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0. Stambulinsky in capitală.
Telegramele anunţă sosiiea în ţară a dluà
StambuUrisky, primul ministru al Bulgariei.
Zilele a-ocSte* bărbatul de stat bulgar, v a
vejdea pe oamenii noştri politici şi v a fi pri
mit de Suveran, căruia urmează să-i expuse
dorinţele Bulgariei modelrne, de a trăi cu R o 
mânia în relatate cele mai '»micale.
Ar fi inutil să ne ascundem că purtarea
bulgarilor în timpul oduţpaţiei a făcut o #mpresiune -dezastruoasă asupra .poporului ro
mân şi c ă nici astăzi nu a putut să dispară cu
totul amintirea ororilor comise de bandele
bulgăreşti pornite pe cruzime şi pe jaf.
O convingere s'a format însă încetul cu
încetul în sufletul naţiunei româneşti şi anume
aceea c ă nu atâta poporul bulgar putea să
(je făcut responsabil de crimele comise, c â t
politicianii cari conduse*eră poporul la deza
stru, punându-1 să lupte aiăiuine de puterile
«eentraile.
/
Politicianii odioşi aà Bulgariei care a făcut
războiul §i a trădat legăturile prieteneşti cu
Remania, s'^ui scufundat ainul câte unul, tâ
r l i i de greutatea crimei lor, şi în locul ace
stora, d. Stambulinsky, bărbat de stat popu\a\r şi c u încrederea patriei, bulgare, vine să
ne ofere noui legături de prietenie şi o rod
nică şi reciprocă activitate, bazată pe bună
credinţă şi sinceritate.
a

Revoluţia din sudul Rusiei bolsevista.
Telegramele din lurmă anunţă, că delegaţii
Rusiei, la 'Conferinţa de pace din Riga. au re
luat în mod serios tratativele cu delegaţii. Po
loniei' .şi că sunt temeinice speranţe, ca pacea
raso-pcllonă, să fie încheiată în câteva zale.
După 'ezitările dungi şi după desele incidente
ce le ridicau ddagatii >raşi la tratativeie
dan
Riga, graba ruşilor de a încheia pacea cu P o 
lonia, im poate & streină de uncie fapfe grave,
cari se petoec în unele părţi alle repubioei so
vietice.
Ştiri sosite din Tarmopol, anunţă zilnic de
opt zile încoace acte ide răzvirătirie în rândurilie
armatei roşii, formată din elemente 'Uera'nene.
Muncitorii delà fabricile de zahăr, sfeißuirul ar
ticol, din cate RusVa produce cantităţi mari,
s'au răsculat şi au măcelărit posbuiriile de gardă,
sub coîîitrolul cărora munceau. S'au dat lupte
sângeroase între muncitorii înanmiati si detaşa
mentele siberiiene, trimise să facă ordine. Lup
tele s'aiu -terminat prin iwcendtarea fabriceîor de
zahăr, delà Ianospa'l şi Andrusivka. cele mai
mari fabricii de zahăr nu mimai din PocMia, ci
din întreagă Rusia

Pretutindeni în Podoilia şii Ucraina spariesc
armatele de insurgent: cairi nimiieese în prima
linie mijloacele de aprovizionas-e ale bolşevici
lor dtn PodoJia şi délai -Nilstru.
In faţ? acestei àiïfet i ccsnaaaamantul ar
matelor din -Ucraina- şi Podofia. s'a retras delà
Iekaterino'slow da Kfev, fără a iputea fi însă
în siguranţă nie: în această ultimă localitate.
Armata recruţilor ucrainenii, împreună cu
alte unităţi, a trecut în Întregime pe partea- răs
culaţilor, cari sunt ifoarte bine înarmaţi.
Armata insurgenţilor pretutindeni este biineSuntem prea cinstiţi şi, prea generoşi ca
sa nu ascultăm glasul ce ne vine la ureche. primită -de populaţia satelor, -care o a-prov'zionează şiM face cel mai bun serviciu de spionaj.
Despre ce doreşte însă să ne vofrbească
Armat-a bolşevică dia Podoliia si din unele
acest glas? In or c e caz, nu pentru a ne cere regiunii sudice ale Ucrainei, se află în retragere
concesii, pe care nu le-am putea acorda, ci pen grabnică spre Kiev.
Í
tru a ni se oferi garanţii serioase şi de oare
In lipsă de alimente, de haine, die vite de
avem absolută nevoe, cu privire la viitoarele transport, retragerea) este urmată die mari
raporturi politice şi economice.
pierderi.
!
In
faţa
atacurilor
insurgenţiilor,
unităţile ar
Bulgaria, pe c r e numai Dunărea o de matei
roşii
nu
mai
rezistă;
ei
se
retrag,
lăsând
)arte de noi, înţelege de sigur folosul ce se
în urmă muniţii, mitraliere şi tunuri.
K>ate obţine pe urma prieteniei unei ţări a
Retragerea aceasta a bolşevicilor din Po•.ăruia agricultură şi a căruia industrie, gradolia şi Ucraina pare a fi ultima şi pentru fap
ie nouilor teritorii, promite să fie din cele tul, că pretutindeni se demontează fabricele,
Vià\ M l o r i t o ^ r e .
se scot până şi geamurile din ferestre şi fiecare
Alte chestiuni de ordin politic intermaţio- sat sau oraş este supuls la amende grele. Ast
saf, sunt de natură s ă solicite o apropiere fel oraşul Kamenetz-Podolsk, după ce au fost
demontate fabricele, scoase geamurile din fe
^csmamo-bulgară şi d. Stambiuifosky, ca um restre, evacuate magazinele — a fost condam
Hplomat ipriœput şi prevăzător nu a înţeles nat şi la o laimendă de 80 milioane robie, suib
ă treacă peste marele »prijin pe c r e Româ- ameninţarea, că îm icaiz de neplătire, oraşul va
ia întregită e c h e m a t ă să-1 ofere poporului fi incendiat, iar locuitorii ucişi.
Telegramele ultime anunţă, că în jurul Kie
Mgät.
vului nu mai este aproape nici uni sat, în stăpâ
Politica internaţională a viitorului este nirea bolşevicilor, iar de-alungul căilor ferate,
ceea de apropiere * popoarelor şi de spfcciji- cari dluc spre Moscova, unde se <tenSportează
ire reciprocă, iar nu o politică de hostilitate în grabă efectivele armatelor bolşevice din
Kiev, se dau lupte zi şi noapte.
<
<de neîncredere.
Ucraina
întreagă
pane
a
se
,îi
urât
de prie
U t steaft, \MS c a Bulgaria a înţeles glasul
tenia cu bolşevicii ruşii şi de feuicirile regimu
vemiîor şi că hotăirâtă să-şi repare greşelui sovietic.
fee de altă d*tă, se arată gata s ă înţeleagă
Aceste fapte dacă poartă lu sáne germeneîe
$ 5ă APRECIEZE cavaîerismuî si loialitatea ro- unor apropiate şi crâncene războaie, însemnâadnea*ca.
ză şi izbucnirea celei ma,i adevărate primejdii
L u ă m cu plăcere notă de vizita dini pentru existenţa repuJblficeî leniniste.
S&mbuilktsky şi dorim c a a c e s t ă vizită să
«Ûa roabele cele mai mulţumitoare.
1
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Crăciunul lor"
de d. Alex. Ánesthf.
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Dumnezeu, care e bun şi drept a ascultai
rugăciunea drei directoare şi pe aceea a profesoarelor şcoaiei normale şi a trimis pe Moş
Crăciun cu daruri multe şi frumoase pentru a
face o atât de mult aşteptată bucurie drăgălaşelor noastre şcolărite.
A ascultat Dumnezeu rugăciunile ce L-au
fost adresate, pentru că ele plecau! din linimă
şi dinttr'un adânc sentiment de altruism şi mai
ailes pentru că în accentele acelei rugăciuni
vibrau glasurile atâtor şi atâtor organizme tra
gedie şi simţirea atâtor suflete copilăreşti.
Şi în ajunul naşterei copilului dlivin,
micuţele eleve ale şcoaiei şi elevii şcoalei' de
aplicaţie, au rămas încântaţi şi uluiţi în fata po
mului de Crăciun, pregătit ca prin minune pen
tru dânşii, luminat de sute de lumânărele şl de
atâteai şi atâtea obiecte.
Pentru ei acum, focurile de artificii scăpărând printre crăcile bradului o profuzie de scân
tei de diamante; pentru ei şi pentru bietele noa
stre şcolăriţe ghetele noui, bomboanele, albitu
rile şi rochiile adunate în grămezi şi tot c e e a
ce trece, uşor, de pe mese, prin mâinile profe
soarelor, în mânuţele noilor proprietari.
Şi vin elevii şi elevele unii după alţii, să-şi
ia darurile, cu ochii sclipitori de bucurie, miş
caţi, da ÎM faţa unui maire eveniment, înaintea
pomului simbolic, făcut numai pentru en ' ' O emoţie curată şi adâncă mângăe figurile
celor prezenţi; aceiaşi emoţie ce însufleţeşte şi
giasul domnişoarei directoare, în momentul
când mulţumeşte, cu o călduroasă duioşie, pen
tru dăruirile făcute elevilor şi elevelor şcoalei
ce conduce.
Dra directoare rnuîţumeşte pentru faptul că
o parte din greutăţile cu' care axe de luptat au
fost înlăturate si ne asigură că acest avânt de
generozitate al societatea arăd-ane- îi va dai
forţa morală ca să lupte şi să-<şi facă datoria
mai dlepante.
*
O ştim, o ştim aceasta, buna $i distinsa noa
stră directoare; am ghicit energia şi voinţa
ce prezidiează la «acţiunea de conducere a şcoa
lei şi aceasta ne dă şi dreptul şi onoarea de a
ne face toti, colaboratorii unei opere atâta de
frumoase de îndrumare cuiiturală, colaboratori
cu intenţiile şi cu gândul, cu fapta şi cu banul
şi cu sprijinul nostru, fără deosebire de împre
jurare şi moment.
Ştim prea bine c e laboratoare de activita
tea sufletească si intelectuailă sunt şcoalele şi
mai ales cele formate die curând, pentru a re
fuza, vre-unul cinstea de a nu participa în măsurai puterilor permise la desăvârşirea igeneraţiei ce se ridică şi se creşte între .zidiurile institutiiloir noastre de cultură.
Dorim isbândă deplină acestei opere (consi
derabile si dorim din suflet, c a la anul viitor,
bunul şi generosul Moş Crăciun, să nu mai gă
sească decât elevi şi eleve sănătoase şi fericite,
organisme robuste capaibile să se împărtăşea
scă, din dsvoarefe luîmînei, spre cea 'mai mar*
mulţumire a 'bînecuvântatului popor 'român.
:
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Regularea cftesflet evreieşti în Poioaia.
Paris. — Din Varşovia se anunţă, că guver
nul polonez, apreciind faptei, că în Polonia trăeşte un număr limportant de ewiei, :sfe ocupă în
mod serios cu ideea infiinţărei 'UnUiî minister al
icShestilei evneeştil Budgetsulli noiuiluS imlinlîsteir ai
şi fostt întocmit.
(Agenţia „Damian").
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CF. Sofuncţionarii puMcS: d« stai orè-

cftsţJOBîţVuBJlbr D i r o c ţ i t o a i

(BaSftBAdln Dea,

E a n e a j W u d e ţ e n l « t e . FOR trebui să-şl î n a i n t e » oarefîla^enitru a if-aa elibera ligitimatii cu reda-

— Dkn CJusmeu Ş$ amtntú êrtota mmt* m cera d« taxa p » ftalik acoleü direcţiuni i>âs3 ia
— ïOoriform ordinuh» êecretarktkàA ê*mmjaristui Paé Botion a inestai din viafä. Baal31 Ianuari*.
ml dm Cluj, se întocmesc LA DIRECŢIUNEA FINAN
Inoirea leflitâma$ito» redai ea va face pani la
ciară tablourile necesare pentru PLATA A 40 pro Botzwi era grav bolnav DE erizipel.
Paul Botson a scris ani dearândal la Mi 31 Martie.
cente reţinute cu ocazia schimbubJ coroanelor.
Sunt îndreptăţiţi pentru legitimaţii ca reducţia
Pentru întocmirea acestor tablouri, toate ofi nerva, la Epoca, la România din laşi si la lutoti
aceia funcţionari cari ocupă funcţiuni sistetnidr«ptarea.
ciile de schimb au fost tnvMate să prezinte Oiza>ta
Sialar fix, au depus jurământul oficiaä şi
El a colaborat ţtto&tn uttimele zile l a saartä si au cufost
recţiunei financiare toate carnetele «li registrele
în serviciu activ în 1 Ianuarie 1921,
tkeptatea din ChisinăQ.
relative LA cele 40 procente reţinute.
precum *i soţiile lor legitime, copiii lor legitimi,
vitregi şi a d o p t a ^ trecuţi da 10 ani, înc& minori
— Conferinţa minlşitr[k>r d* extern* ai state
— ConteU Batfe«aia-Hoiw«i a docKjat la 2 Iaauaşi fără ocupaţie.

*

*

lor Antantei, oare trebuia să aibe loc la Paris, în
dată dup& anul «ou, a fost amânată pentru 19
Ianuarie.

»
— ,JVtonitoiriui Oficial" publică decretufl prin
care se convoacă carpul alegătorilor la Senat din
judeţul Ilfov pentru zilele de 30 si 31 Ianuarie,
pentru a alege um senator în locul
defunctului
Spiru Gheorghiu.

•
— Adunarea generală ai federalei băncilor din
„Solidaritatea" coiwooata pe 9 Ianuarie au c. s'a
amânat pe Duminecă 16 Ianuarie 1921, când se va
tine în Closî cu programul publicat.

*
— Direcţiunea şcoalei primare de stat din
Curtăci, mulţumeşte „Societăţii Ocrotirea orfanilor
de război" precum şi dnei şi dlui Qh. Ispravnic
Arad, pentru darurile distribuite miailor orfani de
război: ghete, svitere, cămăşi,
cărţi, cozonaci,
bomboane, cu ocazmnea
„Serbarea şcolare" de
ziua I de Crăciun.

*
— Delä 15 Ianuarie va circula de trei ori pe
săptămână <un tren accelerat Bucureşti—Budape
sta—Viena .prin Arad, tren-, care va avea vagoana
cu paturi şi vagoane de cL I. şi a Il-a.
Primul tren accelerat va sofcii în ziua de 14
Ianuarie delà Viena la Bucureşti şi va pleca la
15 Ianuarie din Capitală.
Primul tren pornit din Viena, va sosi îa Arad,
unde se va face controlul paşapoartelor, Joi, 13
ianuarie, după masă la orele 5, iar delà Bucureşti
Duminecă, 16 Ianuarie, dltrpă m a s ă la ora 1 şi
28 minute.
Biletele, — al căror prêt n'a fost încă fixat,
aşteptându-se preţul pentru partea aferentă căi
lor ferate ungare, vor fi calculate în franci francezi
plata putându-se face în Bucureşti şi în lei.
Locurile în vagoane vor fi numerotate şi nu se
vor vinde bilete decât după numărul locurilor dis
ponibile.
— La conferinţa de cale ferată, ţinuCă la Berna,,
s'au luat între altele şi următoarele deciziuni: ac
celerarea actualului mers al trenului Simplon,
delà 1 Iunie în senzul de a câştiga pe parcursul
Paris—Bucureşti, cel puţin zece ore. .
Deasemenea s'a hotărât înfiinţarea unu} a! doi
lea tren Simplon, cu vagoane de cl. I şi a Il-a,
fără vagoane de dormit — la legătură cu trenuri
le 3 şî 4 Bucureşti—Vârciorova şi înapoi, care va
circula pe aceiaş rută a simplonului actual.
Acest nou Simplon va avea vagoane directe
Bucureşti—Triest, Constantinopol—Trielşt şi Sofia
—Belgrad—Triest de unde apoi vă circulai un alt
tren Triest—'Paris.

*
— L a Constantinopol s'au ivit mou* cazuri de
holeră.
Direcţia generală a «ervicîuluj sanitar delà noi
a luat următoarele măsurii:
Toti pălătorii şi provenienţele diu aceai locali
tate nu pot întră în tară decât pe la Constanta *i
Sultaia..
Produsele animate slunt prohibite,
întoarcerea în tară a cetelor de lucrători dia
acele localităţi sunt cu desăvârşire oprite.
kt

'

— „Izbânda'* acri©:
' „Aflăm că la cererea Bincei National« c a data
de 30 Septemvrie 1920, cerând Băncefi imperiale
termámé (Reichsbank) ca să i-se elibereze^ aurul
®e avem în depozit" acolo, Reichsbankul a răspuns
In fine în mod afirmativ, anunţând c ă ţine la disponiţia Băncei Naţionale, la termenul fixat prin con
venţie, întreg depozitul nostru de aur efectiv.
Acest depozit este compus din:
62 milioane 110 mii mărci germane aur; 952
mii coroane austriaco aur; 2 milioane 765 mji
franci francez} aur.
Deci în total 65 Irnilioane 826 mii aur efectiv,
care nî-se va restitui de către Reichsbank.
Fiecare îşi dă seamă de marea importanţă pe
care o are pentru creditul nostru acest rezultat
obţinut de Banca Naţională".

rii după o «cartă boala, la noşia § t
lâneă Berlin.

Hohenfianow,

MULŢUMIRI.

••
— Curtea de aipel din Iaşi judecat apelul so
cialiştilor arestaţi pentru a fi eliberaţi provizoriu.
Curtea, după o scurtă deliberare a admis ape
lul, dispunând punerea în libertate provizorie a
socialiştilor.
Apelurile socialiştilor Qh. Tănlase şi L , Qheler
ter au fost respinse.
După serbători Curtea va Judecai şi apelul al
tor socialişti arestaţi.
a

D. N. Qh. Sofronescu, administrator financiar
a fost delegat de ministerul de finanţe la direc
ţiunea financiară Arad, cu introducerea contabili
tăţii din vechiul regat hi acest judeţ..

*
— In prezenţa prinţului Qhica, ministrul Ro
mâniei la Paris, un drapel al armatei române a
fost remis muzeului Invalizilor.

*
Convocare. Prim ordinul mtr. 362222—920 ter
mimul depunerii jurămâmfaliui Dientru învătăito•rf ooinfiesfoinalii s'a prelungit până .la 1 Februa
rie, învăţătorii confesionalii c a r i n'au depus ju
rământul sunt invitaţi a se •prezenta în scopul
a c e s t a la /revizorától şcolar pe ziua de 17 Ianu
arie a. c, adueâmdi cu sine decretul! de mumire
îrt original, sau în loqpie autemitilcaită die motarul

public. — losif Moldovan, revizor.

2 ,
— Comitetul agrar a făcut constatarea că în
diferite judeţe din Ardeal lucrările reformei agra
re stagnează. In îmulte comune nu s'a întocmit ta
blourile de împroprietărire sau unde acesta s'a
făcut, tablourile sunt incomplecte şi nu s'au afi
şat la timp, nerespectândii-se instrucţiunile mini
sterului. Aproape în toate comunele au fost tre
cuţi în tablouri mulţi cari nu sunt îndreptăţiţi a
primi pământ şî acest fapt îngreunează lucrările
comisiunilor locale.
Pentru a remedia aceasta situaţie dăunătoare
intereselor generale de stat, comitetul
agrar a
luat dispoziţii ca iprefecturile de judeţe şi oraşe
să atragă atenţiunea primarilor şi secretarilor co
munali asupra importanţei aplicărei !a timp a re
formei, agrare şi în special a întocmire] la timp
şi în condiţiuni bune a tablourilor de împroprietă
rire.

•
— Pentru scaunul de senator de Iaşi rămas vacant
prin moartea lui Dimitrie Qreceanu, guvernul va susţine
candidatura dlui dr. Mezincesrav federaţia pe d. prof.
universitar Borcea fest ministru în guvernul Vaîda,
iar partidul liberal pe d. Vintilă Brătiamu.
După ştirile sosite dta Iaşi, este probabil că va can
dida ca independent şi d. Mihail Negrutzi.

«
— "Adevărul" afirmă că d. Al. Marghiloman a adrether o cerere prin care roagă să fie ascultat pentru a
sat comisiunei Camerei care cercetează dosarul Guenda explicaţluni asupra dosarului.
Comisiunea ar fi hotărât să îndeplinească cererea
dlui Marghiloman.

•
— Secţia militară a oraşului Arad, conform ordianlui comandamentului VII. teritorial învită pentru a
fi consCrişi pe toti invalizii de război, pe văduvele, or
fanii şi părinţii celor morţi sau dispăruţi în război,
p» aceia cari au obţinut penziuno da invaliditate sau
văduvie încă înainte d» război şi pe cetăţenii streini
de aceste categorii să se prezinte cu actele lor în tim
pul orelor de oficiu ia acea secţie în zilele şi ordinea
următoarea: Ceii din circumscripţia 1 în zilele de 12 şî
13 Ianuarie; dim circumscripta 2 în zilele de 15 şi 17
Ianuarie; din circumscripţia 3 în zilele de 18 şi 21 Ian.;
din circumscripţia 4 în zilele de22 şi 24 Ianuarie; din
circumscripţia 5 în zilele de 25 şi 26 Ianuarie; din cir
cumscripţia 6 în zilele, de 27 şî 28 Ianuarie.
Invalizii vor trebui să prezinte cu aceasta ocaziune
biletul despre reformarea lor eliberat de comisia medico-miilitară, apoi în copie mandatele de pensiune a
Licvidaturei Pensiilor din Sibiu, iar orîanii jurnalul,
în copie, despre instttniraa tutelei lor.

DIRECŢIUNEA" S C O A L e NORMALE DE
ÎNVĂŢĂTOARE, loarte recunoscătoare pentra
multele daruri ce a primit pentru pomul de Cră
ciun al şcoalei şi care a făcut bucuria ţatâtori
tinere eleve, lipsite de mijloace, mulţumeşte
călduros generoaselor persoane, şi societăţi,
care au contribuit cu atâta bună voinţă la înlă
turarea nevoilor atât die simţite, de mare parte
din elevele şcoalei.

Statizarea staţiunilor
balneare.
„Monitorul Oficial" de azi publică următoarele:
„Toate carierele, isvoarele şi apele minerale,
staţiuni balneare din cuprinsul teritoriilor alipite
cari au aparţinut statelor auktro-unga're şi ruse,
indiferent de ce autorităţi sunt astăzi administra
te, trec în'ipropirieteitea şi sub direcţia ministerului
de industrie şi comerţ, direcţia generală a minelor
împreună cu toate perimetrele, izvoarele, lacurile,
clădirile, inlsitauaţiunjlle, ânventariile, materialele
Si actele lor respective".
Autorităţile şi particularii cari le deţin în pre
zent, au fost obligaţi ăi le preda imediat delegaţi
lor ministerului de industrie şi comerţ, direcţia
generală a minelor împreună cu toate cele menţio
nate.
„Toate dispoziţiunile anterioare contrarii aces
tui decret, sunt şi rămân abrogate".

Cărţi şi reviste,
— CÂRTI 5Ï REVISTE PRIMITE LA REDACŢIE. Revista Economică, nr. 51—52, organ săptămâna!
al "Solidarităţii", federala institutelor financiare ro
mânecii. Apare în Sibiu. Sumarul: La încheerea anulu
Un cuvânt sincer. Deprecierea leului. Federala coopera
iivelor săteşti. Cronici: Adunarea generală a "Solidar
taţii"; Plata chitanţelor 40 la sută. Un milion pentru
vămuirea locomotivelor reparate. Fuzionarea
băncii
"Lumina" din Sibiu cu "Banca Românească". Privile
giul "Băncii Nationale" a României. împrumut german
Pretcnziunile ungureşti în Ardeal etc.
D . D. Pătrăşcanu: Strategie ţi o escursîs de plă
cere,; jiuvele apărute în biblioteca
'Toi Volante
editura "Viata Românească" S. A. din Iaşi.
Revista politică şi parlamentară, nr. 8 săptămânală
sub conducerea dlui senator Gr. A'evra. — Sumarul
Discurs, Or. Alevra, (rostii în senat, în şedinţa de
21 Decemvrie 1920, cu ocazia discuţiei la Mesaj); V»
Iuta (observaţiuni critice şi constructive) Felix; Justi
ţia în Ardeal, Dr. !. Cuşuţă; Conferinţele delà fundaţi*
(Intuiţia Bergsoniană) ; lnfcrmaţiuni.
1

ABONAŢII
RESTANŢ1ERI
sunt cu inzistenţă rugaţi,
să achite sumele cu care
ne datorează, căci în ca
zul contrar expediarea se
v a suspenda şi pretensiunile se vor încassa prin
advocat pe cale judiciară.

, Marţi, i l

faauarfer

înştiinţare.
Qreatăffle o» cav* aveai da aaptrí al wi-iaa
afc-ea mereu crescândă a aaâiieî d» kern a »
s&eete, să ő r e i m preţul abonaaaaafcatai Inceaaad éela AoaUNo».
Astfel abonamentul g » fi

»

fUfife

P« un an
Pe jumătate a a . . .
Pe pătrar de an. . .
Pe o lună (plătit lunar).
Ua n u m ă r .

Lei 1 4 « . —
. L e l 70.—
. Lei 4 0 . —
. Lei 1 5 . —
Lei
I.—

IN STREINÄTATE:
Abonamentul şi preţul exemplarului va fi

E r a m tn drept să facem aceasta urcare
cu luni de zile înainte, când autorităţile din,
localitate au stabilit în ceea ce privea ziarele
ocale abonamente mult mai mari, ca acelea
pe care le pretindem noi azi, când ziarul no
stru a fost nevoit să acorde muncitorilor noui
sporuri de salar, socotite retrograd pe mai
«uite luni de zile.
Ziarele streine ce apar în număr atât de
mare în Arad, au abonamentul de 4-ori mai
mare, c a abonamentul ziarului nostru.
Noi însă nu am râvnit nici odată la do
bânzi, şi nici nu am făcut din ziar o afacere*
de negoţ.
A trebuit să ţinem seamă şi de pretai zia
relor din Capitală, cari dispun de fonduri şi
au asigurat un tiragiu mare ce le aduce multe
venituri, pe când la noi veniturile se bazează
exclusiv pe abonamente şi pe sumele ce pro
vin din publicitate.
Remarcăm acest fapt pentru a arăta pu
blicului cauza pentru care ziarele din provin
cie sunt mai scumpe ca abonament, decât zia
rele din Capitală.

Prop^aadă bolşevică prin Norvegia.

Priaa-afeistraf Btdgarltt la Bncaraşa.

Oradea-mart. '— D. Stambuliasky, tprwmiimstiml Butlgairieé, ai sosit ia Onadea-maire, i»

Cristiana. — Delegaţia norvegiiiamă dini Ru
sia, observă de tag tâmp, c ă botlşevicda ruşi
8 Ianuarie, ora 1 d. a. Premierul bulgair ai'sosit transportă îin cantităţi tot ma'i mard broşuri de
eu •tneoiul dinspre Sighetul-Mairmaitied': lia. acest propaigaodă 'bolşevică, pe catrl după ce le-au
tir en er* ataşat vagonná salo» al primului mi- trecut prim .Norvegia, le răspândesc în întreagă
năstru. D. Stambufaiisky, ana însoţit de cătne Europa.
delegatul ministiriulliui 'die externe lail Firainţeîi,
Autorităţîlie vaimaHe si poiitîanesti norvegie
eare l'a petrecut pe totreg idtriuraud idielat Paris ne, au şd descoperit în rnadi muilte rânduri pa
im -Bruxelles, Pnaiga, Varşovia si îl însoţeşte chete şl Hăzi au asemenea broeuat.
până ia Bucureşti
iBri auitofrstatallfe vamale narvegiiiene aiu des
Delà Satiiit-mare, d. Stajrrtbuifin'sky a fost ia- coperit şi au confiscat o enormă icain/titate de
isoţit şi de d. iDirn'itrie Kovárti. şeful siguranţei laisletmiene» broşiuri şi foii voilante, împachetate
din acel oraş. L a gasia dm Oradea-mare, dinul ân lăzi îpe cari lerau indiicate diferite măiriuri.
Starnbulmsky a fost mtâmptaat de dnii gene Poli-ţiia deschizând ladite, a 'Căror Kneuitate făcea
ralii Moşokt şi Ardon, şi Idie prefectul oraşului mal', multe zeci de tone. a afflait broşuri de pro
pagandă bolşevică, scrise în limbile suedeză,
Oradca-mare,
D. Sttambufosky a luat masa în salonul! gă- norvegiană, germană, frainceză si maghiară.
ţrei şi a făcut o plimbare de o oră, cu automlo- S'a constatat; că aceste broşuri provin idin tipografiiile comi'saràatufilui de propagandă bolşeb M îai oraiş.
Seara Ja .orelie 5 şi uni sfert, dsa a plecat ou vică d:'tti Moscova, în fruntea căreia se află iBela
acceleratul spre Oliuj, de unide si-a conitfauat K'hun. Guvernul norvegian a luat cele mai se
vere măisuri, pentru îmipiedecarea trleicerei bro
drumul! spre (Bucureşti.
şurilor cu asemenea conţinut
Expulzarea evreilor dîn Ungari».
Budapesta. — Mulţii dintre evreii cari vor
trebuii să evacueze Ungara, au fost transportaiţi ou tremuri speciale lai frontierele Galltfţiei şi
predaţi aiutorităţiilor poloneze.
O escrocherie fără urmări.
Budapesta. — Aim anunţat că dkectoiruluii
de bancă Alexandru Bajor, din Neoplanita, i-s'a
furat un cec de bancă, prin care a fost păgubit
cu suma ide jumătate miiJon dinari. Poliţia a
descoperit mai târziu pe delapidator, în persoa
na unei aristocrate maghiare. Cecul fuirat " a
fost plătit acestei; doamne, de Banca Comer
cială" diin Budapesta.
Cu această sumă, magnata a câştigat la
bursă o sută die mii de coroane <•! diiioă aceasta
a retrimis valoarea iceculM directorului Bajor
din Nieop'amta. Judecă toriai, în urma eererei diTeotoTiuDuá Aiiexiaudru Bajor, a suspendat cerce
tările.
Reduceri la ministerele UngarieL

Budapesta. — Oa ră-spums la desele «terpelări 'dm adunarea naţională, prin care se cerea
reducerea cheltaeliîor 'la diferitele -ministère, con
Urcarea abonamentului trebue să o fa- i siliM de miniştri a decis, ca pentru fiecare mi
cern acum în vederea greutăţilor pe cari îs nister să se menti© numai câte un autamtobil, la
vom avea de suportat şi în urma jertfelor a- dispoziţia personală a ministriului. In urma adusă în trecut, întru cât am distribuit ziarul cesiei hotărî ri 51 de automobile au fost scoase
gratuit, în multe mii de exemplare prin spita- •dfin circulaţie şi vor ii puse în vânzare.
Tratativele ruso-polonezc progresează.
luri pe seama răniţilor şi bolnavilor, căutând
astfel să procurăm acestora o hrană sufletea
Paris. — Tratativele ruso-poloneze,
icari
scă şi să desvoltăm iubirea de neam şi con au fost mult timp tărăgănate si de două ori în
trerupte, au fost acum din nou reluate. Prim
ştiinţa naţională.
delegatul polon din Riga, care a sosit la Var
Jertfele aduse ne-au sleit puterile şi ne-au şovia, pentru a raporta guvernului situaţia, a
îngreunat bugetul în mare măsură.
declarat, că tratativele se află pe punctul de a
Cum am zis, nu voim să facem capital din fi terminate şi că în câteva zile pacea va fi sem
aceasta urcare de abonament, ci vrem numai notă.
O arest re senzaţională la Viena.
să asigurăm apariţia ziarului nostru, ce este
Viena. — A produs mare senzaţie arestarea
ameninţată.
oonteüiui Colorado şi a soţiei sale. Contele de
Vrem să rămânem ceea ce am fost în tot Colorado, era cunoscut ca mare sporiraan, care
deauna: apărătorii intereselor naţionale, şi înainte cu câţiva ani avea renumiţi cai die cursă.
Viata uşuratică şil jocul de cărţi, li-aoi cauzat
propagatorii iubire! de neam şi dinastie.
însă totala ramă materială, astfel, că în u/ltr'mii
Este deci de datoria fie cărui bun român doi'ani, iconiţele de Colorado, trăia făcând aifasă sprijinească acest ziar, abonându-se la el, oeri suspecte şii înçelândiu-sri vechii prieteni. P o 
şî achitând abonamentul pe timp cât mai în rţia a'descoperit de curând o serie întreagă de
delungat, întrucât e' posibil pe un an întreg, mari escrocheria, în sarcina contelui die Coforauşurând astfel munca administraţiei, şi făcând do 'şi a soţiei salie. Ambii aiu fost deţinuţi."
Noul ministru de externe al Ungariei.
posibilă organizarea serviciului telegrafic, te
lefonic, de corespondenţă şl informaţii, ca zia
Budapesta. — Se ştie, că la alcătuirea acrul să poată apare în condiţii cât mai bune.
tuaMui cabinet, primul mlniistru, contele Paul
De felul cum va îi înţeles rostul nostru, Têleky, a acceptat numai în mod provizoriu şi
portofoliul externelor. Guvernul maghiar a că
depinde şi regulata apariţie a ziarului „Româ zut de acord asupra ohestiuneT ministerului de
nul", ce este chemat, să aducă mari foloase exterme şi a oferit acest portofoliu rmimistnuil'ui
maghiar la Viena, dratoi Gustav öratz. Din
culturale.
sursă oficială se anunţă acum. că mlnistroiî ple
Administraţia ziarului
nipotenţiar, Gustav Gratz, a primit portofoliul
oferit şi se va întoarce în curând >'ia -Biida-ncs-ta.
a

Sărbătoarea Crăciunului in peniten
ciarul din Arad.
In seara ayunuhiî sf. Sărbători ale Crăchimtm, rnu au fost dati uitări nici ''creştinii greoocirienMi, cari se află iintemnitaţil |la peniten
ciarul din Aradi
Mânii car.taMe au împodobit cu giingăşie un'
peni de Crăciun aşezat ânfcr'iutia diin şalele mari
lalle paliata'iui tăcut, de pe malul Murăsuluf, su
flete creştineşti au dăruit ibami si cadouri pe
seama celor cao*. îşi ispăşesc vina sau crilma,
între zidurile penitenciiarului.
„R,&ui!i!jnea femeilor române" a dăruit pe
seama pomi'iuS de Crăciun al penitenoiaralui
390 de cernuri cu Jiuci şi ou mac: 'Inspectorul
peniiíeiíciarovui, d. kliia Gherga, a întreprins o
cotectă pr ntre dnii avocaţi, .adunând 560 lei .
Din aceşti bani s'au cumpărat 100 de cozonaci
frumoşi,
Cozonacii şi cornurïïe şi celelalte daruri, tri
rn'se din oraş, au fost orânduite frumos în ju
rii! poiîîy'ui de Crăciun, împodobit cu ghirlan
de, ou lumânări şi bomboane.
La erele 3 d. a. condamnaţii au fost întro-'
duşi în sală şi, nu. cu mult în urmă aiu sosit şi
procuror Vi în frunte cu d. dr. Aurel Crisam.
•D. prim procuror, în cuvinte părinteşti, arată condamnaţilor iinportainta zilei ce se ser
bează şi strecoară cu gingăşie, în 'sufletele lo
cuitor 'tor penitenciarului, speranţa unei apro
piate amnestii
A.U urmat apoi momente emoţionante, când
cei condamnaţi , au început a gusta, între zâm
bete şi lacrimi, diin minunatele bucate ce fr-se
împărţea.
La ora 4 d.a., condamnaţii au fost rbcond:iişi în 'Celulele 'lor, unde au continuat de sigur
a visa despre ziua şi maï maire, pentru ei, a
amniestiei.
In ziitra întâia a Grăe-'unuit'" li-S'a distriboi't
apoi celor din penitenciar pachetele on mân
cări, tn'miise de cei de acasă.
;
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Tsatf«! APOLLO
hi 10, 11 Ianu?rie

Tentai
mm*
în Î0, I I Ianuarie

Alractie italiană.

0

singură

noapte

Dramă sentimentală în 4
acte. în rolul principal: LID1X BORELL1.

Comoara Iui Isac
Dramă zguduitoare în 6 acte
Prim actor: MĂRfJoT^tS
LLEORINETTI. 1

i u n i tour

.WO&mrlàm,-;

V

IferlUl^tic

si*.

1921.

WM III» HUJ P

Nr. 5 5 0 8 - l W 0 .
$ooala NormaU Jde »«wÄtatoar* «r*-et l i n 
éaire 4 PIANE vecbJ şi mai rrrutta ferSrie •echt
pentru care va tine licitaiţie oui oferte fnchis«î»fi
Bina de 17 Ianuarie cunent, ora (10 dimineaţă,
tttforrnatiuni între orele 10—12 dimineaţa la can
celaria şcoalei ButevlarduiI DRAGALINA 17.
DIRECŢIUNEA.

PuBLICAŢIUNE.
Se adaee üt «anostiaţa generala, ca fa
z i i t da ÎS Ianuarie 1921 t e Ta ţfae Iieitaţi»
publica r u oferte inehisa la reşedinţa Regiunei
silvice Lugoj peatru vaazarea meteriaieior
lemnoase specificata In tabloul de mai jos şi
cu conditiuoile u r a a t o a r e :

Avizi*» ontrtţii noştri comercianţi
că ne-a sosit un nou transport dt

diferite

Mo 43250—1920.

ANUNŢ.

Numirea
depozi
tului

Se alduce la cunoştinţă celor iuteresati, c t în
ziua de 4 Aprilie 1921 şi zilele următoare se va
ţinea în Cluj examenul de stat preteris pentru in
ginerii silvici.
Vro fi admişi la acest examen toţi absolventa
isopalelor (superioare de silviculturfă dîm Şemnij!
şi Viena, cari vor înainta până Ia 10 Martie I92Í,
la direcţiunea centrală a pădurilor Cluj, cererile
lor înzestrate cu toate actele prescrise de regula
ment, sub întelegându-se aci şi teza în scrfs de
spre praxa până în présent
Timpul petrecut în serviciul militar în război,
se va considera în lasui de praxă. Taxa de »xamen
eete de 50 Lei.
Cluj, la 20 Decembre 1920.
Mi 2361
DIRECŢIA PĂDURILOR.

Gira lusani Lemn de mină eşenţa cer 1 « 2m80
lung 10-80 cm gros
Spiţe de stejar
MOKMjiuf
Fagat
Trunchiuri d« stejar
2-3«
lung 1 0 - 1 2
cm gros
Lemn de mină de
cer:ln»l6-2m81mng
14-20
cm gros .

jj cunoscând perfect limba română şi
f ungară, se caută Ia uzinele electrice.
{ Ofertele se primesc Ia cancelaria H anei.

Am preluat întreprinderea de Împrumutat saci şl ponevi
a casei arădane IGNATIE DOMAN ş! c conducem fără
schimbarea firme?. Cumpărăm şl vindem totdeauna pentru
cel mal ieftin preţ de zi saci de grâu, făină, t&râţe, (.are,
cărbuni, ciment şl orice altfel de saci, Împrumutăm
ponevi noul si uzate în orice mărime.

363 I M
2485
16084
6600

300
400
2300
1000

1

100
1
1
1

Lai b,

2189

ia.ee 160

300

1108

100

100

Regiunea Silvica Lagoj.

IOAMUMANNşi LUDOYIC BÀUMÀM

Cetiţi şi răs

proprietarii firmei IGNATIE DOMAN. — Arad, strada
Iosif Vulcan (Kazinczy-utca) numărul 11.
A 2325—15

pândiţi ziarul

O

Garanfia
provizo
ria
(vad iul)

Oferte se pot face sau numai pentru un
singur grup, sau pentru mai multe, sau pentru
toate grupuri!» 1« un loe.
Ofertele inchise trebuesc înaintate Regiunei
silvice'din Lugoj până la ora 10 a. m, în
ziua licitaţiei, câod se vor deschide în pub
lic în cancelsria Regiunei.
Gondîţiunile de licitare şi Contractuale
precum şi tabloul de cantitatea, calitatea şi
dimensiunile materialului, se pot găsi la Can
celaria Regiunei, unde se dau şi formulare
de oferte cu plicuri.

Dactilografă

C

SORTIMENTUL

Cantitatea Pnţiil
strigam
lim tau
bucata
bucăţi
Lai b.

N

O

C

A

Prin prezenta se aduse te cunoştinţa D l o r acţionari si firmei „^Ks^wiam,

c t u i & a r e a ,

5*9
societate

comercială şi industrială

ARAD.
A m

LUDOVIC BAUMANN
str. Iosif Vulcan (Kazinczy) 11, (locuieşte piaţa Avram
Isncu (Szabadsag-ter) 11) negustor de butoaie vinde
şi cumpără butoaie de orice mărime. Totodată adac
la cunoştinţa on. producători de vin şi negustorilor d
împrumut butoaie atât în localitate cât şi p. transporturi.
A 2324—15

DE

VÂNZARE

DOUACASA,
ambele cu etaj, una in strada Stroe9aa (Teleki) Nr. l t , iar a dona ia
strada Lipót Mr. 1. laformaţii Ia proprietar in <tr. Stroeaea Nr. 19.
Va 237?—3

RESTAURANT cu BERĂRIE,
CU MARE CIRCULAŢIE, SITUAT IN CENTRUL ORAŞULUI ARAD
DIN CAUZA DE BOALA, URGENT
D E
V Â N Z A R E .
CONTRACT DE INCHIRIARE CU
I
TERMEN LUNO ŞI CHIRIE IEFTINA. — ADRESA SE POATE
LUA ADMINISTRAŢIA ZIARULUI.
I
Ma 2367—3
«

„ROMÂNUL".

V

mărfuri

ţi anume: textile şl manufacturi, coloniale,
zahăr cristal si cubic, paprlcă de Seghedta,
misir, bumbac, talpă şi altele. Avem înma
gazinat în permanenţă spirt rafinat şi diferite
rachiruri, spirt denaturat, petrol şi benzină.
Rugăm facerea comenzilor din vreme,
ooo

R

E

.

Maugry***» Ä u t t o M a o l b l l I R . T . Ä p a d " , că

g e n e r a l ă *

o r d i n a l ă

se va t n e la 18 Ianuarie 1921 în Jocului „Casei oraşului* dio Arad fiind la ordioea zilei;
*
1. Raportul direcţiunei asupra gestiunilor ani'or 1918—1919.
2. Raportul cenzorilor.
3. Stabilirea bilanţului şi contului profit şi pierdere.
4. Descărcarea gestiunei direcţiunei şi cenzorilor,
5. Alegerea membrilor îa direcţiune.
6. Alegerea cenzorilor.
7. Propunerea direcţiunei relativă Ia vânzarea stabilimentului (imobile clădiri, maşini, inştaîatiunî, scule, drepturi de patent şi de
alte aparate, modele, desenuri) precum şi a materialelor (materiale brute, materiale gata şi semi-gata).
D-nii acţionari care doresc să participe la adunarea generală, sunt rugaţi a depune acţiunile lor cu cel puţin 3 zile înaintea adu
nării generale la sediul Băncii Comerciale din Budapesta (V. Fürdő utca 1.) sau ia sucursala din Arad a numitei Bănci.
Arad, la 3 f Decemvrie 1920.
DIRECŢIUNEA.

BILANŢ la 31 DECEMVRIE 1919.

Activa.

Pasiva.
Cor.

Cor.
Uzină
Datorii şi efecte
Previziunile luate în inventar

«
•
«

•
•
•

•
•
•

•
•
•

5,155.162-84
18 803.24981
10,855.152-84

Capital social
Fond de rezervă
Fond de rezervă de scăderea preţurilor
Creditori
Venit transpus din anul 1917
.
.
Profit în ani 1 9 1 8 - 1 9 1 9
.

34,813.565-49

Total

.

.

6,000.000-120.000-—
2,083.624-87
25,674.852 66
M.é9679
910.391-17
34,813.565-49

Total

CONTUL PROFIT ţ i PIERDERE l a 31 DECEMVRIE 1919.

Debit.

Cor.
Abscrieri
Interese
Venit transpus din anul 1917
Profit în ani 1 9 1 8 - 1 9 1 9
.

•
•

•
•

•
•

•
*

•

•

m

•

•

»

•

•

Credit.
©or.

II

1,089.900Venit transpus din anul 1917
.
.
88.182-89
Profit de fabricaţie, deducând toate spesele
14.69679
910.39117 1

.

.

£4.696-79
«,088.474-06

2,113170-85
1,113 17085 1 1
Total
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat contul prezent şi l-am aflat în deplină concordanţă cu registrele stabilimentului.
Total

(Tiparul TIPOGRAFIEI „CONCORDIA", ARAD

Cenzurat:

Constantin Teodoregcit,

