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Complotul 
comunist. 

~~7 ' Unul din marile titluri de glorie ale 
):~~: actualului guvern, este fără indoială acela 
'op: . de IL fi restabilit in ţară liniştea şi de a 

\, fi înăbuşit ori ce încerC<1ri, imediat ce 
s'au manifestat, ale acelora cari urmăreau~ 
mu imbold stl'ein, să strice ordinea şi dis
ciplina socială. 

Această ordine a fost âsigurată de 
atuncea graţie măsurilor ce s'au luat şi 

la adăpostul ei s'a putut proceda la 
realizarea reformelor aşteptate de poporul 

i şi' roma.nesc. 
~ial! Pentru a se putea ajunge însă la în· 
l~CI tărirea şi consolidarea ideei de ordine, a 

fost nevoe de multa pricepere şi energie 
din partea guvernului şi acea sta cu atât 
mai mult cu cât se ştie până la ce punct 

. de desorientare ajunseseră luc l'ul'ile~ sub 
~1 guvernul ce a precedat pe acela de sub 
\'." 
0)~ preşedenţia dlui general A verescu. 
m~ Deosebită a fost energia pusă şi 
~::' bogate roade ce au rezultat pe urma 
~~' . faptului de a se putea face opera de gu
~; vernare Într'un cadru curăţat de propa
~.~ganda infecţioasă a acelora cari se gă
Ce': seau In relaţii cu agenţii sovietelor de 
~~(: 
"r-" peste Nistru. 
~cP ~ 

~(' Se credea insă că o dată cu aresta-;;:";,,. 
&l~; rea ~riminalilor conduc~tori ai com~nis
;;,s: mulul fn faşe de la nm, se va reuşI să 
~;%; se pue capăt, unei activităţi chemată să 
~.;;,. aducă lauri şi onoruri unor indivizi Jip
@; siţi de B,entimentul cinstei şi de acela -al 
,~: .dragostei de ţara. 
2k In dauna acestor aşteptări pesimIste, 
~~; organele conducătoare au vazut noui agi
~~: taţii şi o nouă propagandă comunistă des
*(). voltându-se în umbra, alimentată cu fon~ 
~~:. duri ruseşti şi susţinută de bandiţi şi hai· 
~~f' ~anele, apostoli ai conrunismului. rusesc 
)fî. ~ cari 8e organizau pentru ori ce even
f@~: tualitate, pe secţii de terorizare a ţărei, 
~:. de incendii şi jaf. 
~~' S'au ştiut de sigur toate acestea şi 
~~., atunci când a venit momentul banda sce: 
~~. lerată a fost arestată în clipa când îşI 
~K forma planul de bătaie căutând mijlocul 
~h, graţie cămia ar fi putut face maximul 
c'~'"'de rau ~\ .. 
~fi Ori cât de mult s'ar fi ştiut însâ re· 
it;, lativ la felul de organizaţie al bandei co-
2%i;: muniste, re.aI~tatea a . î~trecut o:i ce aş~e'p-
0)\~- tare, cu prIVIre la CInIsmul ŞI pormrIle 
,o), sanguinare ale comuniştilor cari urmă· 

rcau, astfel după cum reese din notele 
şi însemnările lor~ să răstoarne totul tu 
ţară, inlocuind liniştea şi dreptatea. cu un 

P. S. Sa Episcopul Lugojurui 
dr. T. V. Frenţ .În Hălmagiu. 

ideal crud şi sângeros de noua ol'gani- Marţea trecută după masl, la orele 5 a sosit 
zaţiune socială. în Hă.lmagiu, vrednicul Episcop al Lugojului dr. T. 

V. Frenţ, venind dinspre Baia de Criş însoţit de 
Pericolul nu a fost mare, de oare ce domnii: Ioan Marienescu, secretar episcopesc, Ni-

punerile la cale_ erau destul de bine cu- colae Bolboca protopop şi canonic o!Jorar~ Victor 
noscute; primejdia ar fi putut să fie mult Nemeş ~ef. jud, Zoe Germii,n primpretor. 
mai gravă daca. nu s'ar fi procedat însă La hotarul judeţului P. S. Sa a fost întimpinat 
cu atâta energie precisă şi cu un ma- de domnul Teodor Baniciu primprator şi alţi cari 

J.au urat bună. vellire În numele plasei Hălmagiu, 
terial atât de perfect informativ. iar in numele primăriei d, Ioan Moldavan seclelar 

Ori care ar fi măsurile guvernului şi comunal. 
ori care necesitatea lor, ele vor fi pri- Intrarea. P. S. Sale tII comună a fost anunţată. 
mite cu încredere de întreaga naţiune, I prin sunetele c;~pot.el.~r dela ambele bise~ici: , 
doritoare de a vedea că se pune capăt 10 curtea ~~sencll P. S. ,Sa, a fos,! wtlln!~lOat 

, 1·· ·h· . I de reprezentanţII tuturor autontăţllor dll1 locahta.te 
comumsmu nI ŞI anal leI, . şi un numeros public. 

Aceasta este atitudinea opilliei pu- I A vorbit în numele p~rochiei grr'l~O cat. el dr. 
blice faţă de măsurile juste luate pentru I Leonida şef iudo protopopul Cornel La.zar îu nu
apararea interna il ţiirei şi această opi- mele bise~i:ii ~r, or,. Mih~il ~!du dir, Înv., În nu
niune publică, aşteaptă să vadă felul cum mele invaţatorilar ŞI ,soC!et~ţll: cAvram. Ia~cu.J 

·t ,. h ţ l ~_ . . I Hanzero~ . In ,n,umele bISeriCei rom. cat. ŞI Spltzer 
mUnCI Ollmea va ~l e ege sa. ŞI exprIme l rn acelei IzraliJte . 
indignarea faţă de criminalii, cari nu se i In uşa bisericii protopopuI şi canonicul onorar 
sfiesc să spuie că sunt răspanditorii doctl'i- 1 Nicolae Bolboca a adresat P. S, Sale o vorbire 
nei so~ia.liste moderne şi că scopul acţiunei 1 foarte pă~rulI.z~toar.e la care a ră~puns. P'. S. ~~ 
lor crlmmale nu este de cât apărarea 1 In b,lsenca III<d~ul Prela~ dupa, c~t1~ea ectenll-

, .. .,' , I lor îndatmate a rostIt o cuvantare llla.lţatoare, în-
claselo~ mU~Clto:eş!i,. plIn perve:tlrea ce- I demnând poporul la întărirea credinţii in Dumnezeu, 
lor mal nobile SimţirI ale acesteIa. j ca astfel să putem deveni cetăţeni buni şi in de-

,.. I plinitori ai datoriilor faţă de patrie. -_ ............. -.. __ .......... __ . _' ... 4-_ ......... _____ ! După-ce P. S. Sa a făcut mai multe vizite, 

Plantarea steJ'arului amicit,iei I ne-am adunat tn casa d-lui dr. Leonida, unde ni-s'a 
i oferit O gustare bir~epregltită. 

franco-americane. La oare le 8 seara p, S. Sa a părăsit Hă.I-
magiul insoţit de mai mulţi intelectuali până. Ia 

(Prin fir special) 

Pari8, - Ceremonia. plantării unui steiar în 
cinstea amiciţiei franco-americane s'a celebrat azi 
dimineaţa în prezenţa generalului Pershîng şi a 
dlui Danielon, Inalt comisar al expansiunei franceze. 
A asistat la ceremonie numeroase personalităţi 

franceze şi americane. D. Figuieros, preşedintele 
instituţiei .stejarii celebrii" s'a adresat generalului 
Pershillg îuvitâ.ndu·l prin următoarele cuvinte: 

• Răscoliţi puţin ace .. t pământ care e pământul 
Franţei şi puţin ~i al Americei de vreme ce a fost 
udat de sânge francez ~i american', 

Generaiul Pershing a glorificat fraternifatea de 
arme a celor doul ţări ~i în război, spunâltd cA 
amiciţia americană. va trăi mai mult decât stejarul. 

~ 

margioea hotarului mergâ.nd spre Baia de Criş. 

Cor. 

rl:J't 4 

Notificarea deciziunei in chestia 
Sileziei superioare. 

(Prin fir speciai.) 

Pa1'is. Conferinţa ambasadorilor a căzut 
de acord asupra procedurei notificărei către gu· 
vernele interesate, a deciziunilor luate de aliaţi cu 
privire la Silezia superioarA, Conferinţa va termina 
după amiază, redactarea comunicaţiei destinate 
Var~ovjei şi Berlinului. 

'" Paris. - Deciziunea conferinf.ei ambasado-
Paris. - Liga maritimă coJonială fran.;eză a rHor asupra Sileziei superioare va fi transmisă Joi 

oferit un dejun îa onoarea generalului Pershing. La la amiază. ministrului Poloniei şi ambasadorului 
eşirea dela dejun d. Chaumot, preşedintele Ligei a german. Scrisoarfa de remitere cuprinM textul de~ 
remis generaluiui Pershing medalia de onoare. Au ciziilor şi praced'ura _prevăzută.· pentru aplicarea 
asistat mai mulţi miniştri, mareşali, generali, ami- lor. DecizÎunile au fost comunicate aseară. comi-
rali şi alte personalităţi, siunei interaliate din Oppeln şi comisiunei de de-

D. Chaumot reamintind atrocităţile războiului limitare germano-poloneze, care va . proceda fărA 
submarin a glorificat apoi nobilul popor american întârziere la trasarea nouei frontiere. Notificarea 
oare a aruncat tn balanţă greutatea decisivă. adică. oficială va interveni ulterior, urmată de toate con-
bravuGra ~i rles1urspele hS~l~ neseeate

1t
, 't t I seciuţele prevăzute de tratat, anume că după. deli-

enera u ers Ing a mu umi n nume e . f" d' G .. P 1 ' " ., 1 ' .' 'f t ţ" EI mltarea ronlierel mtre ermanta ~I o oma s ... se 
patnel sa e pentru cln,stea acestei mant,es a 1,1 •• a introducl un regim economic provizoriu. 
afirmat înciodată. sentlm~ntel~ d~ afecţiune ~l shma I . ' 
reciprocă Între cele doua naţIUni. ----

/ 

, I 
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SitJaţia politică În Germania. 

Berlin. -- Se afirmă că membrii partidului 
democrat din centru şi aceia ai partidului popular 
urmăresc realizarea unui compromis în chestia di· 
misiei cabinetului, în sensul ca în cazul tând ma
joritatea Raistagului ar vota încredere guvernului, 
să facă. propunere Ca obligaţiile referitoare la re
paraţiulli să fie modificate, ţinându-se seamă. de 

intorsătura intervenită tu chestia Sileziei superioare. 
Această modificare ar urma să fie notificată An
tantei. Sunt cunoscute dedaraţiunile făcute de d. 
Rathenau care a spus cli. guvernul nu va putea 
rămâne la postul său dacă programul reparaţiunilor 
ar fj modificat. Dupi părerea socialiştilor ~i a ma· 
jorititţii centrului şi democraţilor, demisi unea de 
fapt a guvernului ar fi pentru moment inoportună, 

iar o demisie de formi, O demonstraţie fără de 
nici un rost. Din cauza deprecierii măreei ches

tiunea impozitelor devine din ce In ce mai ur
gentil. 

...,.. . .... , ........... 

Ştiri din streinătate. 
- Ziarul "Temp,;" desminte faptul că ra· 

porturile între Italia şi J ugoslavia ar fi du,rnă
noase. Ziarul francez insistă asupra faptului că 
reprezentantul guvernului jugoslav, îndată ce s'a 
Întors la Roma, a remis dlul Bonomi, primul mi. 
nistru al Italiei, cea mai înaltă. decoraţiune sârbll., 
cum şi felicitările naţiunii sârbe pentru negocia
torul tratativelor de la Rappalo. 

- Ex-callcelarul Renner, reintorcâ!ldu-se la 
Praga a avut o lungă conferinţă cu d. Benes, pri
mul ministru cehoslovac. 

Presa cehoslovacă. atribuie vizitei . dlui Ren
ner la Praga ideea de a face să se ia măsuri în 
contra partidului monarchist ungur cum şi intenţia 
unui acord Intre AU8tria ~i Cehoslovacia, refe
ritor 1& tmpiedecarea unei eventuale' mişcări cari 
este tn Austria, 

- La Berlin au fost d schise schimburile de 
vederi financiare cu delegaţii jugoslavi. Convorbirile 
ce au avut loc au fost referitoare in primul rând, 
la liberarea reciprocă a depozitelor. 

- Pe ziua de 20 urma si plece la Buda

D. ministru Antonescu va sosi, 
azi la Arad. 

Pentru azi Silmbătă dimineaţa la urele 10, e 
anuntată sosirea la Arad a dlui ministru de justiţie 
Antonescu, care venind dela Oradea Mare, însoţit 
de directorul general al justiţiei pentru Transil
vania, d. Cosma. 

Conform dorinţei diui ministru de justiţie, 
toate secţiunile tribunalu!ui vor funcţiona şi azi, cu 
ocazia vizitei ds~le,~ In mod regulat ~i astfel ~i în
tâmpinarea dlui ministru se va face în palatul tri
bunalului. D, ministru va asista la ~edinţele secţiu
nilor, ce vor avea loc azi. 

Azi sea.ra, corpul magistraţilor şi procurorilor 
vor da un banchet in onoarea dlui ministru, la. 
care vor lua parte şi membri ai baroului. 

D, ministru Antonescu va sta în Arad. dupii. 
cum suntem informaţi până Duminică dimineaţa, 
când va pleca la Tiplişoara. 

.- ." 

Ştiri din Serbia. 
(Prin fir special) 

Belgru.d. - Din Belgrad se anunţă că l!1tru 
cât generalul \V ran~el şi a anunţat plecarea din 
Constantinopol, pentru Bulgaria, afacerile refugia
ţilor ruşi din Balcani vor fi de aci inainte de 
atribuţia legaţiunilor ruse din Belgrad l.~i Constan~ 
tinopui. 

* 
Belgl'ad, - Presa sârbă a protestat cu ve

hemenţă. prin sindicatul său, În contra - executării 
de către Horthy a unui ziari!>t dela Az Est, ziarist 
ce era CUlloSC1H ca tîlo sârb. 

. * 
Belgrad. - Din Coriţa se anuntă că albanezii 

continuă. să concentreze trupe pentru a le trimite 
la frontiera sârbă. Detaşamente albaueze comandate 
de ofiţeri bulgari au fost trimi.se în regiunea Priz· 
rend unde se găsesc puternice forţe ale armatei 
sârbe. Ciocniri au avut loc îQ diferite puncte de pe 
frontierll. Câteva trecători au fost ocupate de 5ârbi 
care caută să. incolljoare pe i1banezi. 

Preturile in pietele din Arad , , 
in ziua de 21 Octotllvrle. 

pesta industria~ii cehosJovaci pentru a lua parte la Piaţa de zarzavaturi: PIl.tHigele roşii 1 kgr 
deliberlrile relative la tratatul de comerţ ma- 2'25 lei, zarzavaturi 1 kgr. 4'50-5'- lei, varză 
ghiaro.cehoslovac. 2'~ lei, ciapă. 1 kgr. 6'- lei, usturoi 1 kgr. 20-

B' 1 â 'p ,24 lei, "verdduri 1 kgr. 3'50-4'50 lei, smân-
- Irou de v nzare, dlll raga al manlor tA - 1 "t 1'0 l' v 1 b 8' O 90 b ' 

f 1 h I ' î t ,. . ana 11 ru '- el, oua uc - am, 
urna e ce os ovace, reumte n rO slIlgură asocla- b' o d • 1 k 4 l . t 1 k ?? 
ţie, a primit dela Inceputul lui Octomvrie comenzi 2[6anz3a2 I : vba~a Y dgr• . e

t
\ ulll. 'g:'l-~k-

d . It .. d . d fi t - el, ra.nza e oate -' el, strugul gr. 
e mal mu e mu e vagoane, comenzI e er 5· 6'-0 l' 1 k 2 4 1 ' 1 k 

î b .. d I f • C' - ,:, - el pere ar. - el mere gr. n are ~1 ~Jne e ca e erata. omenzlle a- I 2-3'.0 1" b t 

cestea au fost făcute de J apollia, India ~i Prusia 1. ~ el. 'A 

sovietică.. I Piaţa de pasen: Gască. grasă 1 kgr. 9-12 

- Se afirmă că. discuţiuni ar fi in curs, la 
Praga, Între misiunea comercială sovietică şi 
guvernul cehoslovac, relativ la tratatul de co
mert a căruia iscălire se crede că se va face in 
Noemvrie. 

- Generalul Persching a părăsit Franţa, prin 
Cherbourg, ducându-se tn America. " 

- Delegaţia italiană pentru conferinţa dela 
Washington a rămas in mod definitiv prezidată de 
d. Schanser ~i având ca membri pe dnH Roiandi, 
Rieci şi Albertini. DacII. însă se va simţi nevoe d. 
De1atoretta va pleca. În persoană. la Washington 
pentru a pr~zida delegaţiunea. 

- Presa streină anunţă că generalul Diaz 
va prezida congresul luptători lor italieni ce se va 
ţine în America. O divizie de vase de război va 
eşi inaÎntea generalului iar bateriile vor trage salve 
de onoare. 

- Cengresul internaţional al drumurilor de 
fier va avea loc În Aprilie. 

Situaţia mIlitară in Marocul spaniol. 
MeUla. - Ciocniri neinsemnate au avut loc 

de dimineaţă în diferite puncte ale frontului. 
Berenguer îndreptându-se spre Tehonau a _ cu
cerit Robonau. Spaniolii au avut un mort şi şase 
raniţi. (Prin fir special.) 

( lei, raţă grasă 1 kgr. 9-12 lei, gâscă slabă 1 
per. 20-30 lei, raţă slabă. 1 per. 20-25 lei, pui 
mici 1 per. 8 -10 lei, pui mai mari I 'per, 14-
18 lei, găină 1 per. 20-24 lei, curcan 1 per, 35 
-80 lei. 

Târgui de vite: Vacă 1 kgr. 3'75-3'50-
2'60-2'20-2 lei, viţel 1 kgr. 6'50-6-5'50 
porci t kgr. 14-13-12'50-11-10-8 lei, oi I 
kgr. 2'80 lei, 

Piaţa de cereale: Grâu 1 mm. 300 lei, orz 
1 mm, 310 lei, porumb 1 mm. 315 lei. porumb 
ovăs 1 mm. 230 lei, sămânţl de trifoi 1 mm. 2200 
lei, făină. de fert 1 kgr. 4'- lei, făină de pâine 1 
kgr, 3'50 lei, tăriţă 1 kgr. 2 lei. 

... ._ t ___ ........ , w" rt #4". 

A.tentat contra ambasadorului ameri
can la Pads. 

Paris. - Atentatul săvârşit contra ambasado
rului Statelor Unite este atribuit unor anarhişti 
care voiau sll. răsbune condamnarea la moarte a lui 
Sacco Vanzotti de către tribunalul din New-York. 

• 
Paris. - Un pachet având indicaţia că COIl

ţine parfumuri a fost adus la domiciliul ambasado
rului Statelor Unite. Servitorul ambasadorului des
chizând pachetul s'a produs o explozie, care a 
rănit pe servitor ~i a cauzat stricăciuni. 

(Prin fir special.) 

Nouile preţuri in restaorante. 
Primăria oraşului a intocmit următoarele noui 

preţuri pentru restaorante, cari vor intra În vigoart 
cu data de 25 Octomvrie ~i In cari se Cuprind 
toate taxele cu taxa pe lux de IOla sută. taxa ta 
oraşului de 5 la sută şi procentul de 9 la SU!i M 
care se calcula pâlli. acum separat: :1e 

Supe, ciorbe: Supă de Carne 025 el. 1. 1 leija~ 
ci. II. I leu, cI. III. 0.75 bani. Ciorbă de fasole' 
cartofi, linte) pătlăgele el. 1. 1.25 b ci. II. 1.25 G' 
cI. III. 1 bani. Ciorbă cu Carne de vacă. sa' i~e 
viţel cI. 1. 1.50 b. ci. II. 1.50 b. el. III. I leu're 
Ciorbă aibă cu u 1 ou el. 1. 2 lei, el. II. 2 lei . 
ci. III. 1.50 bani. Ciorbă de pasăre ala grec c; , 
1 svert pui ci. L 3,50 baui, el. II. 3.50 bani, 
cI. III. 2.50 bani, Ciorbă acră din ou (din 2oaUi l8l 
el. 1. 2.75 bani, cI. II. 2,75 bani, el. III. 2.25 b. : . 

Carne de'vită: Rasol cu sos 15 gr. caror' 
feartă fără os cu garnitură el. 1. + lei. ci. Jl . 
3.75 b. ci. 111. 2.25 bani. 

I 
Mâncări calde: Legume cu carne{SO gra~l' 1 

carne friptă fără os şi 2 şi jum. de. le~ume el.l 
4 lei, cI. li. 3.75 bani. cI. III. 3 lei. Legume (ăd 
carne 2 ~i jum. del. ci. I. 2 lei, el. II. J.7 5 ban:. 
el. III. 1.25 bani. Ardei umplut cu EloauA umpl;;. 
turi cu carne de porc şi orez ci. J 6 lei, d. 1: 

5.50 bani, cI. III. 4 lei. Spă.nac cu un ochi 2 ii 
jum. del. Varză umplută cu carne de porc şi orer . U 

(2 bue.) cI. 1. 6 lei, ci. II. 5.50 bani, ci. IIL 4:. r 
Garnitură separat măcărO<ille, orez, tărhani! 
cartofi 10 dcgr, cI. I. 1 leu, el. Il. 0.75 ba!i, 
cI. III. 0_50 bani, 

Mâncări cu oauă: Omlet O umări) din 3 oaci 
cI. 1 5 lei, ci II. 4.50 bani) cI. llf. 3.50 bar:. 
Omlet (Jumări) din 2 oauă el. L 3.25 bani, c11l 
2.75 bani, cI. !lI. 2 lei, Ochiuri din un ou el 1. • ( 

1.75 bani, el. II. 1.50 bani, cI. III. 1.25 ba~ 
Una bucată. ou fert ci. 1. 1.25 bam, eL II. l.2: 
bani, cI. III. 1 leu. Turtă. din ou fără umpluju~,. 
din 3 oauă cI. I. 5 lei. cI. II, 4_50 bani, 
3.50 bani. Omlet din 3 oauă umplut 
bureţi sau marmaladă el. 1. 8.50 
7.50 bani, ci. 1lI. 6 lei. 

Stufate: Ficat de viţel prăjit, de tocană d! 
vită, gula~ de vită, carne cu pip~r, rinichiu c( 

creri, . creeri cu ou, una porţiune mare cu 150 gi. 
carne feartă sau friptă fără os ci. I 4 lei. eL:: 
37S lei, cL III 3'- lei; Una porţiune mică f: 
dgr. carne feartă sau friptă ci. 1· 2'25 lei, d, TI 1 
cI. III 2'- lei, ci, l1l 1 50 lei; Gula~ secuesc (l 

varză, tocană. de porc, una porţiulle mare cu F f 

gr. carne Ceartă fără os cI. 1 5'- lei, cL II 4' 
lei, cI. III 3'75; Una porţiune mit-' cu 10 dc~: I 

carne feartA. cI. 1. 2 50. el. II 2 25 lei, eL;I· 
1'75 lei; Tocată de viţel una porţiune mare cu j' 

dcgr. carne feartă fără os cI. 4·50 lei, el. II .. ·· 
lei, cI. III 2'50 lei; Una porţiune mică cu' 
dcgr. carne feartl!. cI. 1 2·50 lei, cI. II 2'- V 

I el. 1Il \. SO lei; 1 pereche crem virşli cu hin' 
cI. 1. 3'- lei, cl. II 2'50 lei, cI III 2'25 lei; 
pereche crem vir~1i cu sos ci. 3'50 lei, cI. Il 3' 
lei, el. 1Il 2'50, 

Fripturi gata de viţel: Piciorul din dărăt (. 
vitel, rinichiu, costiţe şi piept cu garnitură 150 f ' 
carne friptă fără os cI. 1 5 - Il:,i, el. Il 450 k ' 
el. III 3-75 lei. 

Fripturi din Clrne de vită: Friptură 
cu sos, carne la coadă. Ia tavă, spinare, fript! 
,Stefaniac (umplut cu ouă) fript a la ~Francfur'1 
(cu virşli) fript cu slănină, 150 gr. carne frip' 
farl os,. cu garniturl el. 1 475, cI. Il 425.,. 
el. III 3-50; Fripturi de porc: costi te de po:: '1 

pulpl de porc, fricando, muşchL garnitură 150 f' 
carne triptă farâ os ci. I 6,- lei, ci. Il 5 50 il 
el. III 4'75; Fripturi cu sos ~mâlltâl\os a la viÎl 
de viţel: Şnitl cu unt, cotlet cu unt, ~niţl cu r.! 
lăgele, Iimhll. de viţel, şniţl cu sos de ardei. f 
cu buretl. cotlet cu creri, şnitl cu cred, cu gr 
nituri 150 gr. carne fripră fără os ci, 5'50 lei, . 
Il 5'- lei, el. III 4'- lei. 

Fripturi cu sos smântâ.nos a la vâ.nat 
carjle de vacă: Antrecot la tavă (cu boia rof' 
antrecot a !a ,Eszterhaz)'c, antrecot umplut, anir: 
cot bavarez. carne de muşchi a la vânat, carne 
mu~chi englez, carne de muşchi împănată <;u ' 
nină, filet de muşchi împă.nat cu slănină, rozt~ c 

la tavă, antrecot la tavă, şniţl de coadă la [,f 'i 
~[}iţl cu sos de dapi cu ga.rnilură 150 gr. ca" 
fripti sau feartă fărA oS ci. 1 5' 50 lei, ci. II +. 
lei, cI. 1lJ 4'- lei. 

(Va urma). 
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INFORlVIATIUNI. 

oui 
art _ Spre a evita eventuale omisiuni 
ind 'o facerea invitaţiuniIol' pentru recepţia 
~x~ Y~1. LL. Regel~ ş~ Regina. in or~ş, pre-

fectura judeţuluI ŞI oJ'flşulm InVIta toate 
leu, sutoritaţile, toate şcoalele, .toat~ conf~
ole, ~lunj]e religioase, toate SOCletăţIle de bl-
jsao,~eracel'e, pe .. toţi fmn taşii. vieyii . publice, 
le: reprezentanţa tutulor naţIOnalItăţIlor, pe 
le\ I reprezentanţii .i.nd~striei şi comerciu,lui ca 

CL ~i pe DirectOI'l,l ziarelor lo~~le să bmevo-
':n: ~~sca a comumca pl'efe.ctum numele ~el'
:Ua ~aDeJor cnl'i le reprezmtă pentru a lI-se 
~r:e ~utea trimite invitaţiuni. 

lI, _ Apelul către rom(Încele din Arad. Toate 
'ode române din judeţul şi oraşul Arad sunt ru

,~,~ .le ca tn ziua de primire a !\-11"1. LL. Regele 
:!,l Regina să se prezinte A cât ma~ mult~ şi de 
(ăd l!eferinţă. În COSlum romanesc natIOnal on cât de 
lan:, ·rnplu. Eugenia C. Pop, Hortense br. Pop, Valeria 
pl;:. ~,Robu, şi AureJia dr. Mărcu~. 

il;, _ In ziua. de ~O curent .se va inaugura. I~ 
• !uJ' Clubul Parhdu lUI poporuluI. Cu aeest pn leJ 

orel D " A' G 4: ior sosi. acolo -nl1 Averescu, rgetOlanu, oga, 
:'. eeuro şi deputaţii guvernamentali din Ardeal, 

11TIl • B b' Ad t • ~ jal1t Bucovina ŞI asara la. unarea aceas a 
G"~,. le ;ocotită. ca a manifestaţie unionistă româ-

,;"scă. în contra regionalism ului politicianilor areau r:" . ' 
bar:. lenl. 
.1 U. - Azi, Sâmbătă, urmează. a se prezenta la 
:1. 1. 'tDul populaţiei locuitorii din: 
ba~ Circ. 1. str. M{uăşe~ti, dela str. Costache 
1.2: ~gri pâuă la .Spitalul de Copii«) 
lju~. Circ.]I. str. Matei Corvin ~i str. Cornul VA-
, III ~(oruiui. 
:rer. Circ. 111. str. Sava Raicu. 

1. TI _ Navigaţiunea in faţa porturilor 
Cilil.raşi a fost intreruptă dill cauza 

ă dl fe!or. Transportarea corespondenţei şi 
(1 face tn bărci. 

Silistra 
scăderei 
coletelor 

OI g;: - O descindere a fost făcută de parchetul 
~ d' Bucure~ti la firma Monghioglu di~ Breila .. R.e
I 'li ~(rele firmei au fost coufiscate. PasIVul se ndlcă 

c. fantastica cifră de un miliard lei. 
le (1 . B 1 F - O mare casă dm arce ona a cerut pe 
4'; It dip!omatică să f:e ancheteze gestiunea firmei 

de;' ~Jgioglu; ceeace a determinat ancheta. 

:l.;1 - Subprefectul judeţului, d. Beleş şi d. ing. 
cu i' 'lI! ca delegat al minh;terului lucrărilor pu. 
4'e au fost Joi la Chi~ineu pentru reambularea 

:u "~i ferate care se afUi, tn construire Între Chişi, 
- ].~ ~ Salonta mare, pe o lungime de 38 chilo
hinl! Iri. 
i; Reambularea din cau7.ă că actele nf>cesare din 

3' Ir.ea ministerului lucrărilor publice incă nu sunt 
!minate, a trebuit să fie insă amânate pe o altă 

ăt (,iii 
50 f După. informaţîie ce ,le avem, calea ferată 
,O l~ ~ineu-Salonta mare va putea fj deschis' pen-

circulaţie în primăvara anului 1922. 

ta;! - Din Praga' se anunţă că • Brwschko Bresch
t a Itskajac bunica revoluţiei ruse s'a îmbolnăvit 
dur' ~v. 

,~T - Administraţia financiară a primit un ordin 
.~ "C Ministerului de finanţe, prin care se impune or-
r)eJor de control a face cel mai sever control 

?O i: ~storilor, în ce priveşte impozitul pe lux şi pe 
) ,1, a de afaceri. 

va::l 

:u fi - Soţia lui Ladislau KlÎn a fost ieri coo-
{lmnată de tribunalul din localitate, pentrucă a 

u gJ ~rcat să treacă peste frontieră In Ungaria in 
lei, ~~ clandestin la 21 mii lei, la jumătate an îochi-

e. 

,t 5 - Cu incepere de Luni orele oficioase in 
rol' e birourile administraţiei financiare vor ~ di
aui,: !aţa dela 8-1 şi după masă dela 3-5. 
rne, _ Comisiunile pentru evaluarea 10cativă a 
:u ~. ~rietă.Wor tn legătură cu aplicarea nouilor im-roz""· • 

"~Ie Vor incepe lucrările în J'udeful Arad Între 1 
a [.' 10 N f 

rl Ioemvrie. 
(a, 

II r .1 Dr. P. Robescu, director de spital, ordinează 
li: dela 8-9 ,i 2-4, în Bulev. Regina Maria 

Palatul Neuman. 

TEL E G n .l\.lll E. 
(Prin fir speciaL) 

Presa lllaghiară desl,re conferintll dela 
Veneţia. 

Budapesta. - Ziarul "Az Est" spune ci 
succesul obţinut de contele Bethlen la Veneţia 

este prima mare victorie a simţului politic ma
ghiar. Succesul a fost ogţinut pen~ru moti.ul că 
opinia publică maghiară a fost soltdarll. 

O scrisoare a Jor(lului Curzon către 

d. Brialld. 
Londra. - Ziarul Daily Herald anuntă că 

lordul Curzon ar fi scris confidenţial lui Briand 
pentru a-l sfătui ca Franţa să nu reia l~gături~e cu 
Rusia sub nici o formă. Ziarul comulllst aSigură 
că ministrul de externe britanic vorbeşte de noui 
po~ibilitAti ca printr'un eLrt comun să se restoarne 
sovietele. 

Reorganizarea flotei greceşti. 
Atetla, - Regele a primit in audienţl cu 

toate onorurile pe noul şef al misiune,i naval~ in 
Grecia, amiralul englez Smits. La e~lre, amiralul 
Smits a declarat că e în complect acord cu re
gele ~supra felului cum va fi reorganizati flota 
greacă. _ . 

, Int.rebat asupra proiectului urmărit, amiralul 
a răspuns că nu poate să. dea amănunte dar că 
poate afirma numai, că Grecia după cinci ani 
va fi o putere maritimă. de care se va ţine 
seama. 

Trupe sârbeşti au trecut Drina. 
Valana. - Un comunicat al direcţiunei 

presei albaneze semnalează că. detaşamente ju
goslave au trecut Drina şi au ocupat satele 
Aras şi Darta. Trupele albancze s'au retras În 
spre interior. 

Agresiuni împotriv,11 sol(latilor frilncezi 
in regiunea industrială. 

Oppeln. Militariştii germani au săvârşit 
mai multe agresuni COntra trupelor franceze. In 
ultimele zile în regiunea industrială au atAcat un 
soldat france? La Koenigshiitte au atllcat un ser
gent din armata franceză care arestase un agre
sor. In seara de 18 Octomvrie au fost atlcaţi doi 
vâuători francezi din cari unul a fost ucis. cela· 
lalt rinit. 

Efectul rezultatelor alegerilor muni
cipale din Germ~Ulia. 

Berlin. - La alegerile municipale sta întâmp
lat pentru prima oară în timp de 25 ani că parti
dele burgheze să obţină majoritatea. Faptul că 
socialistii au e~it slăbiţi din aceste alegeri va in
fluenţ~ situttţia politică şi se dă ca sigur că can
celarul Wirth va demisiona, 

Noul cancelar se va orienta mai mult spre 
dreapta. Cele mflj multe şanse pentru postul de 
cancelar le are primarul din Colonia, Adenauer, 
candidatul centrului Noul guvern nu va mai insista 
pentru executarea neconJiţionată a ultimatului. Din 
acest punct de vedere este caracteristic discursul 
primul~i mInistru prusian, St~gen:ald, tinut. Ia 
Essen. EI a declarat că modlficănle maSUrilor 
impuse pe baza tratatului dela Versailles va fi 
inevitabilă în anul viitor, tntrucât ele nu VOr putea 
fi executate. 

Criza cabjnetului belgian. 
B?·uxeles. - Ca urmare a participării mini

strului lucrărilor publice la congresul socj~list di.n 
ziua de 16 Octomvrie, ministrul de răzbOI a sens 
o scrisoare primului ministru prin care protestează 
contra atitudinei unui membru din guvern, care a 
patronat în mod oficial manifestaţia socialistă io
curajând astfel indiscipl!n~ ş~ Iles~p~n~re~. In urma 
acestei scrisori patru ministri soclah~tl dm guvern: 
Anseele, Vandervelde, Detree şi Vansers ,i-au 
inaintat demisia. 

Bruxe168. - In urma solidarizării sale cu 
miniştri socialişti, Brunet, preşedintele camerei şi-a 
dat demisia. 

Exîmpăl'ntul Carol remâlle in Elveţia. 
Berlin. - Presa elveţiană publică cu ne

mulţumire permisiunea dată de guvernul federal 
exîmpăratului Carol de Auslria de a remâne iarna 
viitoare in Hertenstein pe lacul Luţerna. 

Şedinţa parlamentului francez. 
Paris. - In continuarea discuţiunilor cu pri

vire la interpelările în chestia politicei generale a 
guvernului, deputatul Maurice Barres a făcut gu. 
vernului reproşuri pentru ridicarea sancţiunilor eco
nomice şi a subliniat necesităţile geografioe cari 
impun penlru 'siguranţa Franţei realizarea unei de8-
armări morale în zona renană.. 

In răspunsul său la aceste observaţi uni Briand 
a amintit că Germania acceptând ultimatul, gu
vernul francez trebuia să înceapă ridicarea sancţiu
nilor economice. EI a refuzat Însă sl ridice sancţiu
nile miiitare cari privesc în mod special siguranţa 
Franţei. 

După ce au intervenit şi alţi interpelanţi, de. 
putatul Mandela a criticat politica externă. a gu. 
vernului. 

SeOlml călătoriei dlui Gunaris. 
Roma. ~ D. Gunaris a declarat ziarll lui eLe 

Temps. că armatele grecpşti se ţin bine pe pozi
ţiunile lor. Scopul călătoriei sale e numai de a 
obţine din partea marilor puteri malldatul prin care 
Grecia să susţie prin forţa armatelor sale interesele 
cari nu sunt numai ale Greciei ci a tuturor po
poarelor care luptă în comun contra Turciei. 

Declaraţiile guvernului polonez in 
chestia SlJezjei. . 

Londra. Azi au sosit din Polonia ~tiri 
foarte satisfăcătoare referitoare la situaţiunea Si. 
Iezi ei. Guvernul polonez a asigurat că va face 
totul in putinţă pentru a se indeplini executarea 
hotărârei Ligei naţiunilor şi-şi exprimit sperauţa ci 
recomandaţi unea . consiliului Ligei naţiunilor va 
avea un efect binetăcător cu privire la relatiile 
rermano· poloneze. 

Agenţia Reuter comentând aceste BsigfJrări de 
guvernul din Var~Qvia spune că. Germania n'a 
dat până acum nici o astfel de asigurare dar că 
in cercurile engleze bineinformate se crede că 
declaraţiunile Poloniei vor avea ca efect calmarea 
spiritelor din German ia. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

CINEMATOGRAFE. 
Tulipa Neagră dramA sociali rn Apollo în 

22, 23 Octonwrie. Firele organizat'ej sociale sunt 
atât de incurcate, ideile, moravurile toate auit de 
nes ta bile, încât e greu a nu păciuui şi a nu te 
neferici chiar condus fiind de cele mai nobile 
sentime:lt.e. O astfel de istorie ni-se prezintă în 
piesa aceasta, care este una din cele mai fidele 
icoane a vieţii noastre zbuciumate. Actorii 
renumiţi ridiră şi mal mult valoarea reprezen. 
taţiei. 

* 
Cetatea frlrr'î nume, dramă în 4- acte in 

Urania în 2 J, 22, 23 Octonwrie. După. revoluţia 
franceză Napoleon caută să împiedeca cu orice 
preţ revenirea BuurboniJor!a Tron. CO~lspiratorii 
regalişti îşi pun toată. nădejdea in Mane. fetiţa. 
Mariei Anton·ci. Politia secretă lucră înlr'una să. 
poată pune m~lIa pe unica princesă, C:tre cu m~ri 
greutăţi scapă şi se ascunde tii o. cetatt', ZIsă 
fără nume. Contesa spionă în stâr~it fără să. 
simţească măcar de urma ei, Grijitorul pnncesel 
îrlsă. ia măsuri aspre pentru a apăra pe mica. 
Insă a uitat că.,sunt primejdii contra ~cărora nu 
ne pot apăra nrd gratiile de fier chiar. 

Altxan dru Graf architect 
ARAD, srrR1D.l IO.tN CALl'IN 12 
Intreprinde cladiri de stil înal~ prec~m şi planuri 
si de semne cort'sponzMoare tImpulUi mud"'n că: 
case de rentat şi proprii, b seriei, edificii econo
mice precum şi mouzeleuri şi monumente funerale, 
cu preţuri ier, ine. 427 
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Teatrul APOLLO. -.11 Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In ~, 23, Octomvrie 
Sâmb~1 ă, Duminecă 

Tablouri sportive. 
Concursul AMTE-AAC. 

Film Corvin! 

Tulipa neagră 

In 21, 22, 23, Octomvrie 
Vined Si\.mbăti\ Duminecii. 

Tablouri i'portive. 
Concursul AMTE-AAC. 

ROfl,anul lui M. J6kai 
In II. Părţi. Partea I. 

Cetatea fără nume 
Dramă socială în 4 acte. Dramă în 4 a::tc. Regisor: 
Prim actori: .Mihail Var- M. Caras. Ac;ori: ~l. Ci ar-
kon:d, ~largar~ta}l.ak:,~, I tori"~y,, 8. ~lmăsi, E.B'eny
Ioan H!1Jdu, IullU t;;wregl, I"JIiIII . 'IteSI, b._Torz~. F. SZllCSl, 

!;'i Emil Fenyvosi. .- r P. Kende. 

........................... 

GAZETA ..'RADULUI 

........................... 
fRANCISC WILD g3~~I~~ ARAD, 
Bulev-. Regele Fer(linand 1. 9. (J ozseffoh.-ut) 

• 
Zilnic prăjituri proas]lete, cafea • 
şi ciocolată caldă. şi bonboane. ... ...................... .. 

~O~O~OOOOOOOOOO~O 

{jooperati va (le COlllHlm ~i Valo
rificare B Reulliunei Agricole 

din Judeţul Ars(I. 
Colonia1e ferărie rechizite economice şi sflmi\t\ţe. 442 

Cărbuni de piatră de încălzit prima ca.lita.te .. _ .. ~ ____ ~_~ .. _,..adii\ .. 
Cărbnue ceruut, de lemn pentru călcat. 1 • • • 
Lemne.~~runte de foc.t u~cate traAusportate MaXmlllan Kleln Arad 
la domlClhu cu preţ leftm de vanzsre la ! lIagaziD mare de Rl&clt~url 

CAROL KNEFFEL Ş·I FIUL! Bulev. lte~ele Ferdinand 8. (Boros Beni-ter) 

l.~·~--··~~--_· .. ~ 
Bulev. Regele Ferdinand 1. No. 2 ; .......................... . 

(fost piaţa Boros Heni)ccoocacc CSETEYsi SEITZ ~~G~Z~R~ 
........................... SCULE DE MA· A RAD' Bnlevardul Regele Fllrdlnand 

• 

G - {\ R h MAGAZIN MARE rOSZnlan l\ auc ~:~::ODNE ~~ 
Arad, B. Regele Ferdinand (Boros BEmi-t.) 11 

e- _ 

DOcocooococoocoooooooacocoo 
Sa fondat la 1883. Sa fond at la 1883. 

Văd. lui WILHELM FRANK ARAD, 
.comerclant de piatră mormlntala 

Bulev. ReQele Ferdinand 1. 2. (Jolseffoh.-ut) 

OOCCCOCOOooococooocaccoccca 

rJlJI""~,JJrl'''JI~'''''''''',/' 
IllIPR lJlllUTURI 
acord mai ieftin posibil Imediat 

Mijlocesc vânzărt ,i cumpărărl 
:DE (jASE:~ 

Ol 

~lexandrn lIerzog 
Comisionar de bancă, birou: str. 1. Bratianu 15. 

In atentiunea , 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentru prânzitOr şi dormitor se pot 
cumpll.l'a ieftiu În depozitUl de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deali: ]'erenc) N r. 40 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : AVIZ! 429! 
• • • Subsemnat.ul am preluat. ospătăria "Pâlffy" • 
: din Şiria Sâmbătă în 22 Octomvrie se va : 
: ţine deschiderea cu mâncări şi beuturi a!ese, : 
• seara cina porcului, serviciu prompt, preţuri • 

: ieftine. Rog spr5ji- PETRU O ApA proprie- : 
: nul Ono PublIc: taI'. • · : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FRAŢII NE-UMAN 
Fal)rică de spirt ~i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

SINI si METALE , nrul. 14. (Boros Binl·ter). .. ........................ . 
MAURIŢIU REUSZ ~ FIUL 
Fabrica de spirt ARAD TELEFO~ Nr. 
(le oţet • , • '60 
_~~ __ o~~._w_._~._~ 
0-0000<>0<>0<:>000<><><:><><> 

F ţ .. A · prăvălie de ghete şi 
r a II p P o n Y I modă bărbătească 

Arad, B. Regele Ferdinand 7. (Boros Beni-t.) 
o<><>O<><>O<>o<><><>oo~~ooo 

Primăria ora~ului cu drept de municipiu Arad. , 
No. 7560-1921 prim~ 

Pnblicatinne. • 
Cu ocaziunea vizitei păl'ochei }\'IM. 

LL. regale şi a suveran ei fumilii a dom
nitorului, se va ordona oficin.lpavoazarea 
magazinelor şi pră" ltliil or cu steagurile 
naţionale precum şi iluminaţia ferestrelor 
depe Bulevardul principal. 

Rog. respective atrag atentia locuito
rilor ca să se ingrijească din vreme pentru 
procmarea steagurilor cuvenite, precum şi 
de luminele şi candelele necesare la ilu
minaţia ferestrelor. 

Arad, la 17 Octomvrie 1921. 

Dr. Robu, 
primar. 

. Con8i11ul comunal al orasului Arad. , 
No. 347-1921. 

Licitatiune minuen«Iă. , 
Serviciul economic al oraşului muni

cipal Arad ,ţine licitaţiune minuendă in 31 
Octomvrie anul CUI'ent la ora 4 dupa amiază 
in localitatea oficiului economic No. 104, 
etagi 1. al IHimăriei pentl'U repararea pa
vajului cu cheramiţă de pe strada prin'
cipală. 

Ca ?Wtdiu se vor depune 5000 lei 
respective 10000 lei bani gata ori în hârtii 
de valoare acceptabile. 

. IJa licitaţie se poate participa cu oferte 
: în scris. 

Ofertele în scris se vor inainta în 
plicuri inchise şi se vor lua în ...considerare 
numai atunci, când le este alăturat vadiu 
şi dacă ofertantul declară, ca cunoaşte şi 
primeşte condiţiunile licitaţiunei. 

22 OctomvrÎe 19!1 ,'] 

Condiţiunile se pot privi inainte (: ' J 
licitaţiune la Dnul consilier economic. " 

Amd din şedinţa consiliului comu;i' 
al oraşului cu drept de municipiu ţinu:, 
la 14 Octomvrie 1921. 

Serviciul economlt 

AnHstia comunală a Circ. 1, Secţia Militară 

No. 22497 -921. 

Pnblicatiune. 
• 

In couf. cu ordinul cercului de R .. 
rutare No. 7888-9:Jl cu ocaziunea or: 
raţiunilor de centrll,lizal'e a tabelelo/ 
R:~.cr~t~re se pr?voac.a. toţi tinerii dOI ',1 
Cll1Uţl m Arad, nascutl lU anul 1 \J01 ~, 
tigentul 1923 ca în sala de şedinţe o L " 

mariei oraşului în o~·dinu.l mai )o~ n~' I 
personal reprezentatI prm parmţI sa 
prezinte inaintea comisiei de celltl'ali2~
Cu ocazia aceasta se pot înaintea ret, 
maţiunele sau alte cereri. 

Sunt datori să se prezinte: 
Din circ. 1 5 Noemvrie 1921 
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Arad, la 13 Octomvrie 1921. 

(ss) Pocioianu m. , 

-
Dacă ai mâncărime sau bubiţe pe piela cumpăra 

Scaboformat dr. Fles 
vindecă sigur, n'are miros şi nu murdîtreşte haine~ 
borcan mi~ 8 lei, un borcan mare 12 lei, borcan l' 
o iamilie 20 lei, Prav .Scaboform> la alifie 4 lei. Di 
zare În toate farmaciile. Depozit principal şi 1 
revânzători, la far- Eme ·c Ka·n (fost) A ' 
mada .Ingerul> ~lui rl 1, (Ring) r 
în cfllţul dela Calea Banatului şi pia.ţa Avram r -

\ 

Rapiţt\ din Banat, rapiţă. de url~'1 
şi rapiţă. selbatică precum şi tutfe:;, 
de alte sămânţe uleioase cumpa' 

Industria de UleisJ · 
în AratI, Bulev. Uegele 1!erdlnan 
N o. 22. Telefon 135. Adresa telegl;' 
melor: Industria de Ulei. Cerem ofe 

• 

cu mostre. 

primtl~te sprepub
licare anu nţuri Ief
tine. 

Tipografia L. Rethy 9i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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