Nmaaful costă 50 bani (1 coroană).

ANUL IX
ABONAMENTUL :
Pa m an 76 Lei = 140 Cor.
J a x . an S6 Lei = 72 CM.
Trai Ioni 18 Lei =
MCw
Prajal anai număr e é t
15 bani san 50 BL
T«4elon p . » r a » şl lav
• a v a r b a * Nr. 7 « 0 .
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M a r e ş a l u l J off re
la B u c u r e ş t i .
In momentul de faţă Captala are onoarea
să găzduiască pe un oaspete ilustru, care a
avut un rol de o deosebită importanţă, în is
toria războiului mondial şi al căruia nume este pronunţat cu evlavie nu numai de poporul
francez ci de toate popoarele Antantei ce au
cunoscut la un loc şi durerile înfrângerei dar
şi ultima şi glorioasa satisfacţie a biruinţei.
Mareşalul Joffre una din gloriile militare
cele mai pure ale Franţei, învingătorul delà
Marna, se află astăzi în Capitala regatului, ve
nit acolo cu o misiune a căruia importanţă nu
mai poate să fie pusă la îndoială.
Acela care într'unirl din momentele cele
mai critice ale războiului, graţie tenacităţei şi
puterei sale de voinţă, a scăpat Europa de
pericolul de a cădea în robia imperialismului
german, vine astăzi cu toată prietenia ce are
pentru noi şi cu toată marea autoritate ce i-o
dau faptele sale de arme să ne aducă salutul
Franţei şi dorinţa acesteia de a privi, împre
ună cu sora sa mai mică, situaţia sub adevă
rata ei înfăţişare, egal însufleţite amândouă
de a cădea de acord, un acord armonic şi fră
ţesc cu privire la soluţiile ce trebuesc date tutulor problemelor ce oferă un interes comun.
Dată fiind simpatia ce naţiunea română
a avut şi are pentru Franţa şi pentru oamenii
de seamă ai acesteia, şi dată fiind admiraţiunea neprecupeţită de care mareşalul Joffre se
bucură în faţa lumei întregi, suntem siguri c ă
întreaga noastră lume oficială şi întreaga noa
stră opinie publică va şti să primească pe eroul delà Marna cu toate onorurile ce i se
cuvin.
Alăturea însă de această convingere mai
nutrim şi pe aceea c ă în aceste momente im
portante pentru ţară, cercurile noastre condu
cătoare vor şti să se arate la înălţimea împre
jurărilor şi de oare ce vizita mareşalului fran
cez nu poate fi o simplă vizită obişnuită, să
pue în adevărata lor lumină chestiunile ce ne
interesează de aproape şi să se caute să se le
gitimeze conform adevăratelor interese ale
naţiunei, atitudinile viitoare ale poporului r o 
mân.
*

Războiul potono-rus.
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Parlamentul.

Soldau cucerit de bolşevici. Delegaţii poloni,
au trecut linia frontului spre Minsk. Noul mo
bilizări în Polonia.

Şedinţa camerei delà 17 August.
Bucureşti. — C a m e r a se deschide la orele 9
şi 30 a. m.
D. min. Grccetum cere intervertirea ordinei
discuthinilor, pentru a putea presirtta două proecte de legi, unul privitor la acordarea credi
telor extraordinare în vederea 'reparării drumu
rilor şi şoselelor, ai doilea pentru eliberarea de
duplicate la titlurile de rentă, cari se găsesc in
tezaurul României din (Moscova,
Adunarea admite.
D Niculescw-Buzeşti, vorbeşte despre nece
sitatea canalizării râurilor Oltul, Şiretul şi
Prutul. Relevă importanţa deschiderii unui ca
nal între Dunăre, delà Cernavoda la Constanţa.
D. min. Greceanu răspunde că la consiliuil
de miniştri se află depus proectud canalizării
râurilor mari din ţară.
D. min. Argetoianu, dupăce anunţă, în ura
tele camerei sosirea în ţară a mareşalului Joff
re, cere camerei să voteze pfoectui în înţelesul
căruia comuna Mărăşeşti să fie ridicată în ca
tegoria comunelor urbane.
Camera admite.
D. Dimitriu, vorbeşte despre iregularităţile
cari s'au produs în comuna Podul Turcului, pro
punând retragerea embaticurilor, odată cu vor
tarea reformei agrare.
D. Tănase, socialist, interpelează în chestia
neplătirii salariilor lucrătorilor delà Monitorul
Oficial. Mai cere ca împroprietărirea să se facă
şi la oraşe, prin construirea de locuinţe ieftine
da periferiile oraşului.
D. Grigorescu, interpelează asupra felului
despăgubirii familiilor dobrogene. Cere ajuto
rarea lor deplină.
D. Petrovici, depune un proect de lege pen
tru reînfiinţarea catedrei de limba si literatură
română la facultatea de litere din Iasi.
D. Chirculescu Mată nedreptăţile făcute no
tarilor comunali,
D. Ştefănescu Argeş, arată ,că mulţi propri
etari din judeţul Tecuci, s'au sustras expro
prierii.
D. Papuc interpelează asupra stării învăţă
torilor din Ardeal.
D. Lerner, basarabean interpelează în ches
tia abuzurilor săvârşite în Basarabia de către
jandarmeria rurală.
Urmează diferite dhstiund personale.

Bucureşti. — Comunicatele poloneze dau
amănunte asupra preliminărilor marei bătălii
care se va da înaintea Varşoviei. Aceste amă
nunte confirmă că inamicul progresează mai
ales la nord.
Bolşevicii, după isvor german şi care con
cordă cu informaţiunile poloneze, au tăiat în
regiunea Mlava, linia dé fer Danzig—Varşo
via. Ei au atins la Hirvq graniţa prusiana.
Mai la sud, aripa areaptă sovietică con
tinuă să meargă în direcţia Varşoviei.
Un detaşament de cavalerie bolşevică a
atins punctul Nasielsk, çare nu e decât la 4 0
klm de capitala Poloniei^
In sectorul Lublin, 'inamicul e delà Varşo
via îndepărtat la circa li|0 klm. L a nord, miş-.
carea către Varşovia se simte mai cu deose
bire.
Bătălia pentru capjtek poloneză a început
Vineri noaptea. Ama^iaT cesii4naÍKÍEaza în
linii convergente delà nord, nord-est şi sudest. L a Wengram spre est şi Lukow spre sudest, roşii au înaintat considerabil. După ulti
mele ştiri, linia de bătae este la 16 mile de Var
şovia. In înaintarea lor roşii au ocupat Sol
dau. Misiunea anglo-fanceză şi corpul diplo
matic au plecat deia Varşovia la Posen.
Plenipotenţiarii poloni, după cum anunţă
telegramele .,Agenţiei Damian", au trecut li
nia frontului spre Minsk.
O telegramă, datată din Varşovia, anunţă
că principele Sapieha a făcut cunoscut lui Cicerin că delegaţia poloneză se va găsi pe front
la ora fixată.

Decorarea oraşului MărăşeştI

SENATUL.

Ceremonia remiterei solemne a „Crucea de
război" franceze oraşului Mărăşeşti se face
azi 6 (19) August cu ocazia acelei de a treia a.niversare a glorioasei 'bătălia.
M. S. Regele împreună cu principele Nicolae
vor asista la această ceremonie la care vor lua
parte şi membrii guvernului, reprezentanţii dem
uitări militari şi civili ai statului.
Vor lua parte asemenea şi misiunile militare
aliate.
Un tren special va conduce invitaţii pornind
azi, Joi dimineaţa din Bucureşti.

Bucureşti. — După diferite comunicări şi
interpelări urmează discuţia ratificară tratatuuli de pace cu Ungari*.
D. Bran, face istorjoui luptelor românilor
ardeleni, cu ungurii, pentru limba, legea şi nea
mul nostru. Aduce M. S. Regelui, bărbaţilor de
stat români şi armatei .române prinosul de re
Este momentul să vorbim cu toată ferma
cunoştinţă al Ardelenilor, pentru eroismul şi
desinteresarea cu care patria mamă a luptat
poMtete a convingerilor noastre şi suntem si
pentru desrobirea noastră.
guri c ă înţelepciunea de care vom şti c a să
D. Take Ionescu ocupându-se de situaţia
dăm probă, v a fi apreciată aşa cum se cuvine
noastră externă, declară, că are privitor la
şi înţeleasă în adevărata ei valoare de ilustrul
Banat, asigurări formale delà guvernul din Bel
oaspe sosit în Capitala 'României.
grad.
O eomisiune mixtă va cerceta frontiera în
Delà distanţa la care ne găsim, trimitem
zilele apropiate. Românilor din Banatul ocupat
mareşalului francez salutul teritoriilor alipite
de sârbi li-se vor garanta drepturile naţionale.
Chestia Basarabiei rezolvată deiinitiv.
şi îl asigurăm de deplina ^admiraţie şi simpatie,
Relativ la frontiera din Maramureş, d. Take
Ionescu declară, că graniţa este identică cu aa acestora.
D'Arr.
Londra. — Aliaţii, au iscălit un nou tra ceea statornicită în tratatul secret din 1916.
tat, separat, de recunoaştere a alipirei defini- \ „Dacă la timpul său am fi făcut altă politică la
tive a Basarabiei, la patria mamă.
j Paris, altă frontieră am fi obţinut în Maramu
reş".
(Agenţia „Damian")
Dsa crede că se vor putea esopera imipor;

Pàg.

Joi,
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tante rectificări la această frontieră. Anunţă apoi că este vorba să pierdem vecinătatea cu Po
lonia, prin faptuil, că Oaliţia orientală si-a pro
clamat independenta şi s'a aliat cu Rusia sovi
etică.
Acest fapt ar fi o mare primejdie pentru Ro
mânia, care ar rămânea încunjarată de duş
mani. Accentuiază importanţa vecinătăţii noa
stre teritoriale cu Polonia..
"
"
Despre viitoarele noastre relatiuni cu Unga
ria, d. Take lonescu declară, că Vöm face Un
gariei toate înlesnirile pentru reluarea %\w0iŢ
raporturi. De încheiere dsă ámíhíBIte ca laetuala oficialitate maghiară trăeşte încă în iluzia,
că se poate reveni asupra deriziunilor luate. La
nevoe, le vom răspunde, ca un popor de bărbă
ţie ce suntem, dacă vom fi atacaţi în drepturile
noastre (legitime. Legeà se votează cu 168 vo
turi contra unu.

r b a t

-

fa
< $ 0 azMŞchlmba||a
ţ f n f a ) zianu nostru va apare Şajfbafg
djuâneatafâ orelédbicíúuite.

1 9 August 1920.

— Azi după masă la orele 4 va avea loc pe
stadionul d$p piaţă Ovar, jocul de football între""" "
'nterie şi echipa a doua a

!t

Comentările presei franceze cu privire ia
Paris. — Comentând recunoaşterea de că
tre Franţa a guvernului generalului Wrangel.
„Temps" afirmă că guvernul francez poate
spune în tocmai ca guvernul Statelor-Unite în
minunatul său răspuns dat Italiei, că nu doreşte
să intervină în afacerile interne ale poporului
rus sau să sugereze felul de guvemament pe care
acest popor ar trebui să-1 aibă.Franta este gata
să recunoască orice guvern rus, care reprezin
tă dorinţa poporului. Mai mult, Franţa se gră
beşte să trateze cu reprezentanţii desemnaţi de
naţiunea rusă, chestiunile politice. Ea nu dore
şte îmbucătătirea Rusiei.
Ceea ce reproşează Franţa guvernului so
vietelor, e ceeace Wilson a reproşat Italiei şi
ceeace Lloyd George a reproşat în recentul său
discurs: guvernul sovietelor nu este decât stă
pânirea unei infime minorităţi care domină prin
forţă şi care a exclus sistematic orice posibili
tate de consultare a poporului.
„Petit Journal" spune că recunoaşterea ge
neralului Wrangel, de către Franţa nu consti
tue o surpriză. D. Milîerand, a lăsat să se înţeJeagă aceasta, în ultimul său discurs în cameră.
Această ştire a produs senzaţie la Londra.

Sume aprobate pentru repararea de po
duri şi şosele.
Consiliul de miniştri a aprobat următoarele
sume pentru repararea şoselelor şi podurilor
din tară:
Pentru şoseaua Bazargic—Vama (Caiiacra)
o sumă de 80.622 lei; şoseaua Bârlad—
Bacău. 62 mii lei; şoseaua Bistriţa—Kogosa,
19 mii lei; reconstruirea,podului de pe şoseaua
vicinală Dobrosloveni—Izlaz (Romanaţi) 22 mii
lei; şoseaua Caracal—Craiova 60.200 lei; şo
seaua Kişinău—Hâncoşti—Veslea 121.389 lei;
şoseaua
Constanta—Caraomer — Bazargic
329.146 lei; şoseaua Canara—Hârşova—Sarai,
15 mii lei; şoseaua Piteşti—Câmpulung fron
tieră şi Voineşti—Lereşti 176.227 lei.

Cărţi şi reviste.

—

D. ţiBu grofşor^anu, |gvş$|ipr si se-

pe oaza inîormaţlunilor primite delà Tocul corn
petent, cu începere delà prima Octomvrie a.
c , toţi învăţătorii (şi cei confesionali) vor pri
mi salariile lpr la fel cu cei din regat.

•
— -Mercuri au sosit în Capitală, mareşalul
francez Joffre însoţit de locotenentul col. Issali,
maiorul Davy.
Mareşalul Joffre a remis Ai. S. Regelui Fer
dinand I medalia militară, iar oraşelor Bucu
reşti şi Mărăşeşti crucea de război, Totodată
au fost aduse şi decoraţiile franceze pe seama
mai multor ofiţeri români?
— Noul guvern al Rusiei antibolşevice, con
stituit de generalul Wrangel şi recunoscut de
Franţa, a dat toate asigurările, că va satisface
toate angajamentele luate de fostul guvern na
tional rus şi va plăti toate datoriile făcute.
— Ziarele din Roma continuă a cere guver
nului italian, să intervie în conflictul polonorus. guvernul Italiei' fiind azi cel mai chemat
pentru acest rol
— In onoarea misiunei comerciale austriace,
care se află în Bucureşti, guvernul a dat un
banchet, cu. prilejul încheerii aoordului eco
nomic.
— La Fiume continuă desbaterile în pro
cesul'de trădare al deputatului ţărănist Rădici.
*

— Un incendiu îngrozitor a distrus în portul
Galaţi vaporul Pra§a. Au ars toate magazinele
cu bumbac, aduse României. Pagubele sunt enorme.
— D. general Potain, şi-a anunţat sosirea
în Capitală în ziua de 25 August.
— In Constanta bântue cu furie epidemia
de gastro-enterită la copii. Rapoartele direcţiunei generale ale serviciului sanitar, ne arată
că majoritatea cazurilor provine de abuzul ali
mentărilor cu fructe.
— Principele Barbu Ştirbey, a avut în cursul
săptămânei trecute, la palatul său din Buftea o
lungă întrevedere cu d. Ionel Brătianu.
•

t

— Autorităţile noastre poliţieneşti au des
coperit că la Odessa s'a reînfiinţat din nou co
mitetul pentru salvarea Basarabiei, care func
ţiona şi sub Denikin.
Din cercetările făcute s'a aflat că acest co
mitet are menirea să organizeze agenţi propa
gandişti.
Câţiva agenţi propagandişti, au si fost des
coperiţi că lansau în Basarabia broşuri şi ma
nifeste bolşevice.

— S'a numit o comisiune pentru pregătirea
lucrărilor de încoronare a regelui la Alba-lulia.
— Cărţi >/ reviste primite la redacţie. —
Diferite misiuni au fost trimise în străină
Am primit :
tate pentru procurarea podoabelor necesare în
Cuvântul liber, apare la 1 şi 15 ale fiecărei coronării.
luni, — redacţia şi administraţia: Strada Sărin
Din comisiunea instituită fac parte domnii
dar No. 22. Anul I. No. 36, 15 Iulie 1920.
arhitecţi D. Hârjău si I. D. Traianescu.
Conţinutul: Cyrano de Bergerac, de Edmond
Rostand, româneşte de Mihai Codreanu, — Ve- =
— In conformitate cu aprobarea ministeru
chile biserici, ínnecate în oraşul noii, de: Q. Qa- lui de comunicaţii, direcţiunea generală a căi
laction, — Cel mai bun director, de: Al. C'azaban, lor ferate, a adresat un ordin circular, tuturor
— Luchian într'un muzeu, de: N. Tonitra, — O staţiunilor, inspectiunilor de exploatare si diree
revistă care ne-a lipsit, de Emil Isac, — Cara- tiunilor regionale, relativ la transportul gratuit
giale, Vlahuţă_ şi graiul ţăranilor, de C. Săteanu, al orfanilor societătei „Ocrotirea orfanilor de
— într'o noapte înstelată, de: Aurel Savela, — război" a însoţitorilor lor şi a personalului în
însemnări, Bustoriîe din grădina Ateneului, Cro sărcinat cu inspecţia orfelinatelor si căminelor.
nic.;
internă, Cronică externă, Polemici. (Exem
*
plarul 2 Lei).
— .JDailly Express" anunţă că ministerul
internelor a fost înştiinţat despre descoperirea
unui întins complot, organizat contra primministrului Lloyd George.

iepe concursul între echipele
}r ,ATE" şi „Gloria".
v având să decidă situaţia
celelalte societăţi
tive din localitate, este unul dintre ceţg mai re
marcabile evenimente în viaţa sportiva araaană*
In pauză concertează muzica militară.

clubului\'\Moriß''îiitre

— Zilele trecute .populaţia din Careii mari
a fost neliniştită de o grupă de husari unguri,.
care profitând de momentul când grănicerii
noştri făofeau schimbul au pătruns pe teritorul
român şi au intrat în comună cu intenţiunea
de a devasta^
Aci însă au fost prinşii şi făcuţi prinsonieri.
Cazul a fost comunicat şi misiunei inter
aliate din Budapesta, cerându-se satisfacţie.
— Greva delà trarnvaele
continuă.

din

•

Capitală

,i

— Prezenta minelor plutitoare pe litoralul
Mărei negre este un .pericol mare pentru navi
gaţia vaselor noastre.
Deşi s'au luat măsuri >ca aceste mine. să fie
pescuite, totuşi măsurile de pescuire stagnează.
Vaporul „Turnul Severin" a fost avariat din
cauza minelor întâlnite în cale. Deasemenea ni
se mai semnalează că au fost avariate chiar în
cursul săptămânei trecute mai multe vase sosite
ia Sulina.
— Un ziar care este în măsură de a fi in
format, dă următoarea ştire :
„După o versiune din sorginte oficială rela
tivă la comerţul intern de petrol, nu ar fi vorba
de monopolizarea de către stat a acestui comerţ
ci de participarea tuturor societăţilor de petrol
întruna singură, care aT avea monopolul şi la
care statul ar fi cointeresat".
— „Wolfbureau" desminte categoric ştirea
publicată de ediţia parisiană a ziarului „NewYork Herald", despre o alianţă ruso-germană.
— In atenţiunea Onor. Pubfc românesc!
Soseşte în toată luna diferite soiuri de Medica
mente şi articole pentru toilette din ţări străine,
cu preturi redusă. Eugen Laear şi comp. Dro
guerie în mare la „Şarpele". Arad. Búi. Reg.
Maria No. 1§.
La léW—3t

O destninţire a legaţiunei r o 
mâne la Paris.
Paris 13. — Legatiunea României a comu
nicat nota următoare presei:
„O informatiune apărută într'un ziar de di
mineaţă ca provenind din Bucureşti spune că
România ar fi consimţit, după stăruinţele alia
ţilor să lase să treacă un corp de armată ge
neralului Wranghel prin teritoriul ei, cu destinati'unea Oaliţia. Legatiunea română, desminţind această informatic, se foloseşte de oeaziune ca să înştiinţeze publicul să se ferească de
ştirile false născocite în privinţa situathmii şi
politicii României, — ştiri care răsar cu regu
laritate stăruitoare şîjcare nu sunt, poate, stre
ine de miele speculaţiuni asupra schimbului".

Yeniţi să vedeţi
lupta de
football
dintre
e o l i i p ş l ş

A.T. E.-GLORIA
la
a v e n a

opele 8 p. m.
din P I A Ţ A

p e
O Y A R .
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Suveranul şi refacerea
pobrpgei,

tAgenţia „Damian").

O comisiune a Camerei de comerţ din Con
Ministrul preşedinte maghiar şi neutralitatea
stanta, compusă din dîiii Geornge Georgescu,
României.
preşedinte, P. Şapira şi T. Manicatide, mem
bru, fost preşedintele Camerei de comerţ, a
Vtena. — „Neue 'Freie Presse" publică un
fost primită zilele trecute în audientă de către
interwiev cu privire la evenimentele din Polonia
Suveran.
Contele Teleky, a declarat, că Ungaria păs
Suveranul s'a interesat de aproape de or
ganizarea economică a Dolbrogei şi repararea- trează pentru Polonia' şi azi tradiţionala ei sim
în grabă a podului delà Borcea, cari sunt fac patie, dar de un ajutor efectiv pentru Polonia,
torii icei mai importanţi, c e formează elemen din partea Ungariei, n'a fost nici când vorba.
tele fundamentale, pentru un început solid de Ungaria — spune contele Teleky, — are nevoe
de pace, în interesul propriei sale consolidări.
prefacere'economică.'
In continuare, primul ministru maghiar, îşi
Comisiunea a arătat Suveranului că locui
torii dobrogeni şi-au părăsit gospodăriile, iar exprimă mirarea, că ziarul vienez, nu se întrea
•la întoarcere s'au văzut mai oropsiţi, decât cei bă, de ce Antanta nu invită România la luptă
face
lalţi fii ai tarei. Despăgubiri şi ajutoare nu s'au contra bolşevismului. România ar putea
acordat dobrogenilor, iar în portul Constanta mult mai uşor acest lucru, dată fiind posibilita
nu mai viu vapoare. Comerţul în Dobrogea şi tea de-a lua direct parte la acest război.
Teleky vorbind despre ^raporturile Ungariei
în special în Constanta, stagnează complect,
iar comercianţii de seamă au părăsit acest port, cu statele învecinate, s'a plâns contra politicei
agresive a acestor state inspirate de ură fată de
mutându-se în alte centre Comerciale.
!
Regele a aerat lămuriri asupra Camere Ungaria,
lor de comerţ, iar comisiunea a arătat că aceste
Turburări germane în regiunea Saar.
instituţii ar putea să creieize utilităţi Thai reale,
Berlini.
— „Agenţia Wolf", anunţă că guver
dacă ar fi consultate, când este vorba a se lua
măsuri ori legiferări, privitor la comerţ şi in nul german prin reprezentanţii săi la Londra,
Paris şi Roma, atrage atenţiunea guvernelor
dustrie.
!
întrebată fiindl coimisiunea de ce podul de aliate, asupra gravelor evenimente din regiunea
la Borcea n'a fost până acum reconstruit, d. Saar, provocate de unele măsuri foarte severe
Qeorge Georgescu a răspuns că controversele ale guvernului provizoriu a! acelei regiuni.
de ordin techinic între unele servicii, au fost se
Acordul financiar franco-anglo-austriac.
rioase motive cari au oprit în loc, începerea
lucrărilor. S'a mai adus ia cunoştinţa Suvera
Londra. — Oficios se comunică: între gu
nului că s'a refuzat oferte avantagioase, pen vernul francez şi englezi şi cel austriac, s'au în
tru refacerea urgentă a podului, fără motive cheiat acorduri cu republica austriacă, cu pri
temeinice, iar pentru ca repararea podului de vire la datoriile Austriei, de naintea războiului,
la Borcea să nu întârzie, comisiunea a ipropus în Franţa şi Anglia. Modalitatea achitării ace
Suveranului, instituirea de urgentă a unei di stor datorii s'a regulat în mod definitiv.
recţiuni speciale, formată din ingineri şi per
sonal teobnic competinte, căreia să i se dea ANATOLE FRANCE CONTRA RĂZBOIULUI.
puteri depline pentru a se ocupa exclusiv die
Paris. — Anatole France, a adresat un apel
repararea podului de la Borcea şi să se ia de
către
muncitorimea franceză, înVlitând-o să ia
pe acum toate măsurile pentru a se asigura Dobrogei comunicaţia, transporturile şi circulaţia atitudine contra războiului Franţei cu Rusia, )—
'
!
peste Borcea în timpul iernei şi mai ales în ca pentru a salva patria.
Socialiştii francezi şi a treia Internaţională.
zul unui eventual îngheţ al Borcei.
Paris. — Delegaţii partidului socialist iran
cez, întorşi de curând din Rusia , au organizat
o mare întrunire a proletariatului francez la
Paris. Delegaţii, vorbind zecilor de mii de mun
Trafic direct cu Cehoslovacia. citori au pledat pentru afiliarea proletariatului
francez la internaţionala a III.
Directorul serviciului comercial 8în "direc
PROFESORUL jAPÂTHY AMBASADORUL
ţiunea generală c. f. T., d. inginer Cezar MeUNGARIEI LA ROMA.
reută, s'a înapoiat în Capitală venind
delà
Praga, unde a luat parte Ia conferinţa de trans
Bucureşti. — Profesorul ungur Ştefan Aporturi.
pátóhy fost comisar ăl .guvernului ungar în Tran
Această importantă conferinţă, la cafe e- silvania, a plecat zilele acestea spre Budapesta.
rau convocaţi reprezentanţii 'României, Germa D. Teodor Mihali, preşedintele comisiunei de
niei, Ceho-Sîovaciei şi Austriei, a avut c a scop, lichidare i-a pus la dispoziţie un vagon special
organizarea unui trafic direct între statele par cu care a călătorit până la frontiera.
ticipante,
î !
\
După cum se anunţă delà Budapesta, pro
La desbateri n'au luat parte reprezentanţii fesorul Apàthy a fost numit de guvernul ungar
Germaniei şi Austriei deşi fuseseră Invitaţi.
ambasador al Ungariei la Roma. Presa ungu
Prin conventiunea ce se va publica în cu rească din Ardeal înregistrează cu mare satis
rând în întregime, se stabileşte că între Ro facţie această numire, de oarece Apàthy are
mânia şi Cehoslovacia sç pune în funcţiune tra mulţi prieteni în Italia.
ficul direct de călători şi de mărfuri.
Generalul Joffre.
Transporturile Se vor deconta la Praga şi
la Bucureşti, ele urmând să treacă frontiera
Bucureşti 1 8 . — Cu întârziere de o zi ma
fără să mai plătească, la punctul de treoere,
reşalul
francez Joffre, a sosit azi dimineaţa
taxa cuvenită căii ferate respective. Plata se
va face în staţiunea de predare a transportului. la Bucureşti. L a gară a fost întâmpinat de
Această simplificare a formalităţilor va aduce membrii guvernului şi de generalii coman
însemnate avantagii comerţului.
danţi. Mareşalul Joffre locueşte în palatul
De asemeni, din .principatele staţiuni CFR. regal.
se vor elibera bilete directe pentru călătorii
ce vor voi să plece în Cehoslovacia. Aicelaş lu
ConfllctuJ îranco-ruş deţa Ödesa.
cru pentru cei din staţiunile Cehoslovaciei.Londra. — Camenev, delegatul rus la Lon
dra, a remis dlui Lloydl George, prim-minisţrul
englez, o notă a lui Cicerin, în care acesta dirt
urmă, insistă la guvernul britanic, să uzeze de
inffluinţa sa pe lângă guvernul franicezi, pentru
rezolvarea în mod amical a conflictului izbuc
Ultimele ştiri prhnîte din Polonia — scrie nit la Odesa, între autorităţile navale ruse şi
„Le Refit Parisien" — anunţă că o mare bătă comandantul flotei francele din Marea Neagră.
lie s'a angajat în jurul Varşoviei, într'uni raion
de 30-^10 kan. la nord, nord-est şi est de OTaş.
Ministrul de extente cehoslovac Ia IjŞueureşţi.
Această bătălie va dura mai multe zile şi va fi,
probabil, decisivă. Totuşi, chiar dacă polonezii * Bucureşti. — D. Benes, ministrul afacerilor
ar pierde-o ei nu vor înceta, în nici un caz de externe al Cehoslovaciei, înisotit de-o misiune
de şase persoane a sosit azi la Bucureşti.
a lupta.
1

1

0 io)* Marnă In faţa Varşovia!.

Schimbul coroanelor.
După cum am anunţat ieri, partea statistică a
operaţiunilor de preschimbare a coroanelor d e 
claraţia coroanelor ce le deţin particularii, va
începe mâne, Vineri, 20 August, dimineaţa şi
se va termina Lumi 24 August, seara.
Comisia însărcinată cu conducerea acestor
•lucrări statistice a împărţit oraşul în sease re
giuni, cari congruiază, cu unele mici modificări
cu circumscripţiile (poliţieneşti.
Coaiele de declaraţii se vor lua de particu
lari delà comisariatele poliţiei din regiunea unde
îşi iau domiciliul, şi după complectarea lor, coa
iele vor fi predate la acelaş comisariat.
Comisariatul circumscripţiei I este instalat
în oficiul şcoalei comerciale superioare. Comi
sariatul circumscripţiei II: Căminul muncitori
lor. Comisariatul circumscripţiei III: Şcoala
primară din str. Kasza. Comisariatul circum
scripţiei IV: Şcoala primară din piaţa Ştefan cel
mare. Comisariatul circumscripţiei V : Grădina
de copii din Şega, strada Trefort. Comisariatul
creiumscripţieî VI: Oficiul capitanatului de po
liţie din Gai, piaţa Gizela.
In .fiecare comisariat de circumscripţie vor
funcţiona în 'zilele de 20—24, comisii speciale
dimineaţa delà 8—-12 şi după masă delà orele
2—6.
Fiecare deţinător de coroane poate face nu
mai o declaraţie.
Preschimbarea coroanelor se va face în zi
lele de 1—10 Septemvrie pentru deţinătorii de
coroane cu domiciliul în circumscripţiile poliţie
neşti I şi II la institutul „Victoria"; pentru cei
cu domiciliul în cireumscripţiiile III s IV la so
cietatea comercială „Aradana"; iar pentru cai
cu domiciliul în circumscripţiile V si VI la penceptorafrul (oficiul de dare) oraşului.

întinderea semănaturilor de primăvară
din Ardeal.
După evaluările aproximative comunicate
directiunei generale a statisticei die către con
silierii agricoli din cele 22 judeţe ale Transil
vaniei, Bănatului, Crişanei, Sătmarului şi Mara
mureşului, s'au cultivat în aceste ţinuturi, în
primăvara anului 1920 următoarele suprafeţe:
cu grâu 128.217 hectare, cu secară 11.365 hec
tare, ou orz 131.692 hectare, cu ovăs 251.166,
hectare, cu porumb 441.407 hectare, cu cartofi
60.855 hectare, cu sfeclă de zahăr 3493 hec
tare, cu sfeclă de nutreţ 8141 hectare, cu fâneţe artificiale 21.473 hectare, cu cânepă 6629
hectare şi cu alte plante 42.725 hectare.
Aceste suprafeţe reprezintă aproximativ 60—
70 la sută din suprafeţele corespunzătoare cul
tivate cu aceste plante în anii normali, dina
inte de război.
Cenzurat: Alex. T. Stamatiad.

Teatru, Muzică,
Testrai APOLLO
Ia 17, 18, 19 August
Seuzaţie de detectivi

Pachetul viu
(întâmplarea Iui Talarso)
Istoric criminale tn 4 acte.
I* rolul principal: Heinrich
Peer şi L«ri Leux.

Teatral URANIA
In 17, 18, 19 August.

Vizita Mâjestăţii Sale
Regina Maria ia Paris
a
Serie Jee Debbs~

0 sticlă goală
Drama de detectivi îs 4 acte
Pria actor: Harry Liedtke

— Vizita Reginei Maria ia Paris. La cinema
Urania vor rula Marţi şi hi zilele următoare fu
muriile ou vizita Resinei Maria Ia Paris, Re
gina Maria cu ocazia vizitei Sale la Paris a dat
permisie unei fabrice de fitaie franceză, a prelu
cra filme despre aceasta vizită. Filmele au reu
şit excelent. Teatrul Urania si le-a procurat fil
mele prin Bucureşti pentru a le putea reproduce
pentru publicul arădan.
!
Pe pânza teatrului Uralnia va rula şi o
agitată dramă de detectivi.
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Joi, 19 August 1920.
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PRIMARIA IRASyLüi CÜ DREPT DE MÜW1Q1PIÜ ARAD
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TAPETAR

Se caută UN ŞEF DE GORNIST! la Ritfme*tui 104 1 íaatetie. Doritorii a se ad;csa la
Sghîtul Maumuteş ia Regim. 104 Iuitîterle.

In baza Decretului lege No. 2835—1919 şi
ord. Ministeriului Agriculturi; si Domeniilor No.
3885—1920 din 22 Martie 1920 pe întreg teri
toriul României vitele se vor, tăia în comune
urbane numai în abatoare cu autorizaţia me
dicilor veterinari competenţi, iar în comunele
rurale, dacă nu este medic veterinar, numai cu
autorizaţia primăriei.
Se va da autorizaţie die a-se tăia, pentru vi
tele indigene „Ardeleneşti":
a) boi şi vaci peste 12 ani, vacile sterpe de
2 ani consecutivi, caii" şi iepele improprii numai;
b) taurii bătrâni şi neapti;
c) oi, berbeci, capre, tapi fără dinţi;
d) miei, iezi, berbecati în pro-portia ce va fixa
Dir. Zootechnică
e) porci peste un an — care au ajuns maxi
mul de îngrăşare;
';
f) vieri bătrâni rău conformaţi;
Pentru Transilvania, Bucovina şi Bănat fiind
vitele mai precoce se admit la ităiere rasele
străine:
. '
a) vaci peste 8 ani sau care au rămas ster
pe 2 ani consecutiv
b) vitei, taiureci, tauri, dacă sunt periculoşi
pentru populaţie şi dacă de acum se poate de
duce că pentru reproducţia comunei sunt neapti;
c) boi îngrăşaţi special pentru măcelărie şi
improprii de muncă agricolă, delà 5 ani în sus.
Contravenţiile se pedepsesc pentru tăierea
unei oi 200—400 lei, tăierea unui porc 400—1500
lei, tăierea unui bou, vacă, tauri sau vite ti
nere 3000—10.000.
Tot asemenea şi funcţionarii contravenienţi
se pedepsesc cu desativrea din post şi închi
soare până la 6 luni.
Arad, la 10 August 1920.
'
Dr. Angliei, primar.

Rv'. 1676 15

lucrări profe»ioB*ie şi re
paraţii dip materii de prima

CoausidsiHCHEiI Fegcne«t«kl.

tapetar AKAD, str.

caii h

ţ-reţiu!

CREMA MARGlf se bucu-ă «V cea mat U g á
popularitate In întreagă lumea. !rtfa>ms*ţeiEa
t'icka şi îi dă fineţa rara. C o m p o s t a ei
nrunsu oa*a şt in»fen>iva face să dispară
de p ; »braz pistrutcl:, petele de ficat, »ubiţtle, fncrrţituriie şi întinereşte şi Inv'oreiză
chiar şi piei»* p**rsoanelor mai înaintate în
vrâstă Crem»
pur e tn circul*ţie In tagle
de stic'ă peniru preţul de 15 cooar-e.
SĂPUNUL MARGIT, compoziţie fără leai-, fcifrumseţ-**ă pelea Preţul 11 coroane
PUDRA MARGIT, c * m p « Z ' ţ > e de p r n r * caiita e, f^ră materii stri cacioase, acopere Invi
zibila pielea. Preţul 10 cor. (In toate culorile).
APA DE GURA MARGIT, 10 coroane.
C EMA DE MN'Ti MARGIT 8 coroane.

HQRVbTH

e xe : i ţi » p un du ii i. Lazar Vilmo* nrul 8.
avtmajoase :: :: :: Lângă pal. Földes.
H.TTM—3

ip*ciülit*p tadígene
şi dia s t r ă i n ă t a t e

:

GEORGE WAJÖITS
Ia faraacia „Inima Ini Isus"
Arad, Bul. Reg. Ferdinand I.

CROITORIE de ALBITURI
A

Dr. FÖLDES şi HEHS Arad.
Fö 1 3 3 6 - 1 0

w

Arad, str. Consistoralui (Battkyányi-u.)
nrnl 3 — Coafeeţioireazi : bluze, albe
şi tn diferite eo«bi»aţi de miori, şjrţnr, lingerie peatr« copi'aţi, aïbunri
pentru bărbaţi şi femei, bradera, ajsruri,
desene, execuţi frurao* şi repede
a>entr* preţuri avantajoase. Na 1731-2

•
•

profesi«ni>t şi pentru
p r e t u r i avantajoase
H H D I M T H
V r t i n ,

tapetar Arad, str. Laz «rV-liso»
Nr. 2. Lângâ farmacia Földes

framos, bulgăr, de Vata
e--gr» şt în det.il, pen
tru prrţu'i avaattjaase
o o de vâazare la o o

Ho 1733-3

h

GASSETE DE FIER,
INSTALAŢIE ELECTRICĂ,
C A N D E L A B R E şl
MATRICE DE METAL

INTERNATUL DE BĂIEŢI
al liceului ort.-româa (modera şi real) din Dra
$ov Str. Prundului 39.
Se va desdhide la 10 Septemvrie a. c. Inter
natul este aşezat în un edificiu propriu, anume
zidit pentru acest scop, restaurat din nou, mo
dern, frumos, curat, având şi o grădină mare.
Se dă îngrijire părintească, asistentă la prepa
rarea lecţiilor de doi profesori titulari ai liceu
lui, cari locuiesc în internat, hrană bună şi su
ficientă. Dacă va fi loc, se vor primi şi elevi
delà alte scoale. Taxa e 500 Lei lunar, plătită tot
pe trei luni înainte.
Fiecare elev va aduce cu sine: 6 cămăşi de
zi, 4 de noapte, 6 perechi de pantaloni şi una de
baie, 12 batiste, 6 perechi de ciorapi, 6 ştergare,
3 cearceafuri (fată) de pat, 6 şervete, 2 cârpe
de bucătărie şi 2 de praf, 2 perechi de ghete,
pantofi de casă, perie de cap, de dinţi, de haine,
de ghete, peptene, cuţit, lingură, furculiţă, ceaşcă
de cafea, şi linguriţă, pahar, 2 farfurii mari şi
1 mica. Ceaşca, paharul şi farfuriile, în caz că
elevul părăseşte internatul, rămân proprietatea
internatului.
Braşov, în August 1920.
loan Mango,
? •• •
t
profesor,
directorul internatului.

pentru preţuri avan
tajoase de v i n z a r e

Rossi şi Pellejrini
ARAD, strada Mărăsesti
(K>ssuth ut aa) nrul 28.
Ro 171*—6

Oanifă Koch

NEGUSTORI !

mecanic, intrep (adere
pentru instalaţii elec
trice A R A D , strada
EaaiaescK (DeakP.)iS

Foiţe de ţigări, pilituri de fier, lumini, accid
acet'c, ardei, cremă de gkete, unsoare (smoală)
de căruţe, rom, cognac etc. mai ieftin la

Ko H2S—20

WILHELM

ATENŢIUNE!
Fraţii Komlós
şi Muzsay Arad
«trăda MEŢ1ANU
(Forray-n.) nrul g.

DRRVRS

mare' magazin de mărunţsari, coloniale, zaharicale ţi
vopsele Arad, str. Horia (Széchenyi-u.) Da 1SM—20

Mire asortiment de haine
pentru copii de scoală, pal
toane de toamna şi ele iarnă !
Ne ducem cu olectie de
mostre la institutele mai «rari,
c*ri fac comande în m&si !
In permanenţă nare asor
timent de costume gata
pentru bărbaţi şi copii, pardts'e de toamnă, paltoane
de iarnă. :: Serviciu punc
tual! :: Despărţământ spe
cial pentru lucrări după
măsură. — Rogăra a ne
Oaora cu comande
::

.%

NOU ÎNFIINŢATĂ . \

F 0 R M I G A
Cast

de

schimb

în

AKAP, strada Eminescu
(Deák F e r e n c ) Nrul

8.

Schimbă totfelul de monete din ţ ră şi străine,
vinde şi mijloceşte cumpărarea şi vânzarea
hârtiilor de valoare^
Fo 1379 -10
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Publicaţ'tiae.

Magazinele A. SCHÜLLER

Se aduce Ia eunoştiaia invalizilor de răsbei
din judeţul şi oraşul Arad că la Regimentul
109 Inf. a luat fintă pe la 1 August cor.
„Căminul invaliziler de Rlsboi" unde invalizii
de război găsesa adăpost ş' îatreţinere atât
în trecere cât şi pe »n timp mai îidelungat.
Comandantul Regimentului 109 lafanterie
Re 1 7 2 7 - 8
Lt. Coleuel BECHEANU.

BUCUREŞTI, Bulev*rdul

E l i s a b e t a N r . 2,

:: C e l e

mai

b i n e a s o r t a t a în a r i c o l e d e : M A N U F A C T U R A si P Â N 

Publicaţiunc

|

Se publică spre eunoştinţă ce'or interesaţ! că Regt. 109 Ini. are vacaeţă bugetară
in corp de ua maestru armurier şi an şef de
goralşti Cti care au aceste spe.iaităţi, sá
presinte a;tcle necesare p.atru angajare.
Gomsndatiuil Regimentului 109 Infanterie
Re 1 7 2 6 - 8
Lt. Colcnel BECHEANU.
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Z E T U R I , S T O F E de D A M E şi

B Ă R B Ă T E Ş T I , ÎNCĂL

Ţ Ă M I N T E d e B Ă R B A Ţ I , D A M E şs C O P i l , C O L O N I A L E ,

preţ^le

cele mat

v â n z ă r i şi în

cocoane.

F * RARII şi G E A M U R I . :: V â n z â n d cu
reduse

en g r o s

şi e n d e t a i l . ::

Se f a c

unii
A 1701-6

Tiparul TIPOGRAFIEI „CONCORDIA". ARAD

