»air$iinimă defer

MARTI. — Limba română (progres). — Lectura:
"Frigul artificial". Lucrări în scris. Expuneţi libere.
D. prof. L. Roşculeţ. — Chimie: Scurtă privire asupra
metaloidelor tetravalente. D. prof Const Teodorescu.

JUDEX

şi

SĂPUNUL MARGIT, compoziţie fără leşie
frumseţează pielea. Preţul 5*50 Lei.

PUDRA MARGIT, compoziţie de prima calita
fără materii stricăcioasc,
pielea. Preţul 6 — Lei.

(Zina Apelor.)

In rolul principal : MARIA
ROASSIO.

Istorie de aventurieri în 5
acte. — C a actoriidin TihMinh în rolurile principale

Dr. FÖLDES şi HEHS Ara<

Depozit general: L. BQGQY Bucureşti, str. Vuito
r
Fs

Gl NAŢIONALI
se ai'ă de vâniMi
îa diferite mérirni la:

REPRODUCŢIA CUNUNIEI PRINCIPESEI ELISAVETA

L I B R Ă R I I

< CONCORDIA

în Bucureşti. Reproducţie originală locală a firmei FATHE

MERCURI. — Limba franceză. Les fêtes. La maison.
Causerie littéraire. D. prof. Jean Decamp.

Arad, str. Eminesct

ŞTAMPILE pt sigilare

JOI. — Limba română (încep.) — Lectură: (conti
nuare) "Crocodilii!".
ortografice. Dnij prof.
en «ari st »re*âtese
A
COT F1EC
Arad, plata Avram
in 2S O R E la A . T U L U C S » Iancu (Szabadság) 1.
I. Dabiciu, T. Mager, L. Roşculet. — Limba franceză,
(încep.) — Une leçon d'arithmétique. Grammaire. Con
versation. Dra prof. E. Ccstandachie. — Matematică:
E RECUNOSCUT, CA
Scont şi probleme de scont. D. proí. 1. Dumitrii!.
» VINERI. — Limba română (progres). — Lectură; j
VOPSEŞTE, CURAŢEŞ"fara si dinastia", de T. Maiorescu. Expuneri libere, i
TE ai SPALĂ mai blme.
Wa 1507
D. prof. L. Roşculet — Limba franceză: (progres). — ,
La maison. Construction. Causerie littéraire. D. prof. , SUCURSALE: Str. I. Brătianu (Weitzer) No 7 »i Asztalos Sándor S.
Jean Decamp.
i

Exerc'fM

FABRICA DE ULEIURI
DU ARAD

FABRICA DE YAPSIT A LUI L 1ULLER

SÂMBĂTĂ. — Limba franceză. (încep.) - - Une leçon
d'arithmétique. Grammaire. Conversation. Dra prof. E.
Costandachie. — Fizică: Măsurarea .apăsării atmosfe- ;
rice. D. prof. T. Grozescu.
:

D e

2t8 JHskere cad. pământ arabil $i edificiile economice
în kotarul comunei VISAG, jud. Caraş-Sevcrin, lângă
şoseaua naţională, la 12 km. dc Lugoj capitala judetului. Pământul nu cade sub expropriere. A se adresa
avocatului dr. Nestor Porumb, Lugoj, strada Regele
Ferdinand nr. 11.
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ŢUICĂ

DE PRUNE,

PRODUCŢIE
ROM

TREBERE,

PROPRIE,

şi LICIIERURI,

MERE,

SPECIALITĂŢI

COGNAC

PRUNE
. DE

de vânzare la

ALEXANDRU

LENGYEL şi FIU1
BUL.
REOELE FERD1NANI
(BOROS BÉNI-TÉR) numărul 1
TELEfON 135.

In atenţiunea farmaciştilor!

O F E R Ă

Mare depozit de Me
dicamente şl speciali
tăţi de medicamente,
b a n d a j e se află la

v â n z a r e

acopere învizibi
(Ia toate culorii

APA de GURA MARGIT, 2 0 — Lei.
CREMA de DINŢI MARGIT, 5 - Lei.

V.

Dramă sociali in 4 acte.

peni

pentru preţul de zi: ulei de maşini destilat
rafinat, ulei vulcan, ulei pentru motor cilindr
sau eu aburi, ulei de automobile, benzin gre
şi pentru automobile, tovotte, smoală penti
căruţe galbenă şi negră, seminţe de bosta
floarea soarelui şi ulei de rapiţa, turte de uit
Iu 2481-

j
\

DROGÉRIA FEKETE

j

TÂRGUL-MUREŞ,

,
j

Cetiţi şl răs

SUCCESORUL

ARAD,

lui SÄMÜH WEISZBEBGER
Mare negustorie de rom, llcheururi şl ţuioă.

T ^ n l TIPOÖRAPÍFJ

„ROMANUL"

pândiţi ziarul
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BULEVARDUL
(ANDRĂSSV-TÉR)

VÂNZARE

ENGRO

REGINA
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