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Parlamentul.
Continuarea şedinţei camerei delà
2 Martie.
Bucureşti. - Răspândindu-se ştirea de
spre rezultatul alegerii ca mitropolit a dlui
dr. Nicolae Bălan, acesta la intrarea sa în
incintă este primit c u r a ţ i i şi aplauze.
D. preşedinte Iorg<
licită noul mitro
polit al Transilvaniei şi îi roagă ca până la
instalare să uzeze de mandatul de deputat.
D. deputat Morariu, depune un proect
de lege, din iniţiativă parlamentară, pentru
înfiinţarea unei comisiuui legislative, în ve
derea unificărei legislaţiei în România-nwe.
Deputatul Mândrescu, cert dosarele exa
menelor de capacitate din Ianuarie, ale pro
fesorilor secundari.
D. Fiiu deputat de Oradea-Mare, fntreabă
pe d. ministru al instrucţiunei publice, asupra
măsurilor ce a luat în scop de a se grăbi pe
de o parte tipărirea manualelor de şcoală
pentru şcoalele secundare, pe de alta, ca aceste manuale să nu mai fie puse în vânzare
pe preţuri de speculă.
Deputatul loaniţescu interpelează guver
nul, asupra faptului, că statul nu are buget
aprobat de parlament şi că s'au dat din ne
cesitate o mulţime de d-crete legi, cari şi
astăzi sunt în vigoate, şi se aplică în special
la transaeţiunite petrolifere.
D. dr Ltipu, ministrul de interne răs
punde, că interpelarea este justificată, dar ne
având încă legile tipărite, anunţă, că îndată
după tipărire le vor aduce în serii, în faţa
parlamentului, care le va desbate.
Deputatul Creţu, declară, eă prefectura
din Suceava întrebuinţează cimiterele publice,
ca şi o proprietate particulară.
Sere guvernului să se ia contra acestui
abuz de putere şi profanare a cimiterelor,
grabniee şi severe măsuri
D. Dimitriu cere grăbirea proectului pen
tru mo Jificarea regulamentului camerei.
D. preşedinte N. Iorga declară, că întâr
zierea înaintării proectului este cauzată de
dorinţa unanimă de a avea regulamentele ca
merelor din alte ţări.
Speră că în câteva zile acestea vor sosi
şi proectul se va putea întocmi.
D, Berbecaru, citeşte proectul de lege
prin cate ministrul lucrărilor publice este au
torizat să reconstruiască în regie rezervoarele
de petrol din teritorul Frăţia şi Ploeşti. Se ci
teşte apoi proectul de lege privitor la înfiin
ţarea unei comisiuni de anchetă în chestiunea
direcţiunei aprovizionărei, deia înfiinţarea sa
ţi până astăzi. Urmează votarea ambelor
proecte. Şedinţa se ridică seara la ora 7.
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Concertul baritonului
etrescB.

(n şedinţa Camerei delà 1 Marrie d. de
putat Comnen (liberal) constată, că în ţară se
O voce de bariton liric. In consecinţă
manifestă grave simptoane de descompunere,
datorite afară de sdruocinarea prin care a eceea ce poate s'o caracteriseze nu este,
trecut ţara, în special uneltirilor duşmsne;in- volumul, amploarea sau massa notelor emise
ci timbrul, mobilitatea, unitatea în registre, sau
terne >i externe.
S e m r t l e descompunere! s'au manifesttt existenţa acelei străluciri de sunete ce face
prin cele 250 de greve, în cursul ultimului an, gloria glasurilor de elita.
Din nuoctuî acesia de vedere, vocea ba
toate pornind din Menţiunea de-a slăbi pu
terea statului. Fără a contesta dreptul la gre ritonului Petrescu ne-a făcut.o impresiune e x 
vă, d. Comnen este de părere, că faţă de celentă.
greve cu intenţii subversive, statul are dato- .
Vioaie, uşoară, fluidă şi capabilă de m o 
iinţa să intervină cu toate mijhoaceie forţelor dulări executate cu fineţe, această voce ştie
sale. Trecând la cenzúra găndirei, d. Comnen să vibreze, să se încălzească şi să se învest
dovedeşte cu fapte concrete, cum în o su mânteze într'o tormă şi culoare sigure şi nece
medenie de cazuri, muncitorimea din tipo sare bunelor interpretări.
grafii a refuzat să lucreze articolele de ziare,
Vocea de bariton liric a profesorului Pe
cari nu conveneau. Dacă cenzura exercitată trescu are încă o calitate pe care ţinem să
de stat ne este antipatică, ne este cu atât mai o relevăm: e egală, întinsă şi perfect omo
antipatică cenzura execitată de muncitorii me genă în registre, ceea ce face ca aiuncea când
canici asupra muncitorilor gândirei.
ea se pasionează pentru o frază sau o ideie
D. ministru Lupu, răspunde îndată, pro muzicală să strălucească cu toată seva şi pumiţând, că va lua masuri contra abuzurilor terea tinereţe!.
O ţinută în scenă frumoasă şi neşovăi
tipografilor, pe cari le desaprobă în între
toare, o technică abilă a frazărei şi emlsiunei
gime.
In legatară cu interpelaţia dlui Comnen, şi o cunoaştere suficientă a legilor mecanis
ia cuvântul păr. deputat Partenie, accentuând mului vocal, în raport cu tânăra sa experienţă,
necesitatea schimbări; direcţiunei spre inter măresc mijtoacele de expresivitate şi interpré
naţionalism a muncitorimei noastre, desorga- t é e a glasului acesta, în esenţa s.^, distins.
nizată şi puţină, şi îndrumarea ei spre un de Nu atâta greutăţile de ţesătură cât varietatea stă
rilor de suflet dintr'unele bucăţi executate, au
mocratism naţional accentuat.
In numele societăţilor răspunde apos d. aşternut însă un uşor văl de umbră peste udeputat Oprescu, luând apărarea muncitori nele din aceste calităţi.
Astfel în „Credo" din Othello şi în aria
mei,
care a fost silită să recurgă la grevă,
din cauza continuei scumpire! de trai, în ur din Lucia di Lammermor, am fi dorit ca pa
ma speculei, căreia guvernul Brătianu,nuşi-a tima, ur«, rasbunarea şi viziunea de sânge şi
bătut capul să-i puie frâu. Greva politica nu de moarte ce circulă de-alungul acelor pagini
s'a declarat decât o singură dată şi şi aceea, inspirate, să fi fost redate cu mai multă ener
la apelul făcut de socialiştii englezi, francezi, gie şi cu o mai apreciabilă bogâţie de mij
loace, după cum am fi dorit deasernenea ca
italieni tovarăşilor lor din România.
Respinge acuzaţiuDile liberalilor şi de suflul geniilor rele şi îndoita dramă şi furtună
clară, că în virtutea conştiinţei lor curate, so ce se desfăşoară îu „Erlkönig" îo natură şi în
cialiştilor nu le este frică de criteede o- inima unui părinte, sâ-şi gasească realizarea
artistică într'o forma mai înaltă privitor la conbiective.
Cuvântarea dlui Oprescu a rămas insă cepţiune şs expresie.
Ne vom permite să observăm de ase
sub nivelul parlamentar provocând dtse Între
ruperi, prin atacuri puţin parlamentare, aduse menea că «ceasta faimoasă bucată a lui Schu
bert, are nevoe pentru a îl bine interpretată
colegilor săi deputaţi.
de o anumită înţelegere şi de o anumită aimosferă pe care nu poate s'o dea decât o
îndelungată familiarizare cu tainele gândirei
şi stilului german şi că faptul chiar de a
menţine textui original este o condiţie indis
pensabilă unei txecuţiuni superioare.
in schimb vocea dlui Petrescu, a găsit
Lyon. — A apărut primul număr al zia
accente impresionante şi pline de convingere
rului oficial al Societate! Naţiunilor cu data
în „Lo vedremmo" din Emani, cum şi în
de Februarie 1930. Ziarul cuprinde ca docu
fermecătoarea „Arie a toreadorului", unde s'a
mente, pactul societate», lista membrilor fon
remarcat un legatto combinat cu un crescendo
datori, cari au ratificat tratatul de pace, scri
strălucit şi cu o mdemânatecă impostaţie a
sorile de aderare din partea statelor invitate
unora din notele înalte.
să adere, procesul verbal al primei şedinţe al
Acolo însă, unde vocea baritonului Pe
consiliului Societate! Naţiunilor, conferinţa in
trescu
şi-a regăsit iot echilibrul său organic,
ternaţională a muncei, etc.
a fost, fără îndoială în bucăţile naţionale, îa
Ziarul e tipărit ia Londra, în limbile fran executarea cărora dsa aduce o emoţiune sin
ceză şi engleză şi formează o broşură de 26 ceră, un sentiment de delicată duioşie şi un
pagini.
accent mişcat şi candid ca parfumul florilor
de câmp.
Când cântă româneşte vocea ca şi figura
Schimb de mărfuri între Germania şi dlui Petiessu se transforma ; sunetele glasului
devin calde şi dulci ca nişte mâagăeri; into
Rusia.
naţia se face discretă şi profundă, sufletul ar
Paris.
Corespondentul din Berlin a tistului, în fine, surprinde ritmul lăuntric al
lui „Unittd Pressu\spune cd schimbul de măr bucăţilor si palpitaţia lor interioară.
furi între Germania şi Rusia va începe
„Baga Do? mne luna 'n nor», „Cine n'are
numai decât. Rusia va trimite piei brute şi dor pe vale",„Doină", „Mândruuţă delà munte"
petrol.
şi toate celelalte bucăţi executate, au găsit îa

Prima publicaţie oficială a se~
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baritonul Petrescu un interpret smorezat de
poetica inspiraţiune a muzicei nationale şi
un artist cultivat şi sigur care posedă taina
să exteîioiizeze, dorurile, suferinţele, lacrăcnile,
bunătatea şi infinita dragoste de natura ce se
desprind din toate aianiíestat'űle muzicale ale
sufletului românesc..
Lirismul vocei ce ne-a mişcat ieri şi-ar
găsi de sigur o justă întrebuinţare în opere
lejere şi de ţesătură delicată ca „Don Juan",
„Maria di Rohan", „Puritanii" şi atâtea altele;
acei lirism va rămâne însă prin excelentă or
ganul expresiv şi fraged al suavei inspiratiuni nationale.
Concertul, de Joi, s'a bucurat afară de
aceasta şi de sprijinul mai multor persoane din
societatea arădană.
Dra Evuţian a acompaniat la pian şi a
executai o sonată din Bethowenn, dna colo
nel Alexandrtscu a declamat versuri de d-na
Maria Botlş Cioban, în fine d. subit Argin
tam a recitat, la rândul său, doua bucăţi. A.

Procongresul internaţional al
amploiaţilor de poştă şi
telegraf.
Ziarul „Wiener Extrablatt" publică pro
tocolul şedinţei procongresului international al
amploiaţilor delà postă şi telegraf, ţinut la
Viena luna trecută.
A présidât conducătorul sindicatului an
gajaţilor poştali din Viena consilierul comu
nal Jackl.- Următorii delegaţi au luat parte:
Secretarul Fraiture şi Van Hert din Bruxelles,
ea reprezentanţi ai sindicatului raţional de CF.,
telegraf, telefon şi marină, consilierii poştali
Schnitze, Winters, Fem ich şi dşra Dossier din
Berlin, Latigue pentru Fédération postale Nordhoff din Amsterdam, D Ermas Eleto pentru
„Federazione nazionale" postale e.i telefonica
din Roma: Mischon şi Baumann dia Zü;ieh
ca reprezentanţi ai uniunei din Elveţia.
După cuvântarea de deschidere prima
rul Neumann salută congresul din partea oraşului şi adresează un apel pentru salvarea
Viertel din mizerie.
Au mai vorbit din psrtea sindicatelor
(iion şi Zelenka pentru.pacea între popoare.
Tot în acest înţeles au vorbit şi reprezentanţii
Franţei, Belgiei, Holandei şi Italiei. După aceasta a urmat o hotărîre votată cu unanimi
tate prin care sa judecă toate maşinaţiunile
cari protejează războiul.
Dr. Meier vorbeşte pentru primirea propunerei delegatului francez de a protesta
cu ce? mai mare energie contra capitalismu
lui şi militarismului. In numele iiberiâţii po
poarelor şi a autodeterminatiunei preteastează
contra blocadei Rusiei. Io numele umaniti-ţei
condamnă teroarea albă ;n Ungaria şi pre
tinde ca ho'ărîrea luată la congres să se tri
mită pe cale telegrafică la Budapesta şi ca
semn de protest are să se ridice pentru o oră
circulaţia telegratică între Viena şi Budapesta.
Delegaţii promit că vor face tot posibilul pen
tru încetarea mizeriei în Viena.
In numele delegaţiei germane declară
Winters, că el votează contra propunerei de
oarece delegaţii germani au misiunea de a
lua parte numai la desbôterile profesionale.
Geialalţi delegaţi votează pentru propunere;
numai delegatul oficial ai Elveţiei se abţine
delà votare.
Delegatul italian salută hotărîrea aceasta
ca un semn de solidaritate internaţională.
Zelecka a luat însărcinarea asupra sade
a întrerupe legătura telegrafică între Viena şi
Budapesta.

Greva tramvaelor din capitală.
Bucureşti 3. — De azi dimineaţă iramvaele nu circulă, din cauza grevei persona
lului de vagon, care s'a solidarizat cu 4 vat
mani pe cari societatea îi concediase.
Greviştii s'au întrunit la sediul sindica
telor. Ei sunt hotărâţi să nu reia lucrai până
când direcţia nu va reveni asupra concediere!
celor 4 vatmani.

— Ziarul „Românul" roag;ă pe toţi foştii
săi corespondenţi, să comunice dacă sunt
dispuşi sâ reînceapă trimiterea de corespon=
dente, pentru ca publicul sá poată sâ fie in
format de ceea ce se petrece in toată ţară.
Afară de aceasta, „Românul" angajează
corespondenţi, chiar şi pentru localităţile mai
micii în condiţii ce urmează să lie sta
bilite.
Ofertele se vor trimite pe adresa admi
nistraţiei.
*

— In jumătatea a duoa a lunei Fe
bruaùe au fost anunţate serviciului sanitar
al oraşului Arad 2 cazuri de difterie, 1
caz de morbilli, 1 caz de tifos, 6 cazuri de
tifos sxantematic şi 107 cazuri de gripă
spaniolă.
Cei mai mulţi îmbolnăviţi de gripă
spaniolă au fost în etate de 30—40
ani
(51 cazuri) şi 20—30
ani (37 cazuri).
Gripa spaniolă se poate considera dealicum
ca încetată.
— Ca urmare a concertului de Joi,
suntem informaţi că direcţia teatrului oră
şeueic a invitat pe baritonul Petrescu să
joace mai multe opere pe scena acelui
teatru.

— Artistul Ciorobca, cu ocazia trecere! sale
prin Arad, în turneu artistic, pe lângă repre
zentaţia ce-o va da Sâmbătă seara în saloa
nele hotelului „Crucea Albă" va rămâne
şi pentru Duminică, 7 Martie' când va aranja
o reprezentaţie specială numai pentru elevii
şcoalelor secundare şi primare, în „Palatul
Cultural". Duminică la orele 3 p. m. Toţi
directori de şcoli sunt rugaţi a lua parte
cu elevii* şi elevele la aceasta reprezentaţie
organizata special pentru tineretul şcolar.
Programul va cuprinde cântece, balade
şi doine adunate din toate unghiurile locuiţi
de români precum şi cuplete şi versuri — pa
triotice de actualitate.
— O comisiune parlamentară, având ca
preşedinte pe d. deputat N B . Rioşeanu, de
canul baroului doljean, va pleca peste câtva
timp în Basarabia pentru a face • anchetă
asupra pr
lor vc^ţiuni lâ cari a fost su
pusă populatiunea
"rab :ană.
Comisiunea î<-. va începe lucrările la
Hotin.
' fIn afară de deputaţii? dia vechiul regat
sunt în Conus.«"., şi câţiva deputaţi basárabeci.
1

— Corespondentul special al ziarului
„Chicago Tribune" telegrafiază din Reval:
România a făcut un demers neoficial
*
pentru a pune la cale tratative cu guvernul
sovietelor. Un reprezentant al guvernului ro
— Luni în 7 Februarie c, va ţine şe mân
se află la Reval, aşteptând permisiunea
dinţă comisia administrativă a judeţului. în de intrare
pentru a putea avea •
această şedinţă întse altele, comisia va face întrevedereîncuRusia,
Cicerin, ministru de externe al
şi numirea pe comune a celor 23 secretari Rusiei.

comunali din judeţ, cari au făcut cu succes
examenul de calificaţie, în zilele trecute la
Cluj.
Namirile acestea se proiectează a se
tace în trei clasificată conform pregătirilor
şi a timpului de practică ce l'au făcut res
pectivii secretari. In clasificaţia onmd vor fi
numiţi cei cu bacalaureat, în clasificaţia a
doua cei cari au terminat şeăse clase, iar
î i a treia clasiticaţie cei cari au terminat
patru clase a şcoalelor medii.
!

*
p

— a ţ ă de manifestul pe care „Partidul
ordinei sociale" 1-a adresat societăţilor stu
denţeşti pentru a participa laîntrunirea de Dumi
necă 29 Februarie c., societatea studenţilor în
ştiinţe din Bucureşti prostează împotriva oricărui
apel pe care un partid politic sau un partid ce
luptă pentru interesele unei singure categorii
sociale ii poate adresa studenţimei ai cărei
roi nu e de a susţine asemenea acţiuni.

•
— La Bruxelles în strada Terre-Neuve
No 40, a fost găsit omorât un tânăr român,
anume Jean Liberek. Victima a primit două
lovituri in stânga craniuiui. L'berek se da se
drept inginer deşi — din scrisoriie salereese
că e agent comercial
Cercetările urmează.
- - „Monitorul Oficial" cu data de 29
Februáriéi c , pubiică o desizie a ministerului
de justiţie datată 17 Decemvrie 1919, prin
care se hotăreşte că se vor lishida toate aciunile şi părţile de fondator din capitalul
Băncii de Credit Român aparţinând supuşilor
;ărilor inamice ia data de 14 August 1916,
>recum şi acelea dobândite de asemenea su*
joşi după această dată.

*
— ín vederea punerii în aplicare a de
cretului privitor la reorganizarea în
tului primar, se vor lua în curând dispoziţii
în toate comunele pentru constituirea sfatu
rilor şcolare locale, cari vor avea conducerea
afacerilor materiale ale şcoah'or. Me
cestor sfaturi vor avea mandat pe 3 ariî şi în
comune cu sub o mie locuitori vor fi în nu
măr de 1 0 : 4 delegaţi ai consiliului comunal,
4 delegaţi ai confesiunilor şi doi delegaţi aï
statului. In comunele preste 1000 locuitori nu
mărul acestor membri creşte proporţional până
la numărul maximal de 25. In sfatul şcolar
pot fi alese şi femei.
De asemenea se vor constitui curând şi
sfaturile şcolare judeţene, ca al doilea for ai
afacerilor disciplinare a învăţătorilor şi aface
rilor materiale a şcoalelor. ACeste sfaturi se
compun sub prezidenţia revizorului şcolar dna
1 delegat al autorităţilor supreme bisericeşti
2 delegaţi ai statului, — 7 delegaţi ai învăţă
torilor ş> 4 ai comisiei administrative judeţene
şi adecă: 1 jurisconsult, 1 medic, 1 agronom
şi 1 inginer.

*
— Seviciul sanitar al judeţului Arad a
fost avizat că dintr'o comună din aproprierea
Lugojului s'a anunţat 1 caz de tifos exantematic.

Bibliografie. A apărut: Liturciea bisericei ortodoxe romane, ed. III. manual pentru
şcoalele secundare, cu aprobarea Ven. Con
sister oit. rom. din Arad.
In lipsa arzătoare de manuale pentru în
văţământul nostru secundar, manualul de
faţă umple un gol mult simţit. Lucrat fiind
*
de un distins membru al clerului nostru
— A. D. Xenopol prin testamentul cu cu observarea tuturor cerinţelor pedagogice
data de 2 Mai 1919, autentificat la tribunalul şi bisericeşti, acesi manual e menit a
Iifov, lasă moştenire întreaga sa operă minis uşura munea catiheţiior şi a promova progre
terului intrueţiunei.
sul elevilor. împodobit cu două ilustraţiuni şi
*
I eşind de. sub tipar într'o formă plăcută şi co— Dşoara Dorina A'bu, fica dlui direc i respunzătoaiiî, îl recomandăm cu côldurâ dlor
tor al lieeului româness din Brad, s'a logodit catiheţi deia şcoalele medii precum şi publi
cu d. rnajor Petre Bă'ănescu, din regimentul cului creştin şi ortodox
1 vânători, Regele Feidinand.
Se poate comanda la librăria diecezană
€ u açeifctâ ocasiune d. director de din Arad, cu preţul de 7 cor. plus 1 coî.
liceu Ştefan Albtt, ne trimite pentru „Fondul pentru porio recomandat.
ziariştilor" suma de 50 cor.
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Condamnările Curţei Marţiale Colecte pentru
a Comandamentului trupelor
biserica Mărăşeşti.
din Transilvania
La colecta întreprinsă de preotul din
Igriş, Virgil Negru, pentru Biserica de'a Mă
răşeşti au binevoit a contribui :
Virgil Negru, preot 26 cor., Gherrier
Indivizi cari n-au depus armele in termen.
Petru, secr. corn. 50 cor.; Petru Arsiciu, înv.
Nagy József Sándor, din comuna R e  10 cor.; Gristia Galu 30 cor.; loan Galu 20
metea, ta 3 luni închisoare şi 250 iei amendă. cor.; Ghenade Stoiconescu, 20 cor.; Rusalim
Silágy Miklós, din comuna Tg.-Murăş, la 2 luni Logojan, 20 cor.; loan Grîsta, 10 cor.; Pascu
închisoare şi 250 lei amendă. Sipoş József, Grîsta, 10 cor,; Dionisie Jebelean 10 cor.; Vadin Gomuna Teiuş, la 200 lei amendă, Bar- sile Ionescu, 10 cor.; Gavril Ionescu, 10 cor.;
csay József, din comuna Dej, la 200 lei amen Solomon Grîsta, 10 coroane ; loan Ţăran, 10
dă. Gskus Nártor, din comuna Nyarad-Kö sve- coroane;
Todor Ţăran, 4 coroare ; loan
nies, la 4 luni închisoare. Faust Ferenc, din co Bodrojan, 1 coroaue ; loan Minda, 10 cer.;
muna Ranaut-Faia, la 4 luni închisoare. Orbán loan Mişca, 5 cor.; lung Petru, 10 cor.; Mitru
Dénes, din comuna Deminháza, la 4 luni în Grîsta, 10 cor.; Mitru Muntea, 5 c o r ; Simion,
chisoare. Geighel József, din comuna Nyarad
Murariu 10 cor.; Petru Gheţa, 3 cor. Total
Kösvenies, la 4 luni închisoare. Georghe Kirch- 308 cor.
ner, din comuna Maranerah, la 1 lună închi
Prin pretura din Târnova. d. Pavel Raţiu
soare. Prener András, din comuna St. Péter,
la 2 luni închisoare. Astalosi János, din co ne trimite 100 cor.; Secretariatul din Şilindia
muna Gojocna-Garo, la 1 luna închisoare şi 500 100 cor; Secretariatul din Dud 100 cor.; O
lei amendă. Bareky István, din comuna Nya rescumpărare 20 cor.
rad- Kövenies, la 3 luni închisoare. Torna Bota,
Total 320 coroane.
din comuna Galuic, Ia 100 lei amendă. Iiis
Suma din urmă cor. 29.686
Carolina, din comun*-. Sibiu, la 500 lei amen
dă. Asalos Ferenc, din comuna Sf. Treime, la
Total: cor. 30.314
25 lei amendă. Fü'öp Lajos, din comuna Turdala 500 lei amendă. Szsky Sándor, din c o 
muna Gluj, la 300 lei amendă. Szembori Ignatz,
din comuna Fagaras, la 1060 lei amendă. Boari
Tecdar, din comuna Hijoasa de jos, la 100 lei
amendă. Abrahan János, dir» comuna Adamus,
la 100 lei amendă. Weintraüb Rezső, din c o 
— Societatea doamnelor române din
muna Tg.-Murăş, la 500 lei amendă. Dragan Arad aduce şi pe această cale mulţumită
loan, din comuna Gluj, la 200 lei amendă. dşoarelor : Luca, suror. Morariu, Buftea, Robu,
Halalau V. Ghita, din comuna Getea, la 100 Sauer, surorilor Mihailovici, Bodea; domnilor:
lei amendă Raicu Laurian, din comuna Getea, căp. Davila, Aurel Popovici, loc. Schwarz
la 100 lei amendă. D-na Roselfeid Albartiae, şi Barcaroiu pentru preţiosul concurs dat cu
una Apahida, la 100 lei amendă. Ma- prilejul seratei delà 22 Februarie trecut în fo
lov Bella, din comuna Turda, la 4000 lei a- losul şcoalei profesionale. Deasemenea mulţu
mendă. Lovas József, din comuna Laslaul-să- mită doamnelor şi domnilor cari au contribuit
la 100 lei amendă. Gyarmati Jáoos, din cu următoarele suprasolviri : D. Victor Goloja
comuna Gtkeia: la 50 lei amendă. Giana Ni- a pus gratuit localul la dispoziţie şi a dăruit
colae, din comuua Buciun.
bani 400 cor.; d. Govrig 100 cor; dna Buftea

delà 30/X 1919 până la 3 - 1 1920.

MHlIămHă publică.

90 cor.; câte 80 cor. d. colonel Vlad şi d. dir.
Şuluţiu, cu 50 cor. dna prefect Velici, cu câte
'•'>««ÎH*.MoWeintraub Hermán, din c o  40 cor, dnii: primar Robu, adv. dr. Ispravnic,
muna Tg.-Muraş, la 5 luni închisoare şi 1000 căp Zamfirescu, dr. Vicaş, suni. Vodă, locot.
lei amendă.
Banulescu ; cu câte 30 cor.: inspector de poste
Indivizii cari an rostit cuvinte ofensa Bulzan, adv. dr. Tămăşdan, căp. Panait, maior
toare la adresa ţării. Deák Marton, din co Spireanu, căp. N. N. locot. Igher; cu câte 20
cor. dir. Moldovan, dr. A. Petrovici adv., dir.
muna Mira-lău, la 15 zile închisoare.
Percea, dr. Gonstantinescu, dr. Aurel
Indivizi cari au adresat cuvinte inju Pavel
Leucuţa; căp. Popescu, N. Indeferent, dna
rioase jandarmilor români. Gliga loa, din Iudita Secula; cu câte 10 cor. N. N., d. Po
comuna Gluj, poliţist, !a 1 lună închisoare.
povici, dna eol. Gagiu, căp. Burgau, subl.
Indivzi cari au ofensat ofiţeri români. Bonescu şi Roman. A rămas un venit curat
luliu Neustaider, din comuna Braşov la 1 lună de 4002 coroane.
închisoare şi 2000 lei amendă, Ana Gnerth,
Se aduc deasemenea mulţumiri dnilor
din comuna Sibiu, la 5000 lei amendă, Frida căp. Davila şi profesor Toader pentru orga
Boichover, din comuna Gluj, la 1 lună închi nizarea tabloului alegoric.
soare şi 3000 lei amendă.

Indivizii cari au răspândit ştiri hostile

Indivizi înarmaţi cari au atacai la drum
si au furat bani. Ispas loan, soldat din reg.
7 Prahova, la un an şi 2 luni în«hisoare, lancu
Tudorache, soldat în reg. 7 Prahova, un an
şi 2 luni închisoare, Voicu Stelian, soldat în
reg. 7 Prahova, la un an închisoare.

Documentele ziarului »Szezat«
centra Iii Friedrich.

Ind'vizi cari au luat steagul românesc
de pe casa comunală şi l-au asvârlit în
Mureş. Pata:he loan, din comuna Gherneseg,
la 6 luni închisoare, Demeter Gheorghe, dm
comuna Gherneseg, la 6 luni închisoare.

Indivizi cari ríau predat

în termin

efecte mûitare, M klos Menekes, din comuna
Sibiu G. F., 'a 100 lei amendă.

Indivizi cari au rostit cuvinte ofensa
toare ia adresa M. S. Reginei. Santa Anica,
din comuna Budiul de Gâmpie, la 1 lună în
chisoare.

Indivizi cari au voit a înlesni fuga a
doi spwm ce veniseră cu un aeroplan. B a layiti Fe,-encz, din comuna Zalău, la 3 luni
închisoare, A'exandru Z-igreanu, din comuna
Bistriţa, la 2 ani reculziune pentiucă a omo- J
rât pe un caporal jandarm.

Comisar Rfgal

\

Maior C. C a n .

!

Lyon. — Ziarul „Szózat" serie :
Deoarece ministrul de război Friedrich
nu voeşte să demisioneze, este nevoie de a
păşi în publicitate cu dovezi. Friedrich a or
ganizat la începutul lui Octomvrie 1918 o
bandă de răufăcători pentru omorîrea lui Tisa.
Ga dovadă ziarul citează un interogator luat
la 25 Decemvrie c. 1919 de procurorul coman
damentului suprem al armatei naţionale unui
anumit Mihály, care a declarat, «ă a fost an
gajat în fabrica lui Friedrich şi a fost cu el
in reiaţi uni mai intime. La începutul lui O c t ,
Friedrich a arătat acestuia din urmă în patru
ochi câtă nefericire cauzează Tisza statului.
Friedrich 1-a îndemnat să organizeze o bandă
pentru a ucide pe Tisza. După câteva zile 1-a
întrebat tot în patru ochi, cum stă lucrul.
M h a l y i-a răspuns că sunt oameni cari se
ocupă cu chestia, de fapt însă nu e nimic
pregătit. Gâteva zile după aceasta s'a săvâr
şit atentatul contra iui Tisza.

Noul ministru de război.
Bucureşti 5. — Noul ministru de război
! a fost numit în persoana dlui general Tră
iau Moşom, care a şi depus jurământul. Se
cretarul noului mmstru este d. colonel Manolescu-Mladian.
Dreptul de vot în reoublica Sovietelor.
Lyon. — L'Informution scrie: Ziarul bolşevic
Jzvestia", dă pubhcităţei condiţiile no'lor ale
geri pentru Soviete. Pot să ia parte la ale
geri numai muncitorii de amândouă sexele,
cari au mai mult ca 18 ani şi cari nu au
alt lucrător în serviciul lor. Dreptul de vot
este refuzat acelora care exploatează manca
altora sau cari trâesc din capitalul lor.
Anglia şi bolşevicii.
Paris. — iCa răspuns la 0 întrebare,
Bonar Law a declarat că guvernul britanic
a făcut cunoscut statelor baltice, Finlandei şi
Poloniei că chestiunea păcei cu Rusia trebue
judecată de ele după judecata lor proprie şi
pe proprie responsabilitate'.
Provinciile austriace discută forma
de stat.
Paris. — „Le Matin" scrie : Re
prezentanţii tuturor provinciilor austriace
şi .a oraşului Viena s'au întrunit la
Salzburg pentru a discuta care va fi
forma definitivă a Constituţiei Austriei.
Guvernul nu a fost însă reprezentat. Pro
vinciile doresc o singură comunitate politică,
dar care să nu fie prea strânsă. De aceea
se pare că soluţia la care se vor opri va fi
o confederaţie de state.
Reluarea raporturilor între Vatican şi
.Iugoslavia,
Roma. — Corespondentul particular al
ziarului „Information" telegrafiazd din Bel
grad: raporturile între Vatican şijugoslavia
au fost reluate prin numirea dlui Ludovic
Bakovici ca ministru plenipotenţiar pe lângă
Sfântul scaun.
Marea grevă din Franţa.
Lyon 1. Federaţia căilor ferate a lansat
Sâmbătă ordinul pentru greva generală. Gonfederaţia generală a muncei a luat conduce
rea mişcărei.
Guvernul a semnat decretul pentru re
chiziţionarea tuturor mijloacelor de transport.
Traficul continuă şi aprovizionarea e asigu
rată.
«

San Paolo 1. Gu ocazia grevei delà
căile ferate, guvernul francez a făcut decla
raţii energice în parlament contra acestui atenat la viaţa naţiunei, datorit unor motive fără
importanţă.

America nu trateazk cu bolşevicii.
Washington. — Departamentul externe
lor a dat un eomuniaat, pun care declară, că
propunerile de pace ale bolşevicilor, în forma
lor actuală nu pot forma baza unor tratative
serioase între America şi Rusia sovietistă, şi
deci nici nu se va formula nici un fel de răs
puns.

Bilanţul Austriei.
Viena. — Secretarul de stat, Reich a
înaintat constituantei proectul de lege refe
ritor la impozitele directe şi indirecte, pre
cum şi pe, acela relativ la urcarea impozitu
lui pe câştig, Proectul prevede pe seama,
statului, faţă de încasările anului trecut, un
plus de trei miliarde 321 milioane coroane.
Sensurat: C. Teodoresca.
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Teatral APOLLO
In 4, 5 şi 6 Martie

Teatnri URANIA
In 5, 6, 7 şi 8 Martie

Vântul de Nord

Secretul crucei
duble II.

(Viaţa unei dame galantă).
Tragedie în 4 acte.
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PENTRU INDUSTRIE ŞI COMERŢ SOC. P E ACŢII, C L U J .

PUBL1CAŢIUNE.

STR.

Iii urma unui caz de turbare ivit, ordon
prin prezenta, ca toţi cânii din cuprinsul acestui
oraş să fie ţinuţi legaţi sau provâzuţi cu botniţe
sigure contra muşcării şi conduşi de sfoară, pe
timp de 90 zile, începând cu ziua de 17 luna
Februarie a c.
Totodată fac atent publicul, că conform ar
ticolului 188 din ord. fostului ministru ungar de
agricultură No 40.000 din a. 1888, pentru exe
cutarea paragrafului VII. din legea veterinară a.
1888, toţi acei câini, cari se vor găsi umblând
pe străzile acestui oraş fără botniţe, sau cu
botniţe însă fără să fie conduşi de sfoară, se
vor prinde şi ucide imediat de hingherii oraşului.
Dată de Şeful poliţiei ca autoritate veteri
nar de !. instanţă.
Arad, la 20 Februarie 1920.

REGINA MARIA No

PROSPECT.

E tocmai m m de când s'a plămădit
înfiinţarea Băncii Centrale pentru industtie şi
comerţ s. p. a. în Sibiiu cu un capital sotietar
iniţial de 15,000.000 Cor. şi deşi şi-a început
activitatea sub împrejurări atât de grele abia
în luna Maiu 1919, în scurt timp a prestat mai
mult decât ar fi putui: aştepta oricine.
în urma împrejurărilor schimbate. 18 finea
lunei Noemvrie a tr. şî-a mutat sediul Ia
Cluj, lăsând la Sibiiu o filială şi urmând a-şi
deschide o serie de filiale, confo/m piogramului de muocă bine chibzuit şi precizat.
Stoica m. p.
Mărimea şi importanta afacerilor diverse
şeiul poliţiei.
Po 1004
ce le desfăşoară în butul tuturor dificultăţilor
enorme valutare, de transport, etc., a deter
minat Consiliul de Administraţiune de a pro
pune Adunărei Generale extraordinare convo
RE6ATÜL ROMÂNIA, ii POLIŢIA DE STAT ARAD. cate pe 19 Ianuarie 1920 urcarea capitalului
societar delà 15 000 000 Cor, până la 109,000.000
No 2186/kh.
Cor, emiţînd până la 170000 bucăţi acţii noi
în valoare nominală de cite 500 Cor.,, ceeace
PUBUCAŢIUNE.
s'a decis cu unanimitate acceptându-se ur
mătoare propunere făcută din partea Consi
Conform adresei No 61689/a. Diviziei I. Vâ liului de Administraţie Adunărei Generale.
nători ori-ce persoană, care soseşte în acest oraş,
Să propune Adunărei Generale să auto
de dincolo de Tisa (vest de Tisa), trebue să se rizeze Consiliul de Administraţie ca să emită
prezinte imediat, afară de poliţie, şi comanda prospectul pentru înmulţirea capitalului socie
mentului diviziei susmenţionată la Biur. Infor tar până la 100,000.000 Cer. ţinând cont de
maţiilor.
următoarele:
Arad, la 26 Februarie 1920.
1. Pentru acţionarii vechi se dă dreptul
de
optare
şi anume după fiecare acţie veche
şeful poliţiei.
Comisar referent personal
2 noi á 6000 Cor.
Stoica m. p.
2. Nom. 5,000 000 Cor. se rezervă pentru
Troian Stana
acele peisoene, fie chiar şi morale, cari pe
timpul primei subscrieri se aflau sub dominaţiune streină, rămânând ca Consiliul de
ANUNŢ.
Administraţie să decidă în mod definitiv re
partizarea acestor acţiuni cari se vor emite
La sAlmăşana* societate de conzum pe cu prêt de preferinţă de 600 Cor.
acţii, să caută un conducător expert în branşa
3. Din restul de 50,000.000 Cor. nom. se
mixtă.
va da Creditului Te choie Transilvănean 1300
Ofertele au a să adresa preşedintelui Alex
de acţii cu preţui de 550 Cor. şi 2600 acţii
andru Nlcu preot, Almaş până inclusive 1 cu preţul de 600 Cor. precum şi unui acţionar
Aprile a. c.
A 9 8 4 - 3 rămas neconsiderat la I a subscriere şi anume
25 acţii à 550 Cor. şi 50 acţii à 600 Cor., în
ambele cazuri restituind 5°/„ interese după
acţiile cu 550 Cor. Dro rata temporis.
4. Acţiile nedistrîbuiie conform punctelor
1—3 se vor vinde şi la neacţionari cu preţul
este de vânzare o băcănie cu vad de 1000 Cor. per bucată, fiind Consiliul de
administraţie îndreptăţii a reţinea pentru evechiu cu licenţă de beuturi spir- ventualele fuzionări capitalul de lipsă pentru
tuoasă; se vinde cu casă cu tot. schimbul de acţii, care schimb însă nu se va
Cu lămuriri mai detailate serveşte: putea fa*e sub preţul de 700 Cor. per acţie.
5. Toate acţiile vor beneficia de dividenda
Weisz Marcus, Piaţa Avram Ianeu.
anului 1920, deci ratele solvite în anul acesta
sunt a se plâti împreună cu 5 % interese so
cotite delà 1 Ianuarie 1920.
Pnbllcatle „HERMES" 616
6. Gonsihul de Administraţie se îndrumă,
ca despre demersurile făcute şi rezultatul eÄilsiunei să facă raport Adunării Generale.
In executarea acestui concluz se dispune
BUCUREŞTI, Strada Lipscani Nrul 2. următoarele :
a) Fiecare acţionar e dator a prezenta
Cumpără şi vinde la cursul zilei. certificatul interimat respective evita de plată
Erecte publice şi monezi. Provincia
despre acţiile din 1-a emisiune dimpreună cu
prin poştă şi telegraf.
898—30 declaraţia de optare atasatâ la acest prospect
Ia locurile de plată numite mai la vale, unde
se va nota exerciarea votului de opţiune şi
se va plăti îndată la subscriere cel puţin 50°/,
a valorii acriilor împreună cu interesele de
SPIRT GALIC DE BRAD5% calculate din 1 Ianuarie 1920.
b) Acele persoane, cari optează din ac
ESENŢE DE ROM ţiile de sub categoria punctului 2 au să plă
înainte cel puţin 50°/. a preţului şi to
Ş! LICHIORURI tească
todată să dovedească că pe ce bază au făcut
f & DE BRAD®
\C£L MAI. BUn UAC.M CASA
VÂNZARE AN GROS LA această subscriere.
A

In provincie

Casa de Bancă I0AN PAUKER

TEODOR ERÉNYI
ARAD, STR.

DOBD No 3.

Consiliul de Administraţie îşi rezervă
dreptul de a reduce număruHacestor acţii, res
pective a nu primi optarea, în care caz sumele
plătite deja se vor restitui respectivului optant.
c) Capitalul provăzut în punctul 4 se
pune la subscripţie publică şi anume pentru
teritoriile din fosta Monarchie austro-ungară
alipite de vechiul Regat se vor plăti acţiile în
Cor«ane, iar pentru locuitorii vechiului Regat
şi Basarabia sunt a să plăti exclusiv în Lei
ia locurile de subscripţie din vechiul Regat şi
anume : 300 Lei pentru vechii acţionari şi 5i>0
Lei pentru acţionarii neui, pentru contul nos
tru la „Banca Românească", la Banca Marmarosch Blank & Comp în Bucureşti şi su
cursalele acelora.
Consiliul de Administraţie îşi rezervă
dreptul de a selecţiona acţiile subscrise din
categoria ad 4.
lerminul ultim de subscriere este 15
Martie 1920.
Acţiile râmase neoptate de vechii acţio
nari cad sub categoria celor de sub 4
Consiliul de Administraţie are mai de
parte dreptul să încheie subscrierea şi mai
curînd de terminul ultim de subscrier*, din
care cauză în propriul interes rugă m pe P. T.
vechii acţionari şi noii subscribenţi a grăbi
cu optările.
In lipsa de plată a ratelor la terminele
fixaie, se aplică dispoziţiile §-lui
din sta
tute, în senzul căruia ratele deja plătite cad
în favorul fondului de rezervă, iar acţia neplăţită se declară nimicită şi în locul aceleia se
emite un nou titlu de acţie. Despre plăţile fă
cute se eliberează deocamdată titlu provizor..
Plata are să se facă de câtfă supuşii de
pe teritoriile fostei Monarchii austro-ungare
în Coroane stampilate la :
„Banca Centrală" pentru industrie şi
comerţ, s. p. a. în Cluj, strada Regina Mana
Nr. 6, Filiala acesteia din Sibiiu, str. Gisnădiei
Nr. 7 ; „Albina", instit. de cred şi econ. s. p.
a. în Sibiiu şi Filialele acesteia din Braşov,
Mediaş, Târgu-Murăş, Lugoj, Sft. Nicolaulmare, Bozoviciu, „Ardeleana, în Orăştie şi
Filiale acesteia din Petroşeni, „Agricola" în
Hunedoara, „Arieşana" în Turda, „Auraria" îo
Abrud, „Aurora" în Baia-mare, .Bihoreana"
în Oradea-mare şi Filialele acesteia din Tinea,
„Biştriţiana" în Bistriţa, „ Cassa de păstrare"
în Salişte, „Ghiorana,, în Şomcuta-mare, „Cod
ru!" în Buteni, „Concordia" în Gherla, „Co
rona« în Bistriţa. „Grişiana" în Brad, „Decebal" în Deva, „uraganul" în Beius, »Fägeţana" în Făget, „Furnica" în Făgăraş, „Goru
nul" în Aiud.
„Geogeana" în Geoagiu,
„fiăţiegana" în Haţeg, „Isvorul" şi „Iulia" în
Alba-Iulia, „Lipovana" în Lipova, »Maramurăşana" în Sighetul-Marmaţiei, „Mercur" în
Năsăud, „Muraşana" în Reghin, „Nădiăcana"
în Nâdlac, „Oraviciana" în Oraviţa, „Patria"
în Blaj, „Poporul" în Lugoj, „Sătmăreana" în
Seini, „Şebesana" în Sebeşul-sasesc, „Şebeşana" în Caransebeş, „Sălăgeana" în Jibou,
„Silvania" în Şimleu, „Soimui" în Uioara,
„Someşana" Sn Dej, „Ţimişiana" în Timişoara
şi Filialele acesteia din Detta şi Buziaş, „Vic
toria" în Arad şi Filiala acesteia din Siria,
„Vlădeaşa" în Huedin.
î
Supuşi vecbiului Regat şi ai Basarabiei
fie ei domiciliaţi de prezent chiar şi pe teri
toriile anexate din vechea Monarhie austroungară, - au să facă plata în Lei şi anume
la : Banca Românească, Bucureşti, la Banca
Marmarosch, Blaok & Comp., Bucureşti, pre
cum şi la sucursala acestora.

Dat, ia
la Claj,
Dat,
uuf, în
in 22
u Ianuarie
ianuarie 1920.
iva).

Pentru Consiliul de Administraţie al Băncii Centrale pentru industrie şi comerţ s.p. a.
Rat iu

m. p.

'IPARUL TíPOGRAFmi » C O N C O R D E AU

* l i «-V«X W M

/./ . Vulcu
AD

m.
itl D
p

