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'- Iluperea.tratiltivelor dintl·c liberali
şi purtidul lluţionul 'româu. In m?~l~nt~le când după pitrerea
multor polItlCuml, mI'a experienta politică
ul liberal cu Ol'ganizaţia transilv~
-~"'''''a era considerat ca' fapt implinit,
,arittat cu hotărâre convingerea
ă că tratativele nu aveau să dea
un rezultat, de oare ce la realizarea
~l'atative se opuneau greutăţi isvo?I.n ca~'ac!erul, educaţia cetăţenească
polItICă ŞI dm concepţiunea socÎală a
cari tratau.
'
Fie care dj~ acest~ greutiiţi ~onstjtuiau,
cauză Ol'gltl1l?ă ~e se opunea la înfăp
--"",,,,·.u., a~orduIUJ, ŞI un argument viu, ce
lImpede că tratativele ,urmate nu
da nici un 1*ezultat.
'
Intr'un anumit stadiu al discuţiunilor,
părut a.celor politiciani ardeleni cari
mare bază pe realizarea acordului

greutaţiIe principale fuseseră aplanat~
ca. totul nu mai era de cât o chestie

timp,
•
Atunci s'a produs acel entusissmcoşi acea copi1ărească incredere în
ce a făcut pe unii membrii ai orO'atransilvănene să clameze, as trei
cât să se auză pretutindeni, că tnteleera tnfăptuită, cu modalitatea
Ja remorca, a libAraJilof} de cătr~
naţional român.
Entusiasmul ,acesta şi această ciulipsă de experienţa. a vieţei şi evetelor politice, erau cu atiU mai isbi,,'v.··... ~I'" cu cât în momentul
când consiliul
100, dădea conducerei partidului
autorizaţia de a trata cu liberalii'
erau mai mult de cât compro~
.
Iar r~perea discuţiunilor un fapt reI

ŞI

acceptat.
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1 Leu' exem plal·ul.

.

Cauza principală a eşuărei acordului
este astăzi un lucru de domeniul rea~
:;;I:'.I~at,A. au fost, aşa după cum era de precererile necumpănite ale e01Idupartidului naţional romAn. Cererile
, au putut să fie de natura difetoate acele cereri' aveau insă aceasta
caracteristic, că erau toate pornite din
şi din "dorinţa de. a pune' mâna
putere, cu neglijarea complectă a innaţionale.
.
Faţă de pretenţiile formulate de or..........ul~alJ
transilvăneană, partidul liberal a
să stea de vorbă, ditnd ca. motiv

esenţial al l:efuzului situ de a
C.ă tot aceea ce se cerea de

trata, faptul
partidul naţIOnal romAn constituia un ob.:1tacol ridica.t
in calea ideei de unifica.re sufletească şi
na ţiona}ă.
.
Se înţelege efectul prod~s de llloda11tatea formularei acestui refuz de a trata
,al liberalilor, cari dând cărţile pe faţa'
in, dic. ă opin.iunei ~ublice,ceata de POlI' tI' ~
Clam. transllvănelll, cari în loc să distrugă
gramţele sufJeteşti, ce mai există Intre
vechiul regat şi teritoriile alipite~ nu face
altceva de cât să ridice alte obstacole şi
să creeze graniţi noui.
. Şi atunci avem tn faţa ochilor DOo

Ş

t"

.
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Cum

I~. 100,

pe 3 luui L .. 80

va face Împărtirea
,
Sileziei superioare.
S8

(Prin fir speelal,)

După ziarul ,Le Temps. Uera natermenul pentru prollunţar~a în
chestia sdezlază,. recomandând Consiliului suprem
de a .trasa frontIera germano-polonezA în Silezia

Paris. -

ţiunil.or ~ fi~at

superioară. După-Le Tempsc frontiera ar fi fixată
In ~o.dul următor: Polonia primeşte douA districte
mendlOnale: Pless în intregime şi din Ribnieh o
mare parte. Basinul industrial se imparte între am-

bele

ţeri,

Germaniei li vor rămâne două districte cecidentale din basen Gleitwitz, Zaberze şi ora~ul

Beuthen.

k

rl lmagllla monstruoasă a unui grup de
. , Polonia prime~te districtele Konigshtitte,
persoan.e, doritoare de putere şi impinse dt.strlctul Beuthsll şi oraşul şi districtul Katode motIve personale, cari seamănă anarhh WltZ.
şi discordia şi aceasta chiar In momentele
Alte două districte Tarnowitz si Lublinitz
acestea mari, când populaţia mare a teri-/ sunt atriburt-:= fn felul următor :parte~ orientall a
t"l
r'
acestor dlstrlcte trece la Polonia, iar partea occiOfU or a lpIte burghezia şi
mal'He clase dentală. rămâne Germaniei, care păstrează ~i alte
ţ~I'aneşti din Ardeal, Bucovina şi Basara- districte din Sile.ia de nordest precum şi centrul·
bIR, DU urmăresc altceva de ciit să vadă J ~dee~ Rose.nberg, Kreutzburg, Oppeln, Grossstretnfăptuită opera de unificare pe deasupra I l~tz, fos, KossoJ, Oberglobau, Lobschutz ~i Ra. '}
h d
.
hbor.
pre te nţ lUlll or a sur e ŞI pe deasupra ori
cărui gând meschin.
Guvernul german impotriva tfeciziunel Ugel
Acestea au fost adevăratele cauze ce .
naţiunilor.
Berlin. -Pr:şed~ntele consiliului de miniştri
au adus la imposibilitatea unui acord Intre '
un p~rtid istoric şi un partid regional, cu ,german a relevat ca. relchul va fi contra deciziu~
nei Ugei naţiunilor, care a dispus ca chestiunea
puterI slabe, c~ persollalititţi reduse şi ne- Silezi&i superioare să fie rezolvată, contrar rezulavând altă ţmt~ de cât dorinţa de a tatelor plebiscitului.
domina.
'
Cancelarul german a adăugat~ă această, so. ,Lips~ ~e coheziun~ şi de. experienţă lu~ie va produce numai decât turburări,
polItICă ŞI lIpsa de valori adevărate cum
o comitiune pentru regularea relaţiuniior
şi aspiraţiile absurde şi copilăreşti 1~ spre
economice.
pu~e~'e, dar fără gân(iul de răspunderi, au
Paris. - ~Le Petit Parisienc e informat că
amhilat de Ia Inceput partidul naţional
român. Insultele aruncate regatului vechi Liga naţiunilor a recomandat adoptarea unor mă
suri calculate a putea menţine unitatea economică.
de politicianii partidului naţional român: a ţării în cursul perioadei de transiţie. COll'lisiunea
au da,t acestuia ultima lovitură de mă prov.izorie numită pentru a regula relaţiunile ecociucă, iar azi, ruperea tratativelor, aduce
nomice Între cele două. regiuni poHticeste separate
cu ea dezastrul total, năruirea, dispariţia ~a fi format,' din ~eprezentaoţii celor două. părţi
Interesate ~I prezldată. de o persoană. o,etttră.
apropiată a organizaţiet altă dată naţională
Illtru~ât pri veţre exac.t.a, e~tindere a, auto.rităţii
şi istorică, de dincoace de Carpaţi.
cuvenite a acester COmIS] Uni, precum ŞI indatoririle
I

........
4\.........
- __
...................
--._ _....

___
4l1li
...
.....
-_

..........
- _....
-.,.
.......w"..·_

~,."

Solemnităţi

_

la. IIâyre.

]J((Vl'e. Miercuri s'a comemorat la Hâvre
desc~perj~eâ Am~ricej. In urmă. :\ fost inaugurată.

statuIa

lUi

FranCISc 1, fondatorul partidului.

Tra.versurea Sahuril.
Paris. ~ Ziarele franceze anunţă că. 6 automobile, plecând din Tugurd, vor Îuterprinde in
"Cur~d travetsarea Saharii. Fie care llUtomobil va
lua cu el 600 de litre de esenţe. Se urmăreşte
si se facă cei trei mii de km. ce trebuiesc stribătuţi, socotj.udu~se două sute de km. pe zi.
.

. P'

, )

( rul fir specIal. "

_---

pe care le va avea, nu s'a hotărât încA~ nimic până

·acum,

~

Agenţia

Havas crede a şti că această comiregulat aprovizionarea pe apă ~j

sjun~ va avea de

aranjarea tuturor problemelor de ordin economic
şi tehnic.
,
Se crede că această comisiune va rămânea
in oficiu timp de zece ani
va cuprinde numai
trei membri. ,

,i

Demisia guvernului german nu va influinta decizia
Ligei natiuni lor.
'
'
.'
..
~.. Parts: - J Le PetIt .Panslen ~ confirmă. că
I~ şt!Ţlle. relatiV )a presupusa IOtenrenţle a guvernului
brttanlc în Geneva în scop de a modifica decizia
consiliului Ligei naţiunilor sunt cu totul nefundate.

~.

•
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De a$emenea se crede că ştirile privitor la probabila demisie a cabinetului german în cazul unei
împărţiri a regiunei miniere în Silezia ~uperioară,
circulă fără cOllsimţământul cancelaruluI. Trebue
nădăjduit, scrie J Le Petit Parisienl ~ă cu toa!e
simţemintele pe cari le v~ de~te~ta 111 GermanIa
ştirea că soluţia problemeI sJle.zlene e aproape de
rezol vare totusi elementele raţIOnale ale guvernului şi rei~hstagului german vor reuşi să prevină
ca ţara lor să nu se rostogolească într'o nouă
avenlură. Dacă. câteva elemente ar constrânge cabinetui \Vinh să se demisioneze faptul acesta nu
va intluinţa să se modifice decizia care a fost
lua1ă la Geneva, de către oameni. de bună
credinţ<L, aparţinând diferitelor naţionalităţi.
_..
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Suspe ndarea unui ziar german

d"m Bra~ov.

Sfintirea
bisericei greco catolice,
,

Circulara ministerului just1ţiei
către barourile din tară.

'
Ministerul de justitie a trimis următoarea circulară tuturor decanilor barourilor din ţară:·
,Prin legea publicată în Monitorul Of~~~al N.o:
89 din 26 Iulie 1!l21 s'a dispus. ca advocat,lI lnscnşl
într'unul din barourile din vechiul regat sii. se
poatii. transfera în oricare din b~rour,ile
~in
noile provincii precum şi a.dvocaţll dm. nOl~e
prowincii să se poată. însene în barounle. dut
vechiul regat admiţâlldu-se o complectă reclpro·
citat~.·

In consecinţă am onoare a vă ruga ca să
binevoiţi a satisface orice c~rere de .transferare
făcută în condiţiunile legei, fără. a pretlllde îndeplinirea de alta formalitll.ţi sau condiţiuni pe. care
legea nu le cere.
Prin urmare simpla cerere de transferare însoţită. de dovada că petiţionarul este Înscris într'unul
din barouri este sufIcientă pentru a face cererea
sa admisibilă..
..'
f'
Orice alte con d'·
lţlUI1I s ar miu cere ar 1 contrarii legei.
p. Ministru, (ss) C. A. Romano.
Directorgeneral, (8S) D. Ispasiu,~
......_
n~_

Programul 80lemnitătii religioase. Concertul corului "Lyra".
Am anuntat in

numărul nostru

sfinţirea bi"eric~i greco-catolice din

de lefl Il Joi
localitate \;111,

avea loc Duminecă 16 OctomvrÎe.
III"
In vederea acestei solemllităţi religioa'e 11~1
sosi la Arad 1. P. S. Sa d. episcop al Lugojui;~ 'III
dr. Traian Valeriu Frenţiu. însoţit de o !:iuiIă~; ~(
30 persoane; canoniei, preoţi etc.
~l
I. P. S. Sa va sosi la Arad Sâmbătă du~,
masă la orele 4 cu trenul de Timişoara.
' tel
In gară.' I. p. S. Sa va fi îllti~pinat de a:
torităţile oraşului, comitetul de orgamzare al te 1
munilăţii greco-catolice şi credincioşi ai parob~
greco-catolice.
Jx
Dela garll. 1. P. S, Sa şi însoţitorii se ~. 101
duce la biserică, unde se va oficia vecernie.l
~'
Duminecă. dimine"ţa la orele 7 va avea h.It'
actul sfinţirei bisericei si~vârşit de 1. P. S. Sa"1
episcop, iar la orele 9 se va oficia de I. P. S. ~ .
serviciul divin. Cu aceasta ocazie va avea loc i. ~,
sta,larea .ca y~roh al Aradu.lui şi. protopo~ al. Q~r
stnctulUl Timişoara, a d-1Ul IOSIf Popa ŞI $fiaţift jDl
de preot·a d·lui Eugen Frugia, profesor la; fi
ceul ,Moise Nicoară.,.
,.'
I\r
La orele 12 vor avea loc recepţii în sala i
şedinţă a primăriei, iar la ora 2 un banchet Iar 3
staorantul .. Crucea Albă r;
.(

'.1

r

Ziarul "Cronstater Zeitung~ din B raşov a
fost suspendat pe tl'mp de o lună de zile., din
ordinul Subsecretariatului ,de Stat al ministerului
de Interne, pentru atitudinea provocătoare avută
fat,ă de autorităţi şi faţă. de armata română..
Ziarul în chestiune a scris mai multe articole
in care aluziile la armată şi la conducerea aeesteia 1
•
l'
erau vizibile. Acelaş ziar a căutat să arate că, I
întru cât era vorba de o publicaţie redactată de· 1
Cu ocazia sfinţirei bisericei greco·catolice ::
persoane ce ţineau de o cetăţ<:nie streină. acele per•
sosi la Arad, tot Sâmbătă după masă, corul • Lyra l i, ÎII
soane trebuiau !:il fie la adăpost faţă de măsurile
SJ'l stie că. relativ la această chestiune a fost Lugoj format din 70 persoane, sub conducer ~I
d-lui profesor BăCău, dela. şcoala n?r.maIă. d ~,
întocmit ~n regulament cu aprobarea atâ.t a Romârestrictive ce se pot lua in asemenea împrejurări.
LUgOj,
care va da răspunsunle la SerViCiul rellg la
niei
ctu
!şi
a'
Ce
hoslovaciei
~i
(ă
acest
regulament
Pretenţia ziarului din Braşov este, firă înce se va oficia DuminecH..
~c
intră in vigoare pe ziua de 15 curent. Greutatea
doială, absurdii. deoarece îu cazut când ar fi să i ,
Sâmbătă seara se va oferi corului .Lyra. ~
maximă. a unui colet s'a fixat la 10 kgr. Valoarea
Se recunoască. dreptatea ar urma să. se admiul.,
cină comună, la restaorantul .Crocea Albll...
I
declarată trebue
să fie exprimată în franci aur.
Duminecă Seara la orele 8 o;Ii jumătate co. ~
implicit, că persoanele cu ceLăţenie streiai1 pot să.
Două. declaraţiuni vamale şi UII buletin de exp~
"Lyra" va da un concert in Palatul Cultu~ t
diţie vor trebui să însoţească ori ce colet. Ca bIinsulte, ori când şi după bunul lor plac, statul
Corul "Lyr~ este unul dintre cele mai buue
E
rouri
de
schimb
s'a
fixat
din
partea
României
român.
Satul Mare, iar din partea Cehoslovaciei, KosÎce. ryri din Transilvania şi prin forţele de canto, " ~
Am ft>st in totdeauna pentru liberta.tea presei
j
Rt'gulamentul prevede şi taxele ce urmează să. fie îl formează. ~i-a câştigat o înaltă reputaţie.
dar am cerut totdeauna drept o condiţie,esenţiala plii.tite.
La acest concert îşi vor da concursul
distinsa cântăreaţă. din Lugoj dna Baciu şi,
acestei libertă.ţi, ca ziarele să, supue singure ullui
nosculul cântareţ din Arad d. dr. Olariu, cu ci e
control sever şi imparţial tot aCeea. ce apare Îll
tări şi doine româneşti.
1. 1 "
. loc
coloanele lor si mai ales suprimâlld toate acele
justiţie
Astfel concertul coru Ul II ~yra
promlte!.i
lucruri ce intr'o măsură. ori cât de mică, ar fi în
dintre cele mai alese manifestaţii ale artei 00' I!J
~
contra. intereSelor naţionale.
cale româneşti.
Dupll. c,ncert va avea loc o cina comună
Din punctul acesta de vedere interzicerea
Domnul ministru de. justiţie, Antonescu, a stat
rf:staoralltul
"Crucea Alba", iar după. aceasta di
apariţiei ziarului din Braşov a fost Indreptăţilă. şi
două zile la Cluj uode a vizitat curtea de apel şi
Bilete
pentru
concertul corului Lyra S8·
a primit delegaţii le magistraţilor, ale autorităţilor
aceasll măsură d~buieşte luată totdeauna faţă. de
reţine
in
toate
librăriile
şi papetăriile.
şi o delegaţie a corpului avocaţilor. D-sa a vizitat
ziarele ce nu pot, sau IlU vreau, să-şi înţeleagii.
de asemenea judecătoriile şi tribunalul. Magistraţii
misiunea.
din Cluj au oferit dlui ministru un banchet la
........
"'Hotelul Central. Cu acest prilej d, mi[1istru a ţinut
--~
o cuvântare în care a arătat sacrificiile făcute de
magistratii din vechiul regat, atuncea când au
venit să.' umplă locurile din magistratura teritoriilor
Consiliul de higienă al oraşului s'.a, Întrunit
D. Teodor Mihali a declarat intre altele ur- desrobi!e. D. ministru Antonescu a arătat nevoea ce
seară. Ia primărie pentru a lua decisii
relati~
.~ matoarele unui redactor al «Univesului":
se simte, nevoe naţională, ca juriştii ardele1li să deschiderea ~coalelor din localitate.
"Regret că partidul oHţional al cArui preşe illveţe ~â cUlIoa:;că legislaţia latină a vechiuiui regat.
Se ştie că data deschiderii şcoalelor din l( 1
dinte am fost, a luat atitudinea greşită, ataclÎnd,
Htate a fost amânată, din cauza epidemiei de "
tot ce este în vechiul regat: administraţie. iIl1t'lec-. f
latină pel~t~u 17 <?c~om~vrie..
..
,(
tualitate, armată săpllnd 'astfel o prApastie illlre
ConSIliul de hIgIena. în şe€lllTţa de Ieri, ar .
noi ~i cri din vechiul regat. Aceste t'şiri pătimaş!!,
. în vedere faptul că epidemia de s~rlatină c~
trebue să înceteze. Trebue &ă. ne cOllcentrăm din I
în ziua de 14, Octoll1vrie.
nuă. a dăinui în ora~, du pă o discuţie mai te~
nou toţi oamenii de bine spre a asigura fru~oasa 1
uică a decis, ca deschiderea şcolilor primare "
moştenire ce avem prin graţia lui Dumnezeu. prin
Piata de zarzavaturi: Pătlăgele, roşii 1 kgr.
cnrsului de clasa inlâia la şcolile medii şi liel fi'
vitejia armatei române şi prin conştiinţa naţională 2'50 !ei, zarzavaturi 1 kţ!"r. 4'50-5'- lei, varză
sit:'fie amânate pâllă la 1 Noemvrie. Luni se ~
a poporului român.
l' 50 - 2,- lei, ardei 6-12 buc. 1'- leu, cartofi incepe deci cursurile numai tu liceu şi ~colile ro
•
"Se spuue adesea că în casa cutăruia, sau
1 kgr. 125-1.-10 lei, smântânii. 1 litru 10'- lei, dela clasa a doua în sus. Deasemenea
ci X, a fllcut unirea la Alba Iulia, Adunarea dela brânză de -vacii. 1 kgr. 3·50 -4 lei, unt 1 kgr.
meazii. a se deschide. şi în celelalte şcoli cu' t
Alba Iuha în care s'a procl .. mat unire<i. s'a f1\.cut 24-32 lei, brânză. de oaie 12· lei, struguri 1 kgr.
cari au trecut de etatea de 12 ani, ca 'Ia şr:
dupa ce guvernul de la Iaşi a trimi.. Ia Dej în 4'50-5'- lei, pere 1 kgr. 3-4 lei, mere 1 kgr.
comercială, normală etc. .
două. automobile o misiune speţiaJii. în
frunte cu 2-3 lei, oauă 1 buc. 75-80 bani.
Această. decizie a consiliului de higienă o
d. praf. Haltţa, - misiune care ne-a pus în cu •
Piaţa de paseri: Gâscă grasă 1 kgr. 8-10
aduce la cunoştinţă mini<;terului de instrucţit ~
rent cu situaţia politică şi militară şi care ne-a lei, rHţă grasă 1 kgr. 10-12 lei, ' gâscă slabă 1
inspectoratului gen~ral sanitar din Cluj, cerând I
dat ajutoarele morale şi materiale necesare eOllVO- per, 2+-30 lei, raţă slabă. 1 per. 18-24 lei, pui
aprobarea.
cărei adunării şi- prociamării Unirii.
.
miei 1 per, 7 -10 lei, pui mai mari 1 per. 14Consiliul de higienă a mai decis ca fi~'
"Regret foarte mult că. partidul' naţional
18 lei, găină l per. 20-24: lei, curcan 1 per, 36 elev si fie obligat a aduce certificat dela ruf' '
astă.zi, in loc de soluţii în chestiunile multiple de
-45' lei.
comunal, că în comuna, de unde vine elevul
la ordinea zilei, face eşiri nedemne contra fraţilor
Piaţa de cereale: Secară. 1 mm. 260 lei, orz
în familia acestuia şi :tu fost cazuri de :
din vechiul regat".
1 mm. 300 lei, porumb 1 mm, 330 lei, porumb cu latină.
Iar mai departe d. Mihali zice:
ciocan 1 mm. 220 lei. făinii. nulă l' kgr. 4'50 lei,
cAr fi regretabil dacă. fraţii noştri din vefăină. de fert 1 kgr. 3·80 lei, fil.ină de pâine l kgr~
Regele Serbiei nu abdică.
chiul regat ne-ar socoti pe toţi transÎlvănenii după 3'- lei, tăriţă 1 kgr. 2 lei.
declaraţiunile nesocotite ce s'au făcut. Din contrii.
TârguI de vite: Vacă 1 kgr. 3"60-3'30Belgt·ad, - Din cercuri oficioase SÎlrbe~
majorita_tea absolută. a românilor din Transil- 3·20-3-2'60-2·20 lei, viţei 1 kgr. 6'50-6- 4esminte intormaţia apărută in ziarele franceze .
vania doresc o unire desil.virşită cu fraţii din ve- 5·50 porci 1 kgr. 14-13-12·50-11-10-8-7 baza căreia Regele Serbiei ar fi hotarât să aO; p
chiul regat».
lei, oi I kgr. 2'80 lei.
In favoarea fratelui său prinţul George.

. . . . . . .. . . _'"'

Schimbul de colete postale mtre
Cehoslovacia si România.

Domnul ministru de
În Ardeal.

.

....

S'a amânat deschiderea scolii
,
primare.

,Vorbele dlui MihaiL

I

:-

.

.

.....

Preturile
in pietele din Arad
,

, . -~-, ...

_....~,.,---

----------------

.,
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ce,

_ Domnii şefi ai tutulor autoritaţi
ti Qr din oraş, doamnele pY'ezidente ale tu·
1, ulor socieW,ţilol' de binefacere române şi
, .tl'eille, fruntaşii vieţii publice din oraş şi
;jui:~ 'udeţ precum şi şefii mal"Îlol' industrii
ă~, cale, Eunt rugaţi a lua parte la consatuirea ce se va ţine Duminecă 16 cudu~ ('nt, la ora 3 jum. in sala. cea mică a
• ,refecturii judeţului, cu prilejul apropiatei
. ~ izile a Suveranilur României, la Arad.
~ob şedinttl de duminecă urmează să se
xez e progl'fi,mut conform căruia va fi
v rbMorita Ifamilia Regală, cu ocazii, vizi, i Suveranilot' 1n Arad, ce după cum am
~aj"; unţat va avea loc In ziua de 28 curent.
_ ]ndecătoria poliţienească din localitate a
ecat pe următorii: pentru neâ.nregistrarea pasaiilor la hotel: sotia lui Iosif Rud er cu 100 lei
rndilj pentru ţinerea bâcălliei deschisă Duminecă
:iatie Baumanll cu 100 lei amendă; pentru mur[ia străzii- (nevoie corporală); Lipot Beszraska
lla i 30 lei amendă: pen1 ru cA a lâ.sat vitele pe
Iar radă fără stăpân: Dalbert Kramer cu 30 lei
, elldl; ppntru că. a aruncat gunoiu in loc inter; Alois Erdodi cu 20 lei, Adolf Stern cu 30 IeI
Ice eli da.' pentru că s'a prezentat beut pe stradă:
a, i itru ~Iiculiţa cu 30 lei amelldă; pentru că. s'au
leer 'Idat in mudiş în loc iuterzis: Geza Zjegler,
~ ,~ 'Ih~r HQrvath, Francisc Szeiler, Gligorie Mezei,
ellg ncisc, Eiber, şi Livius Szpein cu 30-30 lei
endă; pentru cA a făcut scandal pe str, Imre
~en (Ema), ~i sotia Lucreţia Ilicuţia, 1''Il ari a
cuţia, Dimitrie I1icuţia cu 20-20 lei, Geza
n~felder cu 30 lei, Gheorghe Popa, Ludovic
'IrPI Andrei MaluZ"1 Simeon Krau!:z cu sn-50 lei
endă; pelttru că. a mânat automobilul fara lampă
u prea repe-de Heinrich Nagy cu 100 lei aml*udă
rjari cari n'au resp<'clat statului orăşenesc: Pavel
. nlean, Gheorghe Caluţ, Dimitrie Mişcan, Petru
11 : 'ţico. Nicolae Măcean, Dimitrie I.wanov, Gheor~
. e Barna cu 20-20 lei, Io-il Kovacs, Nicolae
'eeao t Adolf Fischer, Petru Păcurar, Ladisiau
le! rk:ks cu 30-30 lei, Va'iilie Truţia, Ludovic
her cu' 50 - 50 lei amendă.
- Azi, Sâmbăă, J 5 Octomvrie a, c. urmea,ll a
prezenta la biroul populaţiei locuitorii din:
Circumscripţia 1: Str, BIătianu
(dela palatul
ahiai Minonţilor până la strada Consistoriu)
Circumscripţia

II: SIr. Pescarilor.
III: Str, Sa va Raicu.
- Congresul inginerilor ţinut la Iaşi a fost
his. Viitorul congres va ave! loc in Timi~ara
Initl - Din Bucureşti se anunţă că d. ministru
uil ttoianu a fost primit în audienţi1,. de Su· erau.
- In capitala a încetat din viaţă consilierul
in l( Iătz, dela curtea de casaţie, secţia IIl~a.
e s~
"
- Consiliul technie superior, în ultima sa şe·
ar' tă, s'a ocupat cu chestia construirii unui pod
c 3U metri peste Someş.
te .. - In ziua de 16 curent, se, va deschide la
'e :' Ilongresul economic. Se va !iiscu1a chestia
]it rtăţii comerţului, a intensificării transporturilor.
lei etc. "

~Iil

, Circumscripţia

oficială se desminte riTil~
din sln-inJUale în baza rărora
militare ale sovietelor la Nistru.

- Din sorginte

ea

~

li eate de presa
anunţă pregătiri

- Inalta curte de justiţie din Sofia a ÎIIC('put
care a -procesului cabinetului Radoslavoff. După
anunţă ziarul
eMir"
Rado~lavoff aflator
tna in Heidelberg nu va veni la procesul intentat
actualul guvern bulgar Generalul a al11inţat ca
fi~veni la proces, iar dela generalul Bojadj .. ff nu
rue: primit inel răspuns.
.
lui

.e:

- Ziarele greceşti află că autorităţile britanice
. Dardanele au arestat pe un primar turc şi pe
, mulţi fruntaşi turci acuzaţi de a avea l~gături·
bandele de hoţi, care mi~ullii. prin acea regiune.
- Serata de piano Luisa GmeÎnflr (Berlin) va
loc tn 18 Octomvrie. Bilete la Bloch.
-:- Serata Schubert a cântăreţu ui de cameră
(Ise Steiller va avea loc în 19 Octomvrie.

Expol,iţia de
caml şi vizuini artificiale
organizată sub patronatul dlul prefect Radu Pancu

şi a dlui
general Badescu, de clubul foxterier
Renner din Arad şi anunţată pentru 23 Octomvrie,
a fost amânată. pentru ziua de 28 Octomvrie.

r.

P. S. Sale dlui epis- In vederea sosirei
cop T. V, Frenţiu, membrii comitetului de organizare al comunităţii Rreco~catolice. sunt Invitaţi să
se tntrunească. ali $âmbătă, după. masă punctual la
orele 3 :şi jumătate în sala de şedinţA a primăriei
de unde vor pleca la gară pentru întîmpinarea 1.
P. S. Sale dlu! t>piscop.
- Joi a fost la Arad în afaceri oficiale d. de
Marius Sturza inspector sanilar general pentru
T,ansilvania.
D. inspector dr. Sturza a adus la ct~oştinţi
pri măriei, că inspectoratul sanitar a abandonat proiectul de a Înfiinţa In Arad un institut pentru femeile adulte oarbe, în localurile şcoalei de surdomuţi, care se hotărise. să fie mutată la Cluj.
AbandolllÎndu-se deocamdată infiinţarea institutului pentru femeile oarbe, şcoala de surdo-muţi
va cordinua să funcţiolleze în anul acesta,
Directorul şcoalei de surdo-muţi d. Hertilă~
s'a Ieînapoiat dela Cluj la Arad In vederea redeschiderii acestei şcoale.
x Laboratorul dentistic a văd. Iulia Morg-enstern s'a redeschis în str. 1. Brătianu (Weitzer
] anos·u.) No. 13, et. L visa-vis cu posta centrală.,
Medicul
dentist dr. Liviu Hă1măgian
în Arad şi-a început consultaţii le in
Rtr. 1 Brătiauu No. 13. et. 1. vis-a-v1s cu posta
centrala.
. -x Dulap de că.rţi, masă de scris şi garnitură.
mahagoni de vânzare strada Coşbuc 15 etai.
x

aşezându.se

Călătoria

Regelui Belgiei.

Maroc. - Regele Belgiei care se aflA in
momentul de faţă in Maroc se va ,întoarce în
Franţa cu aeroplanul. JoiI noaptea,
Regele a trecut in aero{?lan la Alicante. De acolo a plecat la
Barcelona iar dela Barceiolla, la Tuluza.

Ceremonia "Soldatului necunoscut"
in Anglia.
Paris. - InsArcinatul de afacere englez în
capitaia Franţei, a prezentat gene{alului Persching
învitaţia din partea ministerului de externe britanic, de a depune medalia congresionala americană, la Vestminster Abbey, pe mormântul !)Solda.
tului necunoscut" englez. Ceremonia aceasta va
avea 10':· Ia 17 curent.
'
Franţl

}'unerarlile ministrului
Kuba. _

la

Funerariile ministrului ,Franţi la
caracterul unei impozante mani.
de doliu din partea guvernului şi din

J{llba. -

îmbrăcat

Kuba au
feslaţiuni

aceea a

populaţiei,.

Chestia Insulelor Aaland.
Petris. - Profesorul Askenazy, delegat al gu·
vertlului polon, în conferinţa internaţională a 10sulelor Aaland, pentru a împăca punctele de vedere respective, ale Suediei şi Fir:Jlandei, pentru
neutralizarea acelor insule, a propus ca un proiect
transacţional să. fie elaborat de către reprezentanţii Angliei, Franţei ~i Italiei.
Propunerea a fost
adoptată.
.

Cilliatoria SUl'eranilor Itullei.

Suveranii Italiei însosiţi de primul
ministru, au vizitat Rovereto şi. alte localităţi importante din Trentin. Primirea flcule in toate păr
ţile, Suveranilor ItalieÎ a fost mi1reaţă.. Pretutindeni
arcuri de triumf şi drapele naţionale. Ferestrele de
asemenea erau pavoazate şi imbricate in flori.
x »Comenduirea Pieţei Arad în ziua de 1O
Muzicele au Cilntat tot timpul de aSemenea. şi
Octomvrie a c. s'a mutat din localul Primăriei tn toate corurile din ora,. Placarde mari salutau pe
Piaţa Mihai Viteazul Nr. l.c
suverani ~i glorificau patria unificată., conform
__ ...
idealului naţional, visat de secole de intreaga
Italie. Suveranii s'au dus până la Cacul de Garda
Ştiri
streinătate.
;uode manifestaţiile au ajuns la culme .
Insărclnatul de afaceri al Ungariei a prePersectiunea contra populaţieI greceşti
zentat d·lui Briand scrisorile de acreditare.
din Turciu.
. ---... In cursul lunii Sept. au sosit in Petrograd
.'
Atena.
După ştiri primite din Constanti51 de vase streinc ce au adus două milioane puduri de cărbuni alimente ~l două. milioane puduri nopol Se semnalează agravarea persecuţiunilor contra
populaţiei greceşti. Chiar şi în capitală
boicotul
material rulant.
antigrec a tost proclama,t în întregul oraş. Un
SindiG'atul ziariştilor polon a oferit Marţi ziarist grec a fost asasinat În cartierul turc
un banchet in onoarea colegilor români, sosiţi la Biollb.
f

Roma. -

Concertul Salg6 Piroska se va ţinea Sâm·
băti seara la oarele 8 şi jumătate.
Sunt rugaţi
t~ţi aceia cari s'au tnsinuat la bilete, a le achita.
Bilete la Bloch.
x

t~

~4

4

din

Varşovia

l'.larţi seara a avut loc la Berlin un important consiliu de miniştrii.' Ministrul de externe
Rozen a facut un expozeu al situaţiei politice.
.....".

rt

."'.w:'

TEL EG R.Ll.llIE.
pl·oblema

- Meetingul episcopilor romano ca·
to1ici din Irlandatce se ţine sub preşedellţia car·
dinalului Logue a emis o moţiune salutând deschiderea conferinţei irlandeze, tn Londra. Episcopul a
declarat că astAzi se prezintâ. prilejul fericit pentru
o binecuvântată. şi mult dorită împăcare.

rusă.

Londra. - .,Manchester Guardian" d:scutând
asupra datoriei ruse ~i ch~st;ur1ea creditelor în !eglUură cu rezol utiile luate În conferiuţa din
Brii·
xelles. arată că opinia publică engle7ă· priveşti
prohlema rusă din două 'puncte de vedere: l. Un
ajutor imediat. 2 Sau studiarea fundamentalA a
problemt'i restaurăreÎ economice.

cultivarea

Riga. - Comitetul agrar de pe lânga. 80vietul diu Moscova· a elaborat un proiect pentru
Înfiinţarea unui tribunal special care V1. judeca pe
toţi duşmanii campaniei, pentru cultivarea- mai ioJensivă a pământului in guberniile,
care alimentea~ă teritoriile bântuite de foamete.

Rad. responsabi1:

A.niversnrea descoperirei Americei.
Roma. - AstAzi a avut loc aniversarea des·
coperirei Am~ricei la bustul lui Columb. Au fost
depuse numeroase coroa.lle în prezenţa ambasado·
rului Ita!iei în Statele Unite, RolandiRiccÎ şi în
prezellţa autorităţilor. Au
asistat o lume imensă.
S'au pronullţ'it discursuri i[] care se relevii însemnătatea evenimentului.

Ancheta in Albunia.
Pa1·is. -

anunţă că.

membrii
comisiullei inşărcinată să facă. ancheta tn Albania,
vor pleca acolo tn ziua de 20 curent. Membrii
comisîOnei au fost aleşi şi JIU s~ aşteaptă de cât
consfimţamântul lor.
Ei aparţin LU>;,ţmburgului,
OJandii
Venezuelii Secretarul comislunei va fi
un norvegian.

,i

Ziarul "Debat"

împiedecă
pământului.

Un tribuulll pentru cei ce

(Prin fir special)
.~ n~lin şi

MeetinguJ religios IrlalHlcz.
Londr(J~

Laurenţiu

Luca.

GONDA ~i COMP.

AR' n, Stra(1" Hori~, Palat)"Îl N'enman

•

3ti6

•eSl·derlD· Lnszt·

Recomandă tn atenţiuDea on. pnbic magazinul său bogat. cu: aţă, bumbac, galanterie, .. ăpnnuri.de toaletă, articole. împletite şi ţesute. hârtie, ntensilii şcolare•

D

•
Mare 880rtiment de

lf1ciorap~,blu.zetrib cotata Şi S V 1 t ere

A ~ A O, Bulevardul Regina Maria Nr. 14.
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MICA PUBLICIT ATE.! ...........................
Cărbuni

Mare asortiment de Paltoane pentr'n Dame şi
Fetltă se Itf/ii. la:· Fraţii Stern strada Meţianu
No. '2. Apartament de luat măsurii. ssparat. 418

Teatrul APOlLO.

-.JA.

••••••••••••••••••••••••

In 14, 15, 16 Octomvrie
Vineri Sâmbătă Dumiuecă
Romanul renumit a lui
Honore Ba· zac.
In 3 părţi.
Partea III.
Morel spărgiltorul de

Teatrul URANIA.
••••••••••••••••••••••••
In 14, 1:>, 16 Octom\'rie
Vineri

Sttmbătă Duruinecă

Senzaţie Americană

1

Sageata de aur.

Film de aventuirei cu lID
prolog ~i în 4 acte.
Curtizanele III.
Actul 1. Cbef catastrofal.
In splendoare ~i mize: ie· în
• II. Goana dup1~banditi
5 8Jte. Par'-ea III. Sp:en• III. Jntrecerţ:i pământ
doare ~i mizerie. Prim ac- tirtl
• 1 V. Calare în gura
tor: Louis Ralph.
.--ymorţii.
lanţuri.

de pÎ{tră de încălzit prima calitate
Cărbuue cerllut. de lemn pentru călcat.
Lemne mărunte de foc. uscale transportate
la. domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la

~,

J

~

K~~~~M~.~~~

Restaurant

nOl,

cunoştinţă. Ono public că, asoţiindiJ' ,.
cu Dl. Simion Kleiu propriet,arul "Cafenelei C~.
: trai" am transforma.t o şi aranjată în un Rest~:'
rant care să. deschide azi SămbăI ă.' îu 15. i' '
pu blic şi va rf'aminti de~pre bucAtăria buuă ce'
Bulev. ReKele FeI",HnOlld 1. N o. ~ condns pe timpul când eram proprit'tareasă Rest"
(f.,st piaţa Bor08 Beni) ccccoooa j'e.ntului de/a Gara căile ferate diu Arad. De a,t' ,
înaime On. public va avea ocaziunea a l.na [l :

Aduc la

CAROL KNEFFE,L şi FIUL

...........................
Publicaţlune

(le

Ucitllţie.

escelenta la

.

Restaurantul

I

La l'eCerCal'ea lui Scherer Andt'ei dopl'()aspătă din Timişoara, vinuri din pod
micilat tn Sântana, judeţul Arad reprezen- Bere
riile mai bune şi serviciu prompt,
Cu 8ti~
tat prin advocatul Dr. Boszormenyi I.JadisIau, domiciliat tn Sântalli1, aducem la cuPrimăria ora~ului cu drept de municipiu Arad
1 noştint~ public~, cii. în ziua de 17 Octom---------~------ '1 vrie anul 1921 la ora 8 nainte de masă
No. 7450-1921 prim.
la Gara căilor ferate Arad-Ciellădane din ~)!OE)OE.~~~)$t(~)1
i Sântana se va vinde la licitaţie publică pe
VOneUIOS.
lAnga intervenţia subsemnatului cca 7 fi-l'iO
In atentiunea
~
mm. slănina sarată şi marfă a.fumata,
cump~rate dela susnumitul din partea firmoi _Keleti Bank" 8. R• .firma inregistrata
tn Oradea-Mare, tn paguba şi pe risicul
cumpărătorului căzut în întârziere·: Preţul
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se ~ ti
cumplra ieftin· in depozitul de mobile Wlel/li fl
de strigare va ti pro r:njm 211')0 lei.
fald, Arad, Str. Eminescu (~eăk Ferenc) Nu d:
Cei cari doresc a participa la licitaţie sunt obligaţi a depozit& tmt.intea par'1
ticipării la mâna noastră Inchip de cauţiune
10% din preţul ele strigare şi cumpăra
~
torul este obligat a prelua numai decât
marfa. Taxa de cumpărare către stat o
N1
plăteşte cumparătOl'Ul. Marfa, în lipsă unui
ofert mai ridicat, seva vinde şi sub preţul
Fabrică de spirt
de drojdi~ I
de strigare.
Arad, Ia 13
Fabrica- de făină
ARA~ ~

Văd.

LUDOVIC SCHEIB[i~

I

__---------...1.:[
,
cumpărătorilorde mobil

FRATII NEUMA

,i

3
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