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"Aveţi" Încredere I" Jnţeles încă de mult pH~tru ca tăt'ă~imen t Banchetul in onoarea 
a avut intotdellqna acele vorbe 1n fundul dl· · A t. ' 
sufletului eI. nI mIU. rge OIanu. 

Cu pl'ilejul cuvântarei, adresată mul- Şi dacă Între politiciaui se mai gă- Luni seara la orele 8 a avut loc in sala dela 
.'mei ce venise să-I salute, d. ministru sesc Incă oameni cari sa nu judece dl'ept etaj a Otelului .Clucea Albă~ banchetul în onoa. 
de interne fi avut ieri, între altele, o . 1 rea dJui ministru de inte-rne Argetoianu, . 

Şi m'g ca ţal'itHlmea teritoriilor alipire, A' h 
rază fericita, ce închide in cuvintele ce u lUal parle rn. acest banc et afară. de par-

aceasta nu poate să fie un motiv de în- lamentarii Aradului ,i reprezentanţii autorităţilor 
formau, o concepţie naţională şi po1i~ vrăjbire, pentru modul de' a înţelege lu- de star, orăşeoeşti ~i juJeţcn!', oaspeţii veniţi dela 

'că şi un sentiment adânc patriotic, ce crUl'ile al cercurilor conducătoare şi alo- Timişoara. ,i Lugoş pentru întimpinarea dlui mi-
e dA dreptul să insistăm asupl'a ei. piniei publice a vechiului regilt. J\Îstru, şi număroşi reprezMtanţi ai societăţei din 

"A veti incredere!'~ a spus d, 'mi- ora~ şi jude~. 
Tarănimea, bună, patrioată şi desin- In fruntea mesei, lângă d, ministru Argetoianu 

istru de interne, aradanHor. A veţi incre- teresată, gând~te la fel fie că este din şedellu d, subsecretar de sfat PopovicÎ. Tilşcă. si d. 
ere, şi în noi şi In n.Î dtl'ă. A veţi tncre- mUllţii Ardea.lului, din şesurile c Moldovei, Avram Imbroane vicepreş~dilltelc camerei

t 
Î~r în 

ere, pentm că numai având· incredere sau din regiunile binecuvAntate ale Basa- faţa dlui ministru prefectul fi, Radu Pancu, urmâ.nd 
llii In ceilalţi. ~i numai silindu-ne reci- b" de ambele pilrţi primarul orll~ului, parlamentarii. 

' Y ra leI noastre rOmâtleşti şi aceasta pell- " d I '1"· . L f ' , oe sa meritaul aceasta înCI'edere vom. oaspeţll e a lmlşo~ra ŞI ugoş, pre ectul poiiţleJ 
tru Ca ţăranii sunt adevaraţi româui,cl'e- Arad, reprezentanţii lutoritAţilor, directorii şi pro-

utea să ne desvoltarn armonie şi sA in· scuţi In credinta~ stramoţească şi cu a~ fesori dela institutele de Îll\'ăţămi.nt. avocaţi, preoţi, 
I1mAm lal'~:!'1~)'t)grQ.Q~. .4'.'~ . _~~..-ti .... !_-- ~--:/j.'. . '<~<' d, < ... ~~" " <.n~·. _ '5lt' n_~ M tnvă.ţă.tori ~i alţi repreze:ltanţi ai societăţii ArAdane 
~ In alte lmpl'ejural'i, cuvintele ministl'u- mânesc. ;trg~Naat'(~'îl'dlH,.it\/lfl'§tc 6\C~!""'t';f.i,~!larcerei din 

, de interne ar fi putut să trea.că neob- Dacă uuii oameui roşi de slăbiciuni Vorbirea părintelui protopop G!vulescu, 
r\'ate <le oare ce lncrederea In mod şi de ambiţii deşarte; vor să samene ura ! Şirul toasturilor li fost deschis de părintele 
bştesc şi logic, se admite că ~ trebue să şi neâncrederea, în Joc de fraţie şi iubire. I protopop d. Givulescu care 8:ată distinsele· cali!âJi 
omnească inh'e fii aceleiaşi naţiuni. ! ceilalţi români nu trebuesc in:-::ă sa se ! ale dlui ministru de interne ~I ~punel că. i oPoz~ţ'da 

- '. dx. 1 fI'!' ~i~a îndreptat atacurile cele mat VIO ente ncepan Astfel ar fi putut să se judece . In I supere ~l sa. răspun ,LJj a e,. cu ac.eeaşl chiar o campaf.ie de calomnii, împotriva dlui mi. 
te împrejurări şi într'o atmosferă, naţlO- I duş~ănle, Dl.n contr'a, cel mal bu~ tlebue ; nistru ArgetOlanu vibâlld În d, ministru stâlpul 

la. . şi politică, deosebitA ~in multe să I~rte celUI ,r.au, cel dr~pt celUI c~re ~ 1 cel m~i puternic ~l guver[lului ~i crezând că. prin 
uncte de vedere de cea de azI. greşIt, cel maI cu experIenţă -cellll nHU i doborarea, acestt;t, ~\âlp v~ .pr?duce răstu,marea 

In Impl'ejUl'ăriJe de astăzi In să cu-, simplu şi nw.i lesne Cl'ez.\tor tu puterile : guver~u!u<I., Mulţumlta. e~erglel ŞI cari acte~ulUi f~ţ~~ 
, , r l' ., A t tAtă d 1 I al dlu! lUlnl~tru Rrgetolanu acest p an a OpOZI tet ntele sfetnicului Tronului, spuse popu-. Ul mlel. ceas a es e l.n esen. mo u : n'a reuş~t. Omtorul ridică păharul ili onoarea dlui 
ţi unei arădane, dobândesc o altă semni- I cum s'a )'a~puns la atacul'lle întnstMo~I'e, I ministru Art.7etoianu, dorind ca d-sa sş. conducii. 
caţie# şi îmbraca O deosebita impor- indreptate contra vechiului r.egat şi ace~t i mult timp CUb aceiaş tenacitate alacerile statului 

~nţ(t" c .~ r mod dea v,edea..şe, ~on?r~tIzează, adrm- t român. " •. 
r "Aveţi încredere şi 1n noi, cei de Irabil în cuvlIltele' d-lUI mlUl~tl'U de .1I1terne: ! ~orblrea diul _Avr~m Imbroane. _ 

sta Carpaţi ~i dtrrt, unii iu ~(~ilalţi," ră- 1 "A veţi incredere în d-tl'ă ŞI tn nOI! ~ i, Al d?,lea lpal~t al fost ţln,~t de ~'t ~vrad~ Im 
• Y " • ~ '" . •• • broane vlceprfşet Inte e cameru, care HI r un Iscurs 

. na l?IPll~ă.t~l' Şl larg aS!aZl, c~,nd slţn Să avem încredere,. da, Ul1lltn celS- I mai I~ng vorbind de evenimentele actuale politice, 
amem pohtlCl. tot· rom âl1l , vorbm(ţ ma- ,lalţj; să ne scuzăm rem proc greşelele s,au, I arată că partidul popor~lui, a fost ~cel~. c .. ~re urm~nd 
IQr ardelene, caută să strecoare in su- momentele de nerăbdare. dar să nu 1e- I calea evoluţiei a contnbUl t v c~ Iflstttuţn adev~rat 

net etele acestora neâncrederea în cei de la I şim un moment din linia realităţei, ce I democratice la inchegarea ţa.r~l, Cele două p,arttde: 
t '. . d' h' 1 < • 1 d partidul liberal si partidul naţIOnal au luat atltudme a .. : ntru ŞI în tot ceea ce VIDe In vec 1U vrea ca belşugul sau prlSosu e cunoş- . I ! ~ 1> t I'V' a ·gu"erllu'IU·1 j;I'l mai cu seama par-a . A dA" 1 dt Il! U' 'd ' , 1'" 'd'" VIO en a. impo r , y 

gat. <"AveţI mere ere, in nOI ŞI n 1'Q/, tmţe e educaţmne SOCla a. ŞI e ex~e- tidul national aluat prin programul să.u atitudine contra 
te corectivul, antipodul şi contrastul ne- l'ienţă a vieţei, să treacA de sus in JOs inchegă'rii ţArii, la care jucrea~ă actual,ul guvern, 

orocitelor formule, dictate de o bolnavA în vederea organizarei nivelului comun, Partidul national - a s~~s d. ~icepreşedtnte al ca~ 
viditate de putere, "AI'dealul al Arde- Să primim cu bucmie lumina .ce ni-se dă, meri~ - f~ce. o al!ă politICă. d~ncoao~ de CarpaţI, 

'1 « 'd P . 1 ·i· 1 . '. . t" ţ 'pe al carUI plscun acest partid vOieşte ~ă, tragă 
III 01' ŞI e" utregam vecruu UI re- sfatul ce ni se serveşte ŞI Ş UU a ce· m 1" d Ar~dealulul' de celela[te părţi . " l Alb 1 l' . '" d f' . ., Itlle e separare a at formule aruncate a a li Ia, se pune la dISpOZiţIe e l'aţl mal marI ale ţării româneşti. Partidul dlui general Averescu 
tr'un moment de lipsă de ~onştiinţa na- şi mai încercaţi în luptele vieţei social- luptă. împotriva acestei tendinţi de separare, pentru 

!Din 'onala. şi de Vinovată vibraţie a ner- naţionale; sA primim cu bucurie şi cu că soldaţii c români" ~r?ii ca:i~i-a~ vă,rsat sâ,~lgAele 
min; ilor, ideea; de muncă şi de îndreptare şi atuncea pentru unirea Homamel Mari, s au JertfIt ~a sa. ln-
, ]1 ' '" d 4 •• ~ dt ,1'> , • 'd temeieze o ţarll. comună, în care tOţi să fie ~rscH .. "AveţI l~c~e ere lU nOI ŞI 10 I~, v~m fi realizat increderea necesar~ ŞIA ~- egali, căci pentru inflorirea, ferioirea. ace.stei ţări e 
le~~ , 11 In cellalţl~ este formulade, inţel~gel e plmA ce trebue~te să domneascA Intr e neapărată nevoie să. fim una, să nu eXI,s~e î~t~e 
l;lan: pace, este cuvântul de InfrăţIre ŞI de vlastarele acelmsş popor, noi nici o tendinţă de descompunere, ntel o hnle 
~:!~~unavointă reciproca, ce cere tnsa- să fie ___ ..... _', .. ".,.. ,.. ... _ ... ,. w. de se~ara,re, ci to.at:, sufle~e1e trebuiesc sa fie unite 
Pau: uzit şi înţeles, pe tentorlUl Romalllel mari, 'A •• 

. . lntâlnire diplomatică. Oratorul face O comparaţIe llltre aatlVltatea 
.. Pop~laţ,ia Ardealulur,. mare1~ c!ase plină de rod a guvern,ului şi acţiunea partidului 

raşeneştI ŞI marea clasă a ţarallllor, Yi8nlJ. - Ziarele de seara anunţă.. că. Marţi naţional arălând ca SIngură munca adevă.ra: con-
ude românismul se găSeşte complect, tu. va avea loc o noul tntalnire între Scbober şi Be- ~tiellta a partidului dlui g~neral Averesc~ ŞI mul-

.. orma lui nea.lterată, au înţeles importanţa nesczk Zvahto ,i Beues la Budweis. ,tipl.~le. r.eforme. ce le-a reahz,at acest partid au adus 
Uvilltelor de impAciuh'e şi frăţie şi le-au (Prin fjr special.) ţă.f11 1t8lştea ŞI o pace inflOritoare. 
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Vorbirea d-Iui ministru Aryotoianu. Un mare discurs al lui ClemencealJ 
(Prin fir special.) Dupit discursul d-:ui 1mbro:l!'le; se ridică. d. 

ministru Argetuianu, căruia a~istelJta îi LiC'e vii 
ovaţii. ..' Pari,q, - Cielllf'nceau a pronunţat la St. Her~ 

D. ministru de inkflle răspunzanu l~l dls,:ur- mine uro:iUoru! mare discurs: 
sul d .. lui Ilnbroafle spune i!l ton grurJlt:"ţ că nefiind c CltB1CHceau a tinut un di~cur~ în care a 
tn parlament nu-I va urma pe ci. Imbroai4e, vor,.,. atins marele chestiuni .ale politicei actuale. EI, a 
bind de politică., ţ'Î(;arol ap[ml,nd odată intr'o SO~ arătat din nou fă victuria Franţd îllseamllă. VIC· 
detate se aştepta uda ace~ta!lă spună mul~e ŞI tMia idt'alismului nece""r nobleţ:!ivieţei. Ea a libe-
interesaille lucruri şi tot aşa _. spune d. lllllllstru rat popoarele subjugate şi trebue menţinută ~u 
_ se a~teaplă şi dela mitle, ca atun,Cta când apar alianţa tuturor c~ri au câştigat. Victoria a trecut prJIl 
undeva, să fac importante declar~ţll pohl1ce. Nu Krl:\uiăţ; mari til~ă de îndată. ce duşrnal~u! a fost 
e aceasta dispoziţia firei UH:le ~I de altcum am des'ifIuat. Din marca tradiţie a războlulUl In contra 
fost O lună de zilt: in streillătats şi asllel nu am duşmanului comUll. ~are IlU a str,â!ls pe, tovi, unii 
o orientare ill actuala situatie politică. pot c[tdea fără să ~I, dea seama~ In tend~ilţa , către 

Cât am stat In străil!~tate - a cOlltiuuat d. O confi"uratie p,.lit,că de dllla11lle de razbOI. :Vla-
ministru - nu m'am oeupa't ,de chestiunile politice, rtle râ~boi 'al .. \ntailtei ar in!'iemna o aventură. de 
nu am cetit nici gazete şi nu am primit nici scri batjucura dacă. s'ar cuntinua o a~tfel de directivă. 
sori, astfel că şi in cazul câ!ld aş voi nu v'aş putea Tot; aliatii şi l'acrificiile tuturor impun respectul 
spune' vre,un lucru p:.>hlic interesaut. ca;zei c~mu!le şi senlimenlul unirii imper~oase, 

Nu ştiu nici ce voi trebui să fac, tiar ,ă pot când se ivesc .greutii.ţi. Amploarea rii,7.,holUlul ,I~O-
spune atât că. mă reîlltorC cu Ull mMe dor ue dern illterzice ori.cui să. u"treaGcă. V1SUrl mIlita-
muncă în capitala ţării. unde mă a~~eaptll. multe de ri:"t~>. Conştiinţa, voinţa ~i sentimellbe Franţei· 
făcut. . v ,. sunt paCifice. Nimeni nu trebue să păstreze . in-

llltimpinarea călduroa~ă ~i Stncera. ce ml.aţl tentii aSCUIlSt', ce pot constitui UII pencol, mCI ~ă 
făcut Ri celt~ ce am coustat aCI, Jlll-au îlltărit:ace.st f ofe~e apar~llte poe car~ , GAern~ania le-ar ,interpre.ta 
dor d~ muncă. " ca avallsurt ŞI SImpatII. Cat tImp Germal11a tiU pa· 

, Nu voi ridica pAharul, ~ îşi terminI\. d. mlt:l: rii.~eş,e visul de domillaţie socia ă, nu poate avt'Ja 
stru discursui - pentru sănătatea acelora ca,n I iucrederea ali<>ţi!or. PrHI~ipiul~nll1tei a ~ost .tot-
sunt aci de fa ţii., c"ci doar toţi suntem ~ăllă.tOŞI; deaHlla:-ă :IU tIe Jom111ata ŞI ~a 1111 dOlOwe 1,lee 
nici pentru partidul meu, deoarece acest partid e acela t(Jti trebue:;c ~ă-şi inaep' i Ilcască datoriile 
tare şi de neluvins, ci voi bea paharul p~lItru a-I celăţelleş~i pc care le recl"mâ programul vicloriei 
acela care a făcut atât de mul,t pelltru Ulllr~a ro- dt'IDocrallce. 
mânilor, pentru !-ăllă.tatea d-Iui g~neral ~v.erescu, Trebue să ne ferim de practici'e demagogice 
fii ca semn de adânc devotament ŞI omagIu pentru ce amâllă ÎlId,p:illireadatoneipelltru alte combi-
Regele Eerdinalld şi Familia Regală. naţii şi scadenţe fMi\. sfârşiL '. , .. 

Cuvintele dlui ministru A1'~etotallu sunt acope- In momentul ~ negocierilor, de pace, alIaţII, 
rite de aplause furtunoase" îRtre~g~ m~să se ridică, oferind conCl1r:'l\l I lor, Înaintea -ori cărei' cereri frall-
tn picioare ~ face în ovaţn d!Ul mlll1stru de 111' ceze, au semnat :tng<ljamente în acest - sens şi 
teme. ,dunci acte:e lor au determinat atitudinea noastră.. 

Mai toasteazii. părintele. protopop Maior din ClelDcl1CeaU găseşte minunat planul de a asigura 
Seiti" l>erbă.toriild pe d. ministru de interne ,i aSl- pacea lumei până. in extremul orient dar şi Franţa 
gurându.l de tot ::;prijillut .populaţiei din acest face parte din lume. Oceanul pat:ific este inci!. de-
ţinut;' . parte pe, dlllU frontiera germa:iă. apro.apt". Con~ills~ 

Curând după. toa.stul dlui Maior, d. mihistru, de "iI,i"'rn' :i, .. - ,~r",,1 .1.., .• ~,l;' .. r~ I"r ",t' '" ,1" ... ,-
. . ' 1 ,,-'v n:: IU ted SH. l1e lzolat~ ~I SII'gUI a. 111 

deîă-c~,~de "faţ,ă ~i i~ltreagă masA se ridică dupi timp de pace şi nu con:-ideră că dobândirea de 
orele 10 teriwrii ar fi rupt alianţde, 

- -...... _.. _lOt - _..... ....'" Conferinţa dela Wa~hington va avea ocazie 

Italia şi Burgenlandul. 
Comentând mediaţiunea italiana, oe

rută în Ungaria, In chestia Burgenlandului 
" Tribuna" scrie, ca În. urma acestui fapt, 
şi ca o.(Jj fel'entl1. faţă de Italia, d. Belles 

. I 

iii renunţat la mediaţia sa, , 
Zh1rul italian, crede însa cit mediaţia I 

marchizului de la Toretta., nu poate anuia· 
ultimatui ce expira peste câteva zile. 

Ungaria, chial' in cazul când aCOl'dlll 
nu ar avea loc, va tl"ebui să evacueze 
Burgenlandul cum şi capit11Ja Odenburg. 
.In caz insă când mediaţia italiană ar gasi 
teren favorahil, se va cfiuta mijlocul de 
a impăca ambele interese. S'ar putea ln-, 
făptui adecă plebiscitul in baza caruia s'ar 
putea trage concluzii noui. 

Intre timp statele aliate vor putea 
ocupa teritoriile în chestiune. Ziarul ita.lian 
Închee cu convingerea că Ungaria va 
evacua fără să mai aştepte somaţjunL 

Traficul' francez. 
~ Presa franceză constată că. toate ,tiriIe ce vin 

din centrele industriale sunt din ct!le mai îmbucu
rătoare, intru cât ele indică o ~ sporire a afacerilor. 

să indrepte greşelile evidente. Interesele popoare
lor sunt mai Inlli[ ca ori când solidare interve
nind Statele Unite il ră.lboi a dove ,it eli. ea vrea 
pacea geIleraiă întocmai ca Franţa şi Anglia, E 
imposibil ca America să convoace pe reprezen
tanţii' lum ii ci, ilizdte numai pentru a le face cu
noscut dcsinkresare t sa de cauza superioara a 
omenirei pentru care şi·a vă.r"at sâng-ele, NlIueili 
nu va refuza. să examillete che:;tiunea france:tă. 
diu acelaşi punct de veJere ca şi ches:iunea ex
tremUlui orie!!t căCI altfel aceasta acţiune ar fi 
desmjnţită de toate popoarele. IlItrltligerea finan
ciară a Franţei ar echivala cu infrângerea arma
teior şi cu ruina invill~ă.toruluj. 

Clemellceau regretă lips:l de judecată.' şi re
ducerea' culpabihtă a cre:wţ.,i fr,anceze . precum şi 
amânare a scadenţdor. EI ÎlIvită opinia publică ~ă. 
dară. conform tratatului prioritatea datoriilor pentru 
reparaţi ulii asupra datoriilor interioare germane. 
Cere ca Impozitul p'ătit de fiecare grrm'w,.să fie 
egal cu acda pe care îl plătPşt,e fiecare francez şi 
sfă.rseşte cu afirmarea că Frallţa Il U poate renunţa 
nici la titlunle' sale de .creanţe nici la sigu· 
ranţa sa. 

• .v. .... 

Intentiile Greciei. , 
(Prin fir special) 

Atena. - Comunicatul cartierului general grec 
anunţa că detaşd.mente de cavalerie inamică au pă.t
runs prin li!liile noastre, arullcâ.nd 111 aer liniile de 
drum de fier, lângă Afion. Comunicaţia a fost 
imediat restabililă.. Pe re<;tul frontului linişte. 

Li Odflmvr-ie I ~21 . 

Congresul internaţional din Viem·· 
(Prin fir SIJecial) 

Viena. In ziua de 3:) Septemvrie s'a de' . 
chis aci cel d'al doiiea congres internaţional ~ 
victimelor ră:lhoi~lui din toate statele;. D~Pă d;. 
curstti deschluerel d. H~lIry Barb~ss~ a luat pre\~ 
dcnţia şi a făcut un r~iport amă.:\unţll asupra ac: 
vitaţei importai\tei ~i sCQPuriior victimelor int, it 
nationale de războiu .. d<;a a spus că. dlll aCe! P. 
sC;lpuri face parte lupta împotriva războiului P, I 

greve generale revolutiona~e, iar în caz de mobi, , 

zare, prlll propag-allda antimilitaristâ. ~i pacifi,' \ 
Afară de aceasta pretenţiun i le victimelor rltz~Oiu,; 
urmeaza. a fi concordate cu acelea .de mUllclt~n ~ 
lipsiţi de ocupaţie, aceasta. în vederea realiz', 
acelur scopuri, Oratorul mai spune că trebue să I 
înceapă propaganda intenlaţională. i 

- "w 
I 

Dela Facultatea de drept din CII ~ 
-

Se anullţă din Cluj următoarele: 
Conform deciziei millisterului de instruc. 

COllSil iul profesoral a hOlărât următoarele: 
Timpul de studiu se fIxează la 3 ani. 
Materii:e se tmp;{rt a~i fel: 
Anul 1.' Drept roman, Istoria dreptului, F 

zofia dreptului, drept bisericesc. " 
, Anul 11. Drept cb!lstituţional, Economie poli 
1 drept penal, civil român .şi comercial rom,ân. 

Anul lll. Drept clvll local, comerCIal 1 
drept administrativ şi financiar, drept internap I 
Procedura pellală.. 

Anul IV. Procedura civilă finanţe ~i statis 
politica şi politica sociolă: 

Examenele sunt: 
3 fundamentaie si 3 riguroase cari co' 

titlul de duc,or în dr!:,'pt sau ştIinţI! economice.· 
l' \,~, .~ ..... ' 1 ,t T· Ilr,e.p.LJo!ll~tQria dr' 

l~ român. . 
Fundamentalul II: . Drept constituţional, 

llomie poiit, el\. şi penal, 
Fundamentalul lI!: Drept civil, drept corne ' 

şi drept administlativ·fillanciar. . 
Studenţii înscrişi dupll. uoul regulament 

!>emestrele treCUTe tşi vor cvmp!ecta frecver:1 

limitele acestui program. Asemenea şi în ce 
veşte examenele. 

............. 44-":=S • 4 • .......... 4 • ...,.. 

Miscarea intre medicii din.' . 
Transilvania. 

S'au făcut urmă.Toarele confirmări In CI 

medical din Transilvania: 
Profesor dr. Iuliu Mol<..lov:.1l1 t inspector ge 

sanitar 'al Ardealului; de. Marius Sturza,' diri 
al ~institutului balneofisio-terapic din Cluj; ca 
dici .primari de judeţe du ii : dr. AL Fodor, 
Alba interL,ară. ~ tir. AtanasÎe Brădeanul jud. ' 
dr. Nic. Pupovicl, juu. Bihor; dr. Sulian C 
jud. Bistriţa ·Nâsăud; dr. Th. Sbârcea, jud. Bfi.· 
dr. Voteas Alexandru, jud. Ciuc; dr. Başiota \' 
lie, jud. Cojocnaj dr. Nic. Comşa, jud. Sibiu; 
Oscar Nvmorosky, jud Fă~ăra,; dr. N. Robu. 
Hunedoara; dr. 1 Rcdnic, jud. Maramureş; 

Tilea Tit~L;viu. jud. Mureş Turda; tir. Ta 
losef, jud, Sălaj; dr. Leouida Domid", jud, Soc 
Dobâcaj dr. Felix de Sleinburg: jud. Târ, 
Mare; dr. Roman Rudeall, jud Timiş-Toronla!; 
Popa 1., Trei Scaune. 

Această sporire este inceată, dar regula!A. In 
special uzinele metalurgice au primit în ultimul 
timp, comenzi de seamâ. Situaţiile şi bilallţurile 
publicate de instituţiile financiare, !>pune ziarul 
parizian ., Joumal. sunt o probă. evidentă a r-odni
celer operaţii făcute de bAncile franceze. 

Cu privire la trafic pe C. F, se semnaleadL 
că pe totaJitatea reţelei ferate, afară de aceea a ' 
Alsaciei Lorenei, în cur~ul lunei August" a fost de 
37.287 vagoane cu, 3.800 mai mult deci ca îu 
cursul lunei Iulie. 

Inaltul comisar d,i!! Smirna a piecat la ,Hena şi 
Se va întoarce peste câteva z.ile. După ziarele din 
AtenaCon~fă.tuirile ce au loc nu urmăresc de loc 
anexarea teritoriilor ocupate de o organizare mai 
ratziouiă. a diferitelor servicii cu scop de a asi
gura ordinea f:ttrebuinţând cât mai puţine trop!.". 
Toati . aceas!1, muncă de reorganizare o va face 
Sterghlades şi Jurisdirţla stabilită !'c va intinde. 
probabil şi asupra Ieri loriilor ocupate. 

Pentru oraşul Cluj au fo!>t confirmaţi u 

torii: Dr. L Totoiane, medic primar, dr, Titu 
vescu, inspector de igienă ~i igienă SOCiali 
Clujului, dr. Dominic Stâ!lcea şeful spitalul, 
femei din Cuj; dr. AI. Rădulescu, spitalul ori 
dic; dr. 1. Upâ.rescu, ta ambulatoriul <lent 
dr. Karol Linker, medic şef al azilului 
copii. 

'. 
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Intru cât s'au tmplinit de cun1.nd 
luni, deht apariţia. zial'UluL nostru, ru-
pe toţi d-nU abonaţi sa binevoiascii 

trimite costul abonamentului." 
l{ugăm sii se ţie seallla de greutaţile 
ui acesta, cm'e ca ~i unicul ziar co-
românesc în partile acestea, este 

arte .de a fj IllCUt'a.jat a.stfel după cum 
dicta ideea de conştiinţa naţionala. 

Spunllnd acestea, facem apel In spe
la d-nii preoţi şi Illvaţatol'i, cari sunt 
maţi JIIai mult ca mi cine să exppce 
aţiei româneşti, menirea_ 'socială şj 

a ziarelor române. 

- Joi 6 Octomvrie, la Oradea-Mare. va 
Joc desvălirea slatuii M. S. Reginei Maria., 

ie care s'a ridicat in faţa teatrului orăşenesc, 
M. S. Regele Ferdinand va sosi la Oradia 

, Mdcuri. 

- Azi, Miercuri 5 Octomvrie c. urmeal.ă a se 
nta la biroul populaţiei 10f'uitori din: 
Circumscripţia 1: Str. Unirii. 
Cjrcumscfipti~ ll: Bul. Dragalina şi Bulevardul 

III: Str. Oituz. 
Circumscripţia nI" şi V: Deoarece conscrierea 
str ăzÎ în ;.ceas!' circumscripţie s'a terminat, 

cei neprezp.nlaţi ca ultim termin de pre
se fixează, data de 10 Oct. a, c. dupi 

termin c"j neprezentaţi conform legii in' vi
\'Of fi amend<.iţi. 

- S'a încuviinţat, printr'un jurnal al consi. 
de miniştri vânzarelf vitelor' de muncă bM. 
de la lo;:t.te instituţiunile cu caracter agricol 

Ardeal, vile ce au fost reformate de comlSIU· 
speciali illSlitui,ă. in acest scop ca si nu se 
ucil. scădl"ri de preţuri, prin trimiterea unui 
mare lIumăr de vite pe piaţă spre a se vinde 

blOC prin licitaţie; vânzarea se va face prin 
i orale, la târguri de şăptămâllă, In loturi 

. şi in faţa unei comisiullei compOsli. din 2 deie· 
ai direcţiuni generale, de agricultură din Ar,i a unui delegat al autorilăţii comu,lale 

Cu prţ'ful rezultat din vâ,nzarea vitelor băt
se vor rumpăra alte vite tinere cu care se 

hlregi inv~n!ariu viu, după necesitatea il~slituo 

- In urma deciziei Curţii de apel din Ti
femeile Wolossi şi Lazar implicate fn 

dela prăvălia de bijuterii Grallert. au 
puse ie-ri pe picior liber, constatându-se că 

11Issi 'll'a ~iiut despre spargere, iar femeia Lazar 
ovatâ numai de găzduire de hoţi. 

- Se anunţă din Berlin ci!. în ultimuL volum 
mariilor lui Bismark, acesta acuzA pe \Vii
IL că a nutrir şi când ţra Irronprinţ şi ca 

ideea deslăliţuirei răzb(,iului mOlldial. 
• - Din Viena se anunţ,ă că exregele Bava-

a ~osit acolo şi că a primit multe persorralităţi' 
. e. EI a plecat apoi la caslelul său din 

! Ungaria. 

- In urma instalării policlinicci în palatul 
mazonilor, care urm!'3ză a se deschide în zi· 
apropiate sub conducerea dlui dr. Memetea, 
,datul circuffl'icripţiei a doua de poliţie a 
până. acum'!. In acest palat se va mula iri 
Gozsdu DO. 2 (edificiul oficiului de măsuri 

. şi cu începere dela 6 Oct. acest comi-
va funcţiona în noul local. 

- Ajutorul de priOllir, d. Anghel insoţit de 
, Zador, directorul uzinelor comunale a 
ieri cu acceleratul intl"raliat la Budape~ta 
regularea definitivă .a .luărei îll admillistra, 

riei, a uzinei de gaz, fostă proprietatea 
societăţi particulare c~re î~i avea sediul În 

- Incuno$tinţare. Aducem la cunoştinţă ono
public, că. din cauza reparaţi unii si tran· 
, cafenelei "Dacia..~ se va inchide în dimi
dţ 6 Oct. La timpul când se va deschide 

in,!iinţa otloratulpublic. 

Examenul de absoh'in' a Academiei de 
Studii Cooperatiste pentru anul şcolar 1920-21, 
a fo-t fixat pentru ziua de 17 Oct.~ 1921. 

Elevii d"taf,!uti pt'ntru f;jc~rea praclicei' trebue 
ca cel mai 1!lrziu pâ\lă la ] O Oct. a. c, ~i\. depună 
la secn~lariatul Academiei actele de s{udii precum 
şi certilicatul de practică dat de federală şi vizat 
de organele de control ale Centralei BăucÎlor Po
pulare. 

Pentru illformaţiulli, studenţii se vor adresa 
la secretariatul Academiei, Call'a G.riviţei No. 2. 
(Centrala Blncilor Populare.) 

- Cur!'urile Academiei de Studii Cooperatiste 
se vor deschide pc ziua de 1 Noemvrie a. c. Se 
primesc inscrieri la aceaSIă Academie până la 25 
Octomvrie a. c. Dori torii trebue fiii. aibii. unul din 
următoarele studii. Licenţa În drept sau Matematici; 
8 clase de liceu; Şcoală 6upenoară de Comerţ; 
Şcoala normală; ~r.oala superioară de Agricultură. 

Inscrierile ,i orice fel de informaţiuni se pri~ 
mese la Secretariatul Academiei, Calea Griviţei 
No. 2. (Centrala Băncilor Populare.) .. 

- Direcţiunea regională din Arad, a C. F. 
H. În urma deciZIei luatâ. de curând de Consiliul 
de ministri. urmează a se desfiinţa tn cursul ace
stei luni. Lichidarea direcţi unei a început cu data. 
de 1 Octomvrie. Cu conducerea afacerilor direc·" 
ţiunei pe timpul cât va dura iichfdarea a fost ÎQ.-
sărcioat d. Dima. D. Mihailovici directorul ref,;iullei, 
în urma. de~fiillţărei c.cesteÎa a C. F. R, la fabrica 
de vagoane a socielAtii ,Aqrac d'n loca-
litate. . 

Personalul direcţiunei din Arad va fi împăr
ţit la direcţiuoile rf'giouale Br~,ov ~i Timişoara. In 
edificiul dirt"cţiunei se proiecteaz1l. a se deschide o 
şcoală superioară. pentru ceferiţti. 

- Dupa multe discuţii animate, facultatea 
de medicinl din Turcia a admis pentru prima oară 
femei la cursurile a,celAi facul!ăţi. PrilD~ d-şoară 
înscrisă la facultatea de mediciuăe'ste fiica poe-
tului turc Aga-Oglu. . 

- Direcţiullea' generaJa. a cfr. studiază ac
tualmente la punerea în circulaţie de noui trenuri 
de căIă.tori ~i mărfuri pe diferite r .. ţele din ţară. 

- In gara B~iuş' s'a declarat un incendiu 
la depozitul de lemne în cantitate de 1000 vagoane. 
Focul illtinzându-se ~i asupra caselor din vecinătate 
a putut fi cn greu stins de către pompierii din 
Beiuş. Pagubele se urcă. Ia 2 jum. milioane. Au
torităţile au deschis o anche ă. 

Se anunţă. din Beh:rad că. din cauza intrării 
In vigoare a Ilouii It>gi relativ la trallsacţiunile 
valutare şi de devize. Bursa din Belgrad a tncelat 

- pe Ilea~teplate orice activitate. 

- Comisiunea pf'ntru schimbul coroanelor (ti 
rublelor de pe lân~ă ministerul de finanţe, ale că
r·i Incrări au fost fnch'piate, nu va mai fi 'convo
cată d .. rât În cazul când ministf'rul de finanţe va 
~ă.si ci pri~re cererile d,." schimb rt'spinse sau 
tardive su n! une-Ie care prezintă. motive suficiente li 

spre a fi luate tn Cf'rCf'tare. In tot cazul aceasHl.
comisiune nu se va fntruni decât pe'lte 2-3 luni. [ 

-- ~ ... t ...... +* 

P.'ntrn un Hcord nu~tro-ungar: 
Paris. - Conf'~riT1ţa amh~s;1dorilor a adoptllt 

propunerl'3 !!lIV1"rnu1ui italian să invite (labinetl'"l.e 
din Viena şi Budapl'sta fol!\ trimită plenipotenţiar 
la Roma pent'ru a gă~i foluh RuspÎciile mini'ltru1ui 
de- f'xtf'rne italian un acord In cht'stiunea Burf,;en
landu4!i. 

Reprf'7.~ntantji aliati din Vi!'ml şi Budapesta 
vor face. demersurile nec"'sAre in ace!:t scop. 

Complot p~tliurist. 
Berlin. ~ Din. Riga se anuntă că la Odesa 

a fost df'scoperit un nou corllolot petliurist. 63 
conspiratori au· foc;t împuşcaţi. 

Rehţiile rnRO-2:ermHn~. 

Berlin - Prl'sa comunic;tă locală acct'll
tuea?1 !'it discurstll tinut (le repreu'ntantul Germa~ 
nit"; .Ia Mos('ova. Wirif'nft>Jd. cu ocaziunt'a pre"en
tării sl'ri-.orilor de acrf'ditare. fnseamnă recunollşte· 
rea de Germania a guvernului sovietic DI'Ia mi
!1?sterul gprman li!)" extprne se declară că informa
ţiile apă.rute în prf'sl cu privire la acest discurs 
ou sunt autentice. Textulaiscursului nu se cunoaşte 
încă.. 

(Prin fir şpeciaI.) 

'1' ELE G R 1\.lll E. 
(Prin fir special.) 

Desmintire bulgară. 
Sofia. - Ag. bulgari comunică: Ag. tele

grafică. drn A teua, îo !iCOp vădit, de a discredita 
guvernuL bulgar a cărui atitudine corectă lin con· 
f1ictul greco-turc poate fi contestată, a lansat 
şlirea că la Constantinopol a sosit o mi~iune bul
gară pentru a trata cu· t ur<;ii. Aceasta ştire e pe 
deaîntregul inventată şi o desminţim oficial. 

Situatia în Calcuta. 
Paris. - Sitaaţia din Calcuta se agravează.. 

Rebdii propuli Industriilor să aleagă intre trecerea 
la Islanism sau moartea. Ei au proclamat autono
mia compleclă ~i au confi,cat .recoltele. 

Post. ungur atac.Lt de au str inel. 
Budapesta. - Ah1tăeri noaptea soldaţii au

slriaci, pr<Mjuţi de . tntuuerec au reuşit s~ se 
apropie de un post de insurgenţi maghiari aflat la 
un km ,f:st de Hohenburg şi compus din ) 2 oa· 
meni. Austriacii au atacat cu focuri de armă şi 
grall!ltt', doi insurgenţi au fost onlOrâţi 6 răniţi. j 

Un contra atac a pus pe austriaci pe fugă. 

Moarteil lJ"lIuI ex-rege. 
_ Berlin. - Din Stulgart se anunţă că fostul 

rege al Wtirtembergului a încetat din viaţă. 

O conferinţă pentru Întelegere' (ţU 
lr1anda. 

Lond,~a. - După. ce conferinţa pentru o tn
felegere cu Irlanda a fost hotărâtă, cercurile poli
tice discută cu seriozitate durata şi procedura sa 
probabilă., Din toate părţile se crede că. aceastA. 
conferinţă va fi prelungi i ă. , 

Se afTă că conferinta va avea loc la reşedinţa 
oficiala a premierelui în Dowoilig-street ~i că re· 
prezentanţij ambilor părţi vor fi plenipotenţiari In-. 
vestiţi cu împuterniciri largi. Fă.ră îndoială că ma
joritatea parlamentului şi a cercurilur electorale 
engleze vor primi aranjamentul pus la cale de 
plenipotenţiarii ellglezi. ' 

Cu toate asteCi se accentuiază ('ă plenipoten
ţiarij sjnfeini~ti ar reprelt>Wl. puncte de vedere 
diferite. 

Daileirean care e miezu autoritătii sinfeiniste, 
intervine pentru republica illdependen'tă Un alan
jameat ar insemna totuşi abandonarea acestui punct 
şi reţinerea lrlandei in sânul imperiului cam in 
aceleaşi conditiuni ca Australia sau Africa Meri
dienală. 

. Un agrement bazat pe acest priacipiu va fi 
prima chestiune care va atrage atenţiunea confe
rinţei ~i va fi necesar pentru Daileirean de a con· 
sulta membri !'lli printr'ull re:erendum mai înainte 
că. plenipOlf'llţiarii sinft>inişti vor semna acordul 
care implică abandonarea revendicărilor republicane. 

Chestiunea ev~wurLrii Burgenlan(lului. 
Hot·sea. - Core!>ponnenlul diplomatic al zia

rului cObservet) !'pune că cercurile oficiale etlg
leze dau puţină importanţă proclamitrii indepen· 
danţei t.; llgariei apusene de călre Friedricb. Este 
adevărat că guv(:'fIlu! ungar mallifestă telldlllţa de 
a rf'!lUtlţ:t la respulldere:J şi. autoritatea. aSupra re~ 
belilor din Burg~llland. Se află fnsă că la Bud.a
pesta s'au şi luat demersuri pentru evacuarea tru
pdor regulate ,i sunt indicaţii ca uitimatul care cere 
e';acuarea aceste: legiuni va ri acceptat. Corespon~ 
dentul expune dac~ Friedrich ar căuta sA urmeze 
exemplu lui ]eJi!!ollski, din Vilna, putem spune ci 
între aceste d0Uă cazuri e o deosebire vl1diti. Cu 
privire la Burgenland aliaţii sunt cu toţii hotărâţi 
în privinţa lllă.su.rilor coercÎtive de luat, dacă dis
trictul nu va fi evacuat de maghiari până. mâine 
la miezul nopţii. La cai că trupele reKulate v'or fi 
retrase, iar cele lIeregulute vor rămâne) măsurile 
aliaţilor vor remaue aceleaşi. 

• 
Vilna. - Telegrame din Budapesta anunţi 

că Luni, dupi masă, a avut loc la Oedenburg in 
faţa comisiei interaliate de generali iscăl.irea actu
lui de predare a Burgenlandului, de d!.tre repre
zentantul guvernului maghiar generalul Pavel He-, 
gediis. Guvernul maghiar se obligă. să· evacueze 
imt'diat atât zonele A cât ~i B. cedândule 
A ustrlei. 

Rad. responsabil: laurenţiu Luca. 
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MIC A' P U B L 1 CIT A TE. 
Se caută nn pill.no, pIă!indu~se chirie. lunară. 

Paşaportul mell eu ~o. 71766 mi sa furat.' II 
declar de ImI. Emeric Betkes~ comerciant Arad. 

'" • • • • • • M AX I M III AN .. K ON I G Il; 
Teatrul APOLlO. ~ .. Teatrul URANIA. : L 

L' 
p 

• • •••••••••••••••••••••••• 
In 0, 6 Octomvrie 

• ••••••••••••••••••••••• 
In 5, 6 Oetomvrie 

Miercuri, Joi 

• • • 

.II 
A~eDţte 'Vamal~ concesionată de l\linis!e- : 
rul de finanţe În Arad ,i Curtlci. Efep- + 
tuiesţe operaţiuni de vămuire va"oanelor : 
colectl'Ve in decurs de 4~ ore. Tra.u8por- : 
tur'i _ de bit ga.ie şi mărfuri eu "dcata pe + 
)ân~ă g-arallţă de,_liDă. Reprezentanţa So- •• + 
cietătii f-.tenerală de Asigurare 8. p. a .... 

Bh·Oll de tranS]lortu- : 
ri in toate tări 1 e • , . 

Miercuri, Joi 
Masca vietii , 

Cina Milionarului Dralllă. seltdţiollală în 6 
acte Print actor :..JtaTia 

?ramă socială în 5aJtc ... ~ Almir&ati Manzini. 

. ~ ~ 

OClOOCOJCOD din Francfo .. t. ClDCXlCIOOOOO' (I:) • 
A :a-A D. • • I 

PYR4M GONDA ~i COMP. 
ARtD. Strada HorI:., Palatul ~enman - V· t · -"depozitul 

I " le o.rla ~:~iI!a::~~ .. 366 crema de ghete cu terpentin . < 

• 
Recomandă în atenţiunea ono pnbiic ma
gaz;inul său bogat, cu: aţă, bumbac, ga
lalllerie, ~ăpunuri de toaletă., articole îm
pletite şi ţesute, hilrtit", utensilii şcolare. 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt si de drojdie , . 
Fabrica de făină ARAD 

Antistia comunală a Circ. l. 

No.21971-921. 

Publicatiune. , 
La lucrarea calei femtă Chişineu-

Salonta mare se caută 400 lucrători cu
bicari. 

Prezentările se fac în cm:sul 8ăptă
mânei la oficiul de intermediarea muncei 
(Primarie) dela orele 9-12 a. m. 

Arad, la 3 Octomvrie 1921. 

(ss) Pocioianu 111. p. 
şeful circ. 1. 

........................... 
Cărbuni de pi~tră de încălzit prima calita.te 
Cărbune cerllut, de lemn pentru ce.lcat. 

I Lemne mărunte de foc, uscate trausporlate 
la domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la 

, 
I 

Ca.Iitate veritabilă. 

De vânzare iaral';' pre
tutin(leui. 

-

Rapiţă din Banat, rapiţă de urlau 
şi rapiţă selbatică precum. şi totfelul 
de alte şămânţe uleioase cumpără . -~ . 

Industria de Uleis.p.A. 
In Arat}, Bulev. Regele Ferdilland 
No.22. Telefon 135. Adresa telegra· 
melor: Industria de Ulei. Cerem oferte 

cu mostre . 142 -

Arad, Str. Horia Nr. 1. (»alatui NBumî,". 
8e află aci de vânzare in .pe ' 
nenţă în depozit, mobile de 
tatea lntMa: dormitoare, 8ufrag 

175 foteluri, canapea şi alte 

rl' .... rl'rI' .. rl' .... rI'rJJ". .. rI'~ 

ImpruDintur 
acord mai ieftin posibil imediat. 

Mijlocesc 'Vânzări ,i cumpărărl. 
DE CAB 

ALEXANDRU HERZOG . 
Comisionar de bancă, birou: ::itr. l. Bratianu 

rI' .... ~"rl'rl' ... rI'.,,~rl' .. rI'rI' 

~i!tat, 
Administraţia == 

primeste sprepub-, 
1icare anunţuri Ief-
tine. 

CAROL KNEFFEL şi FIUL i·· .. •••• .. ~······ ..... ·I .... ~I ............ ~o4l ...... ·· 

Bule~~!te;~~~!:::8i:::li~!!:! ·:·3 p. RANZITOARE MODERN .. ........................... : . , 

In atentiunea l:I5{J: 'În valoare de 65 Ulii lei lucrate În atelierul Soc. de Patro-
____ 01.1___ • nai în Arad 8C vor trage Ia sorti în ravoarea attilalul soc. .., -,' 

cumpa'" ra..,tor. ilOrde mobl-Ie : CastigulI.: mobiliar complectp. un prân- • Căstigurile II. şi III.: mobiliar ne 
• zitor, lucrat_din lemn de stejar afumat : complect pentru prânzitor, lucrat 

1 • şi brăzdat cu rădrwirni de trandafir • lemn de stejar afumat 
Mobile pentru prâ-nzitol' ~i dormitor se pot • . 
cumpAra ieftin în depozitul de mobile Wiegen- • Fiecare moblliar se cODlpune din un bufet, un păharnic, .. 
feld, Arad, Str. Eminescu (Deâ,k FeroJlc) NI'.40 : .............. de prânzitor şi 6 foteluride piele ••••••••••• · : ~ 

........................... I :. UN LOS LEI 20.-
In grădină de vară ,i localul modern aranjat •. Tragerea va avea loc În ziua de 15 ~ctomvl'ic 1921. 

: Losurl se atIă .În următoarele magAzine ,i tutungerii. 

Ca.&.enea şi bufet Central • Ludovic Beregsză.~zy, str. Eminesou, Leopold Bl'uckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str. Em' Il . . . • ErneBZ Pick, Bul. Reg. Maria 17., Salon Augusta, str. Romanului (Pala.tul-Boliu>l), Fraţi Som16, str. Ew;t 
• Sjgi~mund Keppich, Bul. Reg. Maria, r. Miiller şi Fiul, str. Bratianu Filiale, Emil Maiclt, Bul. Reg. 

se servesc cele mai alese bauturi şi • Stefan ia Mandl, Bul. Heg. Fel'(linand 15., Iosif Vi dor, BuL Reg. l<'crdinand 3" Văd. Leopold Ha.millsrst 
mâncă.ri. In fiecare M'al'il mft.ncăd pro&S- • IulIU BaUţlr, Eul. Reg., Maria, IaUi Schubert, Bul. Rei. Ferdinand 1., Birou de Anunţuri <Kelflh, str. Alex 
pet gătite şi vinuri de Podgot:ii din • Mauriţiu Klein Junior, str. General Bert~elot 1., Iosif Bodnar, str. Bratianu, 'l'erezia Czermann, sLr. Brati! 
. ' 169. Biroul secretariatului Spcietaţii de Patrona.j, str. George Popa, Atelierul de talmplarie a Societaţii de ~ 

Vla propne. • str. Aranykez, Jnstit. consultaţii medicale a Societ .. de ocrotirea copiilor şi a. mamelor, str. Mocsonyi 4., In>~ 
Intrarea prin poarta hotelului " Ce n t1" al" : maternitate a Societ. de ocrotirea mamelol' din Arad, str. Mara.şeşti 56., Atelierul de cusătorie a Sodet. de p& 

................................................. 1 ...... • .................... . 
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