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. ehestiune a inscrierei avocatilor in 
~: barourile teritoriilor alipite. 

- Ordinul ministerului '1de justitie. -

Am vorbit pe larg despre cazul în
tâmplat la baroul din Arad, care a res

i pins înscrierea in barou a unui avocat 
, de profesie şi pe acelea a doui magistraţi 
demisionaţi, Înscrişi însă amândoi in ba
rourile din regat. 

. Respingerea' cererilor de lnscl'i8['e, 
sIa facut într'un mod atâta de evident 
nedrept şi duşmănos, în cât aveai impresia 

e ,1. netit, ca ori se creiază greutAţi absurde 
şi nelegitimate de nimic, persoanelor cari 

~rii'.' ~oiau să se înscrie, ori era o complcctă 
) i' .lips~ d~. spirit de tnţ~legere naţională 

'a SItuatIeI, făcAndu-se Jocul persoanelor 
~ni. interesate, streine de naţiunea roma,· 
:r~' ,neasca, ori că, în fine, totul se explica 
Ill~ printr l o necunoaştere voită, sau o igno-

. rare a cuvAntului lege şi a drepturilor cu 
te, . care o lege trebue sa fie aplicatA. 
11', Ori cum ar fi fost, cazul a produs o 
" lIllpresie penibilă în tot Aradul şi întru. 

[a i cAt asemenea opuneri de înscriere mai 
. fuseseră înregistrate şi la alte barouri, 
din alte teritorii desrobite, s'a crezut ne

~~,' cesar Să se aducă de urgenţă, cele pe· 
, 1 !recute, la cunoştinţa ministerului de re-
. sort, pentru ca acesta din urmă să ordone 

: deplina respectare a legei votată de par-
. [ament. . 

Ştiind graba ce a vea să se pue de n la ~in~sterul de justiţie, în limpezirea 
Ij un~l sltuaţii~ pe care legea şi declaraţiile 
rl ~.U1 ministru de justiţie, o limpeziseră, 
U dealminteri în deajuns, am cerut să se 

pastreze de toată lumea, ca şi de cei in
teresaţi calmul şi răbdarea necesară, de 

, oare ce ordinul ministerului de justiţie, 
t["] kebuea să vie in curând. 
di: Şi ordinul a şi venit, la baroul din 
~Oî Arad. El este scurt, precis şi categoric 
~~ pe~tru a evita Să se mai nască intel'pre
~ lilrI ,şi comentarii; el spune neted că ba-

rounle din teritoriile alipite sunt ţinute 
sa respecte legea şi să dea. curs tutulor 
tererilor de inscriere întemeiate, adaugând, 
ta ~s~e inutil să se mai aştepte alte IA-

,!; DlUfll'l şi explicaţii de barourile ce, totuşi, 
,s: nu se domiresc. r 

0:.· Această ultimă recomandaţie, făcută 
n::· dealminteri cu toată energia, dar şi cu 
lU loati\, po1iteţea de ministerul de resort, ;re fără îndoialA complectarea articolului 

1 aI legei pentru unificarea funcţionâl'ei 

corpul~i d,e avocaţi' ~i unde s? spune c? 1 Banchetul În onoarea italienilor . 
o IUnllnOzltate de .cnstal: "OrI ee legI" " 
dispoziţii, ordonante cu cn,racter io- Mercuri seara a avut loc un banchet 
cal, sun regional, moştenite (le la dat In onoarea oaspeţilor italieni cari în 
fostul regim l'US, sau austro-ungur, se drum, spre ţară, s'au oprit din nou în 
abrog[t. Aradul ce le-a . lăsat atâtea frumoase 

Aceasta înseamnă cu nUe cuvinte, amintiri. 
că S'tt terminat pentru to(leaunu cel Banchetul a fost deosebit de însufle
puţin in cbesUa unificArei fUDcţio- ţit. Au vorbit d. primar al oraşului, care 
Dinei, corpului de avocaţi, cu cuvin.. a salutat Italia şi pe poporul italian; d. 
tele "uşa spun legile noastre" legile Kambo, a mulţumit pentru primirea fa
I'ămnlie de In aSUIJritorii ruşi şi un· cută şi a salutat ţara romAnească; d. dr. 
~uri, şi că s' n sfârşit pentru vecie cu Di Giacomo vorbeşte deasemenea salu
moştenirea juridică, a rilposaţilor tAnd România şi pe români, 
întru Domnul, }'ranţ Iose! şi tarul DI Savu citeşte deasemenea o cu-
Nicolae. . vântare, apoi, d. Berte preşedintele stu-... __ ... _. _-4 __ ... ._ . .._. denţilor italieni, mulţumeşte dlui 1. BăI

Intoarcerea În tară a dlui , 
Take Ionescu. 

(Prin fir special) 

teanu care i-a condus tot timpul, iar d. 
8ălteanu mulţumeşte pentt·u plăcerea fă
cută RomAniei de vizita oaspeţilor italieni 
şi Îşi ia de Ia aceştia un călduros şi 
mişcat "rAmas bun'", 

Bucureşti. - Eri la ora Il şi' un sfert a .., . •• •• • 
sosit cu Simplonul d. Take Ionescu. D~sa a fost Oaspeţn ItalIem au plecat aZI diml-
primit În gară de d. Derussi, secretar general in neaţă la orele 9. 
mit~isterul externelor şi personalul superior ~l ace- I La gară oaspeţii au fost condw::!i d 
stUI departament. Afară de un numeros publiC erau . , ." 'r e 
de faţă dnii Otescu, secretar general în ministe- I ~n publIc numeros. MuzlCIle au cântat tot 
rul de finanţe, Capitaneanu senator Morandini de- tlmpuI. 
putat, Constantinescu consul, etc. Oaspeţii au jucat "Hora", cu tnsufle-

D. Take IoneSCU a declarat IrI treacăt redac- ţire apoi trenul s'a pus în mişcare salu
torului age.~ţiei y Rador că n~ are de arlaogat. nimic tat' cu urale nesfArşite 
la declaraţIIle facute în strellli!.t~te, dar că 10 ge- • 
neral toate chestiunile privitoare la ţara noastră __ " _ r ... "'.- .... .. - • -

merg spre o fericită deslegare. 

Consiliul de ministri dela Bucuresti . " 
(Prin fir special.) 

Miniştrii s'au întrunit într'un importal1't consiliu 
la Bucureşti t sub preşedenţia dlui general Ave
rescu. 

S'a hotărât ca guvernul să fie reprez~ntat la 
înmormântarea fostului miniştru de externe, Porum· 
baru prin d, ministru Trancu Ia~i. care va ţine o 
cuvânt are, 

Consiliul s'a ocupat apoi de chestiunea refu
giaţilor din Basarabia şi de resturile armatei lui 
Vrangel care se găsesc internate în diferite puncte 
ale ţării. In urmă. s'a hotărât că ministerul de 
rlzboi şi ministerul muncii, prin direcţi unea asistenţe 
sociale să ia măsuri pentru organiz.area ajutorării 
refugiaţ.ilor. Consiliul a mai dispus să fie ajutată 
populaţia din sudul· Basarabiei lipsiti de cereale în 
urma secetei care a distrus recolta. Cele necesare 
vor fi aduse din celelalte regiuni ale Basarabiei 
unde recolta a fost mai abondenlă.. In cursul con· 
siliului, d. Take Ionescu a făcut un expozeu scurt 
asupra situaţiei externe. Consiliul a aprobat des
chiderea unui credit de un milion şi jumătate 
pentru terminarea lucrlrilor palatului de justiţie 
din Galaţi. 

o nouă bursă În Manchester • 
(Prin fir special) 

Radio J.lfalt(,. - Cu ocazia deschiderei nouei 
burse in Manchester, regele a ţinut un discurs Iău
dând curagioasa perseverenţa a acelor cari au avut 
ideea de a construi canalul· pentru vase Manchester 
şi să ducă această intreprindere la un sfâr~it tri
umfător. 

Grabnica desvoltare a industriei ora~ului Man
chester in cursul ultimilor 30 ani de desvoltare ce 
a făcut ca această. nouă bursă să. fie o necesitate 
atribuită direct faptului că în timpul acestei peri
oade canalul a transformat orasul nostru Intr'un 
port oceanic de cea mai inaltă i~portanţă. 

Faptul că. transacţiile oraşului Manchester au 
luat o desvoltare atât de mare e de cel mai bun 
augur pentru viitorul comerţului englez. 

Felicit sincer pe membrii acestei burse pentru 
lărgirea pe care au dat o institutului. Nădăjduesc 
că aceasta e un indiciu ca întreruperea cursului 
Dorm.l al comerţului, - Intrerupere ;pricinuitl de 
război, - e către sfârşit şi că uniunea industriali 
a. oraşului Manchester va fi in curând tn state să 
lege firele sfărâmate ale desvoltă.rii sale economice. 
Dorinţa şi nădejdea mea cea mai profundii. e ci ori 
ce desvoltare va avea loc în industria centralizatA 
In aceasta bursii. să. servească., a continua şi spori 
puterea oaţiunei, 

I 
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----------------------------------------~----------------------------------------~--------.---------------------------.. ~ .~ 
Germania nemultumită cu Împăr-, , 

tirea Sileziei de Sus. , 
(Prin fir speciaL) 

Berlin. Contradicţiunile din ulthnile săptă· 
mâni cu privire la atitudinea consiliului Ligei i\a· 
iţunilor în chestiunea Sileziei de SU!! se atribue 
neînţelegerilor din sltnnul Ligei, care Il u pare Il fi 
avut curajul !Iii. ia o hotărâre care ar fi putut să 
jignească pe una din pllrţile interesate. 

Schimbul de vederi intre • membrii conslliului 
Ligei continuA ,i e probabil că chestiunile Si Iezi ei 
de Sus să fie supuse tribunalului de arbitraj din 
Haga, tn cazul când Liga Naţiunilor ar putea aduce 
o hotărâre. 

'" 
BlwUn. - Ştirile defavorabile sosIte din Ge

neva, cu privire la chestiunea Sileziei de Sus a 
produs mare nelinişte in cercurile politice de aici. 
Cancelarul Wirth îşi va întrerupe concediul şi se 
va reintoarce In capitala.. Ministru de externe Ro
sen a chemat telegrafic pe ambasadorul german din 
Londra. 

La Berlin ambasadorul a sosit eri şi se va 
tntoarce la Londra după ce va fi conferit cu mi
nistru Rosen. 

Se afirmă, că. cancelarul \\"irth a hotărât sA. 
demisioneze în cazul rând r~giunea industrială din 
Siletia de Sus va fi împărţită. Acest svon e greu 
de controlat îutrucât ziarele au primit Îllstrucţiuni 
să nu publice asupra acestei chestiuni spre a nu 
produce impresia că se exercitii. presiuni prin amin
tirea cu demisia cancelarului. 

Un discurs al cancelarului Wirth. 

Berlin. - La adunarea asociatiei lucrătorilor 
catolici din Ofenburg cancelarul \Ylrth a spus ur
mătoarele btr'o alocaţiune: 

~Noi am resimţit in speciei sancţiunile mili. 
tare ca o nedreptate ,i le vom resimţi ~i în viitor. 
Am Indeplinit tot ce ni Ii'a impus ca condi~ii pen
tru riElicarea sacnţiunilor militare. 

Vorbind de Silezia superioară d. \Virth spune 
că. e foarte îngrijat de soartea acestei tări. 

Un acord cu poporul polonez ar ti posibil incă 
azi, dar la Varşovia furia de mărire a orbit spi. 
tîtele. 

Poporul polonez se ceartă. cu poporul german 
după. ce şi-a făcut din ruşi nişte inamici înverşu
naţi ~i câ.nd în Litvania şi Galiţia lupta nu e încă. 
sfârşită. 

Trebue oare să. punem intre poporul german 
~i cel polonez acest cadavru politic care viciazâ 
gandirea până Îlltr'alât, in cât politician ii din toate 
ţările ar trebui să Impiedice de a se lua poporului 
german un teritoriu care-i aparţine de secole. 

Poporul german prin propia-i voinţă caută să 
se ridice in lnţe!egere cu toate popoarele, prin cele 
mai mari sacrificii căutând sA. stabilească imperiul 
libertăţii, justiţiei şi al păcii. Nu trebue să fim îu
şelaţi. 

Decepţia ar fi dureroasă nu numai din punctul 
de vedere po itic, ci şi din punctul de vedere al 
scopuril?r urmArit~ de acord şi conciliere între po
poare t;J1 nu numaI in cee:! ce priveşte guvernul 
german dar chiar faţă. de destinul Europei si in 
t>pecial faţă de soartea poporului german. O hotă.. 
râre justă. in chestia Sileziei superioare e pentru 
noi o chestie vitală. Of 

* 
Bel'lin, - Consiliul cabinetuilli în chestiunea 

Sileziei superioare nu a dat până acum mei un 
rezultat. S'a hotărât si se ţie incă o şedinţă azi 
12 Octomvrie. Intrunirea comisiei pentru afacerile 
externe a fost amâna!ă deoarece guvernul nu a 
primit până acum nici un comunicat pozitiv. 

Corespondentul special în Geneva al ziarului 
~Berliner Tageblatc anunţă pe baza ullor intorma
ţillni absolut sigure, că. hotâ,rârea consiliului Ligei 

• naţiunilor ar fi următoarea privitor la împă:rţirea 
Sileziei superioare: -

1. Districte!e Pless şi Robnik vor fi adjude-
cate Poloniei. . 

2. Regiunea centrală cuprinzând oraşele Glei. 
witz,. Beuten, Katowitz, va fi o provincie economică 
autonomă sub suveranitatea polonă.. 

3. Restul Sileziei de sus' revine Germaniei. 
Ziarul • Berliner Tageblatt. mai afirmă cl 

iecretarul Ligei popoarelor a dat aceea,i' informa
ţie privitor la Impătţirea Sileziei. Mai mult tnci, 

Thoma8 Il declarat delegaţiJor muncitorilor ger
mani in Si lezia de SUI! cll. aceasta va fi notărâ-rea. 
In cercurile parlamentare ale centrului domneşte 
convingerea, că luarea Sileziei de SUB dupll planul 
menţionat Va sdruncina politica de indeplinire şi 
refacere a cabinetului, ceva mai mult, va duce chiar 
la căderea cabinetului făciÎnd imposibili menţinerea 
coaliţiu nH, chiar dacă. coalitia 8'ar putea mellţin~ 
ar fi fără programul de indeplinire. 

tit 

Paris. - Dupit cum anunţă ziarul .Tempsc 
t'onsiliul alianţei popoarelor va lua cuno~tinţll. azi 
Miercuri 12 OClomvrie in ,edinţ!i. extraordinară de 
rezultatul deliberMilor a comisiunli celor 4 privitor 
la Silezia superioaril. iar în aceea,i searA. se vot 
uni asupra solutiunii care vor trebui să o reco 
mande consiliului suprem. 

Ştirile alarmante cu privire la stadiul chestiei 
Sileziei a dat prilej cabinetului guvernului de a 
ţinea o ~edinţâ de noapte in 10 Octomvrie indată 
după. reîntoarcerea cancelarului. .. 

Lfff/(tyette. - Comisia de patru numillL pen
tru a preg!ui în Geneva soluţia problemei Sileziei 
de sus a complectat Marţi o schiţă care va fi 
probabil aprobati\ fărâ alte schimbări de consiliul 
Ligei naţiu nilar şi apoi ratificată. de guvernele 
aliate. 

Această soluţie nu va deveni publică înainte 
de a fi fost comunicată consiliului suprem sau cel 
puţin conferinţei ambasadorilor. 

• 4 .'" •• w • z# '.... .. ............. ." • 

Liga naţiunilor s'a pronunţat În 
chestia Sileziei. 

Getleva. -- Com:iliu~, Ligei naţiunilor a fixat 
în mod definitiv trazeul Iron\ierii Sileziei superioare. 

Oraşul Bendthen rămâne in posesia Germaniei, iar 

Konixhuiete trece în posesia Poloniei. La această 

conferinţă au asistat şi experţii în chestia Sileziei 

şi se conformă. că. s'a impărţit basÎlIul Îndustrial, 

combinându-se cele două linii Sforza. 
.. 

Londra. Ambasadorul german la Londr a 

a vÎzitat pe Lord Curzon pe lângi care a făcut 

acelaşi demers pe care d. Maier I·a făcut la Paris 

in chestia Sileziei. Curzon a primit pe ambasadorul 

Germaniei cu răceală ,i a rlispuns că guvernul 

britanic se va conforma hotărârei Ligei Naţiuni

lor. 

Alegerea din laşi. 
Ia$i. - La Universitatea din Iaşi a avut loc 

alegerea pentru demllitatea de rector. La alegere 

au participat mai toţi profesorii. D. profesor Bratu 

a obţinut 22 de voturi; d. Dr. Leon, fostul rector, 

20 ~de voturi iară d. profesor Parchon 19 voturi. 

Ministerul instrucţiunii va alege pe unul din ace,ti 

trei profesori recomandaţi de colegiul univer
sitar. 

........ - .... 

Ştiri din America. 
. Senatul american a adoptat un proiect 

pnn care vapoarele americane ce trec prin cana
luI Panama sunt scutite de taxe. Cu toate aceste 
opoziţia din cameră a declarat că nu crede că. a
ceastă măsură va putea deveni lege. Senatorul 
Lodge a declarat că mă.sura votată e inoportună 
mai înainte de a se fi tinut conferinţa dela Was
hington, şi intru cât Anglia a primit arbitrajul a
supra tratatelor existente. 

I 

- Presa americani comentând ultimul dis. 
c~r~ al d·lui Briand,. relevă pasagiul unde prÎmul 
mll1lstru francez expnmă. incredere în cabinetul 
\\irth şi spune că. aceasti declaraţie a premieru
lut fra.ncez este una din cele mai încurajatoare ce 
s'au făcut dupi rAzboi. Ziarul american adaugă că. 
declaraţia aceasta a d·lui Briand infă.ţişeasi. spiri
tul de moderaţie al Franţei. 

INFORlllA TIUNI. ~jl 
tie 

Eri a avut loc la Oradia Mare in. 
augurarea monumentului rilHcat acolo y :D~ 
S. Regina Maria. Suverana S'a dus In ' 
persoană la Oradia. pentru a asista la des. 'f 
v~luireo. monumentulu!. De acolo Se va iol 
duce la Cluj unde dupl\. cât se anunţă y~ del 
Rsista. la o reprezentaţie a operii Samson: pUl 

şi DaHna. 

- Duminecl, 16 OctomvrÎe va t\vea k, 
!llfitlţirea bisericei greco-catQlice din localitate. 1; 
vederea acestei sfinţiri va sosi la Arad Sâmbă', ge~ 
după.. masă, P. S. Sa episcopUl Traian Frenjl~ Efi 
tnsoţlt de lt. Sa Ioan Boroş, prepozit ~i alţi mea. ' 
bri ai capitlul.ui. grec~-c~toli~ d~n ~ugoj,· .lUp 

Cu ocazIa sfinţlrel blsencel greco-catolit, Si~ 
din localitate va veni la Arad corul ~Lira, can' 
va da răspunsurile la serviciul -fintirei. Dumined· 
seara, oorul t Lirae va da un concert tu Palalt lOU 

cultural. 
Ieri seara C1:lmitetul de organizare delegat (1 tull 

comunitatea bisericei greco.catolice, convocaţi d~ ;. 
părintele protopop Iosif Popa, au ţinut In Sal : 1 

mică. de ~edintă o consfă.tuire pentru stabilir~ 
, ~ 

programulai primirei oaspeţ,ilor şi a festivililţi;c: 
ce vor avea loc t.l legăturil. cu sfi ntitea biSt. 
ricei. ril 

Luni dimineaţa, P. S. Sa d. episcop Trai~ce 
Frenţiu, după. cum suntem informaţi, va pleca i! till 
dlstrictul protopopesc al Halmagiului, unde va fa\! mI 
vizitaţiuni canonice. Iii 

- Tribunalul din Piteşti a achitat pe lucrători. 
sociali~ti Niculescu, Mincult-scu, Cornea, Blaj 'UI 

Turcini, foşti În serviciul depolliui local a C. F, ~, 
daţi in judecată pentru ultragiul autorităţilor .• 
oprirea altor lucrători dela lucru. 

Generalul Nollet a fost primit membru ~l 
consiliul superior de război rămânând totuşi 1: . 
postul său de preşedinte al comisiei interaliate ( .. 
control. 

- D. Dela Doretta, delegaţii aUfltriaci si maghir 'I( 

s' au intrunit la Venetia unde au 'Şi Inceput dis, '1 

ţiunile în chestia Burgenlandului. 

- Tenorul român Mihail Nasta care a dinl 
în tOli.te marile capitale ale Europiei a dat la B· a 
cure~h un concert cu un mare şi definitiv succ 
Jntreaga presă ii aduce elogii neprecupeţite. 

- In Banat s'au subscris până acuma peo~ 
fOlldaţiunea ~Prlncipele Carol- aproape 200 
de lei. 

Din Secele vine ştirea că trei copii 
când se jucau cu o granată. au fost ră.niţi in ur' 
exploziei acesteia. 

- Consiliul de război, al Corpului II. de" 
mată a tnceput judecarea procesului lucră.tori~ 
mineri deja Petroşani, acuzaţi de rebeliune. 

-- Senatul Statelor Unite a adoptat proier, I 

de lege a lui Borah, prin care vapoare le americ
sunt scutite de taxă. pentru trecerea prin can, 
Panama.· . 

Conferinţa anuală a societăţii bancher: 
americani, ţinută in Los An gelos, a adoptat o r' 
luţie prin care admite proiectul unui credit i"t 
national, care să se acorde Societlţii Naţiuni 

- La Berlin a fost arestat unul din ri 
şefi ai Ioviturei de stat organizată de Kap, 

- In curând se vor pune în circulaţie m 
deIe de 50 de bani vellite din Elveţia. Cele:' 
transporturi, până la 20 de milioane, în aCe: 
monedă, vor sosi succesiv. 

, -- Din încasările provenite din impozitele 
afaceri şi pe l,.ux, se realizeazii. zilnic în Bucc: 
400 mii de lei. 

- Satul Alexandrofca nouă, din judeţul·· 
tatea Albă, a fost atacat de o bandă de bol;~1 I 

veniţi de pestre Nistru. In urma luptei ce a, 
loc între bandiţi ,i grilnicerii nostri, 9 bo!şel'ic 
fost împu~caţi. ' 

- In Monitorul oficial a aplLrut textul D( 

regim al importului ~i conform căreia mărfurile· . 
fi impărţite astfel: Mărfuri pentru CBre se II 
plăti taxe de lux; altele ale că.ror taxe se vor; 
în lei aur ,i un al treilea fel de ml1rfuri prii:,,;' 
la import. 

I 
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. _ D. ministru de finanţe Titulescu, a sOflit ieri 
, ilin slreillăt~te, înlrând în ţarA prin gara de fron
tieră Curllel. 

D. prefect al oraşului şi judeţului Radu Pancu 
in· 'a intimpinat pe ,d. ministru Titulescu, la Curbei, 
Y . unde d. prefect s a dus cu automobilul. 
In' D. ministru de finante, este perfect sănătos 
l' fi bine dispus) şi dupli. propriile dsale cuvinte, se 
.~ intoarce in ţct, IL cu puteri de munci sporite, pentru 
VI desăvârşi rea delicatei sarcini, ce ,i-a luat de a 
\'~ . pune ordine fu finanţele naţionale. _ 

.on· _ D. Ps)'chaz, fostul ministru al Greciei la 
Bucure~ti, a muri r. 

lr~ - Consiliul de mil1lştri francez a desemnat pe 
'. ~enetalii Deboll ~i Buat, să-I lntovărăşeascll. pe d. 

la. Driand la conferinţa dela Washington. 
tlle J) 

ea.' - Generalul N ollet a fost numit în consiliul 
!uprclD de rălboi al Franţei, in locul generalului 

I\i.e, Sivele. 
C'I! • _ Azi, Vineri urmează a se prezenta la bi-
led (nul populaţiei 10 cuitor.Î din: 
alt Circumscripţia 1: Str. Brătianu (partea Pala-

·Iului Parochiei Minoriţilor 
: (1 Circumscripţia II: Str. Urzica, str. Sft. Dumitru 
1 d! ;: str. Sfi. Spiridon. 

Circumscripţia III: Str, Oituz şi strada Sava 
ateu. 

lis!, - Pentru azi după mat-;ă. a fost convocată la 
rimîl.rie ~('dillţa cursului higienic al oraşului. In 

'aireeaslil. ~edin~Ii. se va decid~ .data deschiderii in
a'! 'tilutelor de 'invăţămâ"t din localitate, deschidere 
faa mluatl!. până acum din cauza epidemiei de scar

lină, 

- Portul Pireu a fost declarat contaminat de 

~--------------------------------------------------"~~ 
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(Prin fir special.) 

Confcrinta din W tlshiugton. 
Netf'y(".k. - Se anunţă că d, Harding ~i 

ceilalţi Dlembri ai delegaţiei americane, la renfe
rinţă, au hotărtl.t că Înainte de a trata diferitele 
probleme să se asculte şi pArerea populaţiei. Insii 
acest senz si intenţioneazi numires. unei CQmisiuni 
de cetăţeni, reprezentanţi ai opiniunei publice, şi 
ai foştilor soldaţi. Se va alege de asemenea o de
legaţie a partidelor politice,cum ,i o comisiune de 
femei. 

Con(}umUul'Cl' I'ăsculntllo1' din 
Malabar. 

Constantinopol. - Răsculaţii din Malabar au 
fost trimi,i inaintea tribunalelor care au pronunţa.t 
până acum 1634 condamnări la peste 2 ani inchi
soare şi 326 între 2 ani şi şase luni, 19 inculpaţi 
au fost achitaţi. 

Lordul Grey împotl"inl politicei gu
vernului englez. 

Londm. - Lordul Grey într'un discurs pe 

1 
care l-a ţinut la Bervick a declarat că guvernul 
englez nu se mai bucurii. de încrederea poporUlui, 

IEI a arAtat politica guvernului in chestiunea ir
Jandez(~ irl trecut, sfMuind insă pe delegaţii sin. 

, {eineri la moderaţie. 

Situuţia. militară in Azia mică. 

tt9 
3 

De8chidereu conferIntei irlulHleze. 
Londra. - Azi la ora 11 a. m. s'a deschis 

conferinţa irlandeză sub preşedinţia lui Uoyd Ge
orge. Din cauza unei indispoziţii n'a putut asista 
şi Chamberlain. 

In jurul palatului din Dowlling Street staţionau 
mulţi irlandezi aclamând pe delegaţii sinfeineri. 
Poliţia a luat misurile necesare pentru menţinerea 
ordinei. 

• 
Dublin. - De Valera a adresat poporului ir

landez o proclamaţie prin care işi exprimi pro
funda lui dorinţi pentru Ireuşita conferinţei care 
are loc la LCJndra, 

In această. proclamaţie De Val era, precizează 
că. pacea e posibili numai garantânduse Irlandei 
libertatea de care este demnă, după. suferinţele ce 
le-a indurat. ' 

El insistă în special asupra necesităţei de a 
menţine neatinsă uniunea tuturor irialldezilor. 

Conferinţa (lin \' eneţill. 
Viena. Cercurile politice din Viena pun pu

ţine speranţe în reuşita conferinţei din Veneţia. 
Ungurii de asemenea se arati pesimişti relativ la 
rezultatele ce ar putea fi date de conferinţă rela
tiv la chestiunea Burgenlandului. Primul ministru 
fi ministrul de externe, unguri, au dedarat înainte 
de a pleca la conferinţă că. vor face tot posibilul 
spre a apăra interesele maghiare. 
/ 

Antrepozlte 11bere la Insbruck. 
Viena. - Guvernul din Insbruch intentioneazil 

să tnfiinţeze acolo mari antrepozite libere,' Tirolul 
urmând a forma legă.tura pentru ţraficul de mir
furi intre Italia ,i Germania. 

Constantinopol. - Trupele turceşti au res
pins contraatacurile grecilor din regiunea Eschi 
Sehir şi ataci la Sfiou Karahisar. E!e au ajuns la 

- La Braşov a fost arestată o bandă de 14 km. de Schisehir pe malul Bozsah ~i imping Manifestaţii sinfelniste la. l:1On(lra. 
~r • ioni din care făceau parte ~i mai multe femei. mereu aripa stângă a armatei greceşti. Londm, - Cu prilejul conferinţei ce a avut 

_ Din ultimile ,tiri sosite reiese că vaporul RăzboIul greco turc. .loc la Londra. intre reprezentanţii Angliei şi lrlandei 
tia naufragat în Atlantic s'a cufundat împreună I . .. . mulţimea formată, in major~tate de irlandezi a ar--

mai mult de 600 de persoane -, COllstanttnopol. - Ştiri dm Angora arată că borat drapele sinfeÎnbte şi a făcut ovaţii delega-
. .: chemaliştii desvoltA o mare activitl:.te pentru re. iHor sinfeinişti. 

Sâmbătă] 5 curent are 100 la Cluj prima ~-e- ! pararea drumtmlor distruse de greci, aceasta cu D . 
.(hi ',toare din ciclul organizat de sindicatul presei ro- I intenţia ca războiul si fie continuat 'Ii la pn.1 egradareu '!nul plutonier. 
lis, ne dJO- Ardeal. l mă.vară., Buc1tre~ti. - In curtea reg. 34 a avut loc 

- .Studentul cerl?itor- a fost luat în reper- 1 O hotărâre ai RegeluI Serbiei. deg-radarea plutonierului de rezervă, G. Munteanu, 
riul tratrului orăşenesc pentru zilele de Vineri, condamnat la 10 ani muncă. silnică, pentru că îu 
mbată, Duninecă şi Luni. Biletele pentru pre- Belgrad. - Regele Alexandru a.1 Serbiei 1917 s'a inscris la Odesa tlltr'un batalion condus 

iera ce are loc azi, Vineri, seara, a operetei lui se an~nt!i că .s'ar fi decis să. abdice in folosul de Rakovsky ~i s'a dedat la acte de indisciplină. in 
li:ocker

t 
au fost În mare parte retinute asa că ~atejut să mal mare, George. l' contra ofiţenlor români aflaţi acolo. 

leo~ 'I~!e se mai pot cumpăra la cas;eria teatrului nu. Această. ştire ar fi fOf-t anunţată în urma • 
O i pentru reprezentaţillH operetei din zilele urma- I unei c?nvorbir~ ~e a avut loc la Versailles intre Noul cabinet suedez. 

re, Acţiunea operetei se va desfă.~ura atât pe rege ~I d. PasI CI: • • • Stokholm. - Noul cabinet suedez, cu d. Brand-
nă, cât ~i in incinta t-eatrului, tntrucât actorii! Regel!'> ar, mtenţlOna să se stabtlească la ting la pre~edeţie ~i externe ~i cu Torzon la jus-
urca pe scenă din incintă. I Londra sau Paris. tiţie, a fost format, toţi minişt ri aparţin partidului 

Duminecă. se va reprezt'nta îu matineu «Porto- I Vas avadat In, Constllut,a. demo~rat. " 
tiu! roşu. "cu Margareta V ârady. 

le! • '( Coustanţa.- Vasul italian "Lampo", in Scăderea. cursului coroanei austriuee 
tori: . Directorul companiei teatrale evree, care va'( nrm~ un:i ma~~vre gr~şite ~ lovi~ u? ~ ş.lep.~ al şi negustorii din Budapesttl. 

câteva reprezentaţii în jargonul ebraic in teatrul . credItulUI petroafer cauzanuu-I man stnca.cIUIlJ. Budapesta. - In urma scăderii cursului co-
.iet, var. a sosit ieri la !\rad. Biletfl pentru aceste I Criză de cărbuni in Rusia. ro anei austrÎace plata din Budapesta a suferit pier-
ne- . rezentaţii Se pot reţine deacum a la casieria deri de milia.rde coroane, In total aceste pierderi 

I 1 · ă CO'P enh aga. - Presa sovietică din Moscova f :an, ru li] Or şenesc. Se explică. prin aptul că comercianţii maghiari au 
anunţl c& proviziile de cărbuni sunt epuizate, din ' îl' 

.. 
_ Ministerul de )'ustitie a delegat pe urm"'- • ă'i f ' vandut n ultimu tlmp mari cantităţi de mlrfuri in , ~ care cauza. c 1 e ţrate ruse suut amemnţate să nu A' . f 

. II magistraţi ca preşedinţi ai comisiunilor de mai funcţioneze. ustrla, can DU au ost incă achitate. 
ale, Aceste com:siuni vor face lucrările de 

li care a legei pentr u reforma agrară în Ar-
un: J' 

ri " Judeţul Arad: d-lIii Liviu Tămăşdan, la co-
Sia de ocol Arad. M. Erdos, la comisia de ocol 

m' i:lI,i. P. Palade, la comisia Chi~ifleu, L. Pop, la 
,le:' illiSla Hălmagiu. N. Grăuţeanuj la comisia Ineu. 
~CI; ,ne Popovici, la comisia Maria Radna. eVa· 

IU, la comisia Pecica. Iuiiu Solymosi, la comisia 
:a4 

~Ie J leţ; . udeţul Alba de jos: d-n'i Emil FaUy, co-
Sta Abrud. Oct. Acelenescu, comisia Aiud. Sem
~niu Munteanu, comisia Alba Iulia. D. Ghetu, 

lI·' isia Blaj. V. Buţurdanu, comisia Ocna Sibiul~j. 
)I;~I rei Moldovan, comisia Uioara. 

:\,ic X Concertul Salg6 Piroska se va ţinea Sâm-
ii seara la oarele 8 ~i jumătate. Sunt rugaţi 
" aceia cari s'au însinuat la bilete, a le achita. 

0(' lele la Bloch. 
riie' 
se 1 ,ComenduireaPieţei Arad în ziua de 10 

lomvrie a. c. s'a mutat din localul Primăriei in or; la Mihai Viteazul Nr. I.e 
fii:,:; 

'frutat.l\'ele Industriei germane eu 
comislunea g~J.l'antHlor. 

Berlin. - Asociatiunile industriale din Berlin 
tratează cu comisiunea de garanţii a Antantei spre 
a afla punctul de vedere al comisiunii in chestiu
nea creditelor particulare oferite guvernului ger~ 
man, Se ştie că. comisiunaR garanţelor e Îndreptă
ţită să sechestreze creanţele germane din streină.
tate, dacă obligaţiunile relative la repalaţiuni nu ar 
fi îndeplinite. 

Asociatiunile indmMiale germane ar dori ca 
acest drept să nu se estindl ~i asupra creditelor 
private. 

Chestia Sileziel. 
Gene-va. - A mbasadorul Braziliei care e ~ 

membru 1(1 consiliul celor patru, dela societatea 
naţiunilor, a acordat un interviev ziarului ,Le Maline 
tn care declară că. desbaterile societăţii naţiunilor, 
in persoana celor patru delegaţi, referitor la ches
tia Sileziei, HU au fost influinţate de nimic ~i că 
spiritl11 dreptăţii a fost singura căIă.uză a discu· 
ţiilor. 

Ultiula oră. 
EXl)loziu. de ]a fortul Rudeul. 

rre1egrame sosite in ultimul moment, 
anunţă că o gr'oaznică explozie a. avut 
loc la fortul Rudeui. 

Prima explozie a fost urmată de alte 
două. SatlllrRudeni a fost evocutat de 
popolaţie. Şoseaua Chiazna devenise im
practicabilă din cauza obuzelor ce explodau, 
căzând pe şesea. 

Din primele cercetări, reese că a ex
ploadat o cameră cu pulbere. 

Peste 100 vagoane de muniţie şi ma
terial au fost distruse. Sunt mai mulţi 
soldaţi răniţi. Se fac cercetări pentru a se 
stabili cauzele exploziei. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca, 
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MICA PUBLICIT A TE. ~~~~~~~-~~~~~~~tCOOOCOOCCocooocooooooocc~ Desideriu Lllsztig ~~~:~:(:~~~i:t~; Fiecare are -
Masină de sămâna.t sistE'm Unicum-Dril in con

diţii 'bune de vânzare strada Lais. Barna. 12. 
(Osutora). 402 

Teatrul APOLLO ... .,. Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 14, 15, 16 Octomvrie 
Vineri Sâmb/ttK Duminecă. 

Romanul renumit a lui 
Bonore Balzac. 

In 3 păi'ţi. Partes. III. 
~orel spărgătorul de 

lanţuri. 

Curtizanele III. 

In 14, 1:', 16 OctoIDnie 

Vineri Sâm bătă Duminecă 
Senzaţie Americanii I 

Sageata de aur, 
Film de aventuÎrt>i cu un 

prolog :;:i în 4 acte. 

Actul 1. Chef catastrofal, 
In splendoare ::,i mizerie în • II. Goana dupit bandiţi 
5 a~te. Part .... a III. Splen- • III. Intra cer ,;,i p!tmânt 
doare ';li mizerie, Prim ac-.U ' IV, Calare în gura 

tor: Louis Ralph. • ..• morţii . 

A RAD, Bulevardul Regina Maria Nr. 14, -
-

Levai şi Szigeti 
""" 1.; C lf ~~ ~ ."e ,'\ 'J. '1 ~. 

mai 'n~~ L::ş:.;i .. ~ ~. ,1 Co. 

V18.a·"is de I n t rar eal a Te a t r 11 

Recumandă magazinul bine şi abnndant sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
I-reţllri ieftiac. • ~ ----- .. ·1 

~ piii~~,i;: fu~~iă~dBj~~;ă~ ~ :::;;--~--;;;:In-:;""'--:~te;;n-:;;~--::-n;;:ea:-::;;· --_&&_ .... ~ __ iiii35~O 
~ haine bărbăte,ti şi pentru copii ~ , 

~ Clasă separată de măsurat , cumpărătorilorde mobile 
• SZANTO siCOMLOS ARAD, • 
~ Piaţa ""v'ram Iancu No. 22. ~ 
, Edificiul Teatrului. , 

• _ -_ -L- _ -1- _. 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

Mobile pentru prânzitor ~î dormitor se pot 
cumpara ieftin în depozitui de mobile Wiegen
fald, Arad, Str, Eminescu (Deak ]'erenc) Nr.40 

0000000000<>0000000 

Prăvălia - mai naint.e Iuliu:'! Lazar - e~te din 
4.04 nou aranjată sub numirea: 

"ORIENT" 
şi sortată. cu articli în tol;

deuna proaspeţi de coloniale, deserte şi aromate 
Serviciu prompt., pr-eţuri ieftine. Pentru sprijinul 
Onor. public se roagă: "O R 1 E N T"· u 1. 

datoria morală aă 
cumpere loaurile 

Societăţii de Patrona; 
LOfolurile aceste se 

v~\nd în toate tntnnsterlile din localUa. ; 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOQ , 

..................... ~~!~~ 
Oărbuni de pi!\hă de Încălzit prima caIiI: . 
Oărbuue ceruut, de lemn pentru că: 
Lemne mărunte de foc, uscate tranSpOfi, .. 

CAROTiKN"EFFEi
n 

şi vâr'iu·1 
Bulev. Regele Ferdinand 1. No. fi 

(f6st piaţa Boros Beni) i 
..................... e~~~" 

GONDA ,i COMP 
AR,'», Strada HoriA, Palatul Xeum31 ~ 

Recomandă în atenţiunea ono pub~ic n:: . 

• 

gazinul său bogat, cu: aţit, bumbac", 
;. lanterie, săpulluri de toalet.ă, articol~l' .m 

pletite şi ţesute, Mrtie, utensilii şcoi •• ~ 
_ _.rn 

'n~ 
Dacă ai mâncărime sau bubiţe pe piela cumpără" 

n( 

Scaboformat dr.Fles~1Jti 
; vindecă sigur, n'are miros ~t nu murdăreşte ha.ine!~ :*' 

borcan mic 8 lei, un borcan mare 12 lei, bOl'CaD f· rrf 
o .familie 20 lei, Prav .Scaboform. la alifie 4 lei. D, tlll 
zare în toate farmaciile, Depozit principal ~i ;~ i'I' 

revânzători, la far- Emerl'c Ka"ln (fost) Ar ~ 
macill. <Ingerul> Rlui , (Ring) 
în celţul dela Calea Banatului şi piaţa Avram' 

-~~~~~~~~!!!~~~!!!!!!!!~~!!!~!!~!!!!!!~ __ l_<><><> ______ <><> ____ <> __ <><><> _______ <><> ____ <><><> ______ C> __ <> __ <> ___ o _____________________________________ -.~Ul 

/ 

Dacă voiţi să aveţi 

publicaţi anunţurile 

• succes sigur 
D.-Voastră În 

• 
aze a ra U UI 
• 

care 
ţurile 

le I primeşte 

cele • mal 
pe lângă pre
avantagioase. 

Tipografie L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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