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erSlleetivele nnei 
colaborări. 

primul nostru articol de ieri, "Două. tactici" 
situaţia celor două partide, naţional român 

liberal ce fac sforţări pentru aflarea modalităţei 
, colaborări, indicând tot de o dată. în linii ge

~i) ca să spunem astfel, intenţiile ~i starea 
eteasca a celor două organizati uni politice. 

In spaţiul ce il aveam la îndemână, am făcut 
. o expunere mai arulnunţită asupra mobilelor 
indeamnă să procedeze astfel cum procede~ză 
partidul naţional rOmftU, relevând în special 

paţia acestuia, de a lupta contra pericolului 
sale dispariţii, prin colaborarea cu partidul 

Facem astăzi acela, lucru pentru organiza-
nea liberală, sondând motivele ce au putut să 

ine liberali la ocă dere de acord cu 
organizatiei transilvănene. 

... 
Partî~ul ~iberal) uzat foarte mult in epoca de 
războI, dm cauza luptelor ce a avut să sus tie 
pul şi în urma marelui cataclism ce avea 'să 

Illbe faţa lumei, ~i-a văzut puterile reduse, 
de ace'lsta şi de greşelile facute în ultimele 

de guvernAmânt. 
La un moment putinţa de a se odihni şi a 

reface, a parut liberalilor o adevăratâ bine 
căl:utâ. din cer pentru menajarea forţelor 
şi pentru reconstruirea tcadrelor şi aceasta 

in timpul câud guvernul Vaida Voevod, 
de experienţa conducerei, se retrăgea de la 

in faţa dovezilor ce.j fuseserA aduse că 
acelui cabinet era lovită de o perfectă. 

de acţiune şi mi~care. 
Principiul li berai era că. odihna si consoli. 

_ ••• ~ .. r,~~ este cu atât mai pretioasA, c!lIld ~n adver
fără autoritate ~i putere işi consumă ultimele 
energii, 

O dată. lIlSl:l. -cu venirea la putere a guver· 
, Averescu şi mai ales după luni de guver

partidul liberal ~i-a dat seama că. situatia era 
totul alta, că rătmtuerea averescană la putere 
ruina liberală ~i că. repaozul prelungit ~i inac

_"","",nI , continuată, în asemenea împrejurari, sunt 
realitate o usură Înceată şi deci cu ahU mal 

Atuneea s'a simţit nevoe de o scrutare a 
.... ,,"''' •. Ilvelor şi a posibilităţilor de viitor. 

GE\ndul revenirei la putere a început să 
e plăcut şi imperios pe liberali, cari prin con· 

'i lor, au trebuit să. ajungă totuşi la COIl

că o reluare a conducerei nu poate să aibă 
de cât în cazul unei conlucrâ" cu o altă or-
, politică, 

slăbiciune transparent mărturisită, pe care 
s'au decis ll1să să o remedieze, formând 

" de a căuta să înghiţA ia rândurile liberale, 
VIItorii lor colaboratori. 
. Partidul liberal în faţa împrejurărilor politice 

Vlzu~ că singurul partid ce ar fi primit colaba
hberall era partidul naţional român, des

~~ln,r ,."t, slă.bit pâna la ultima expresie, şi lipsit 
lD~r~derea, ce îi făcea puterea Înainte, a Tran

~i a Ardealului. 
Acest partii! Însă era singurul care voia., 

__ numea să colab~reze pentru a-şi aplra, la rându-i 

exist~nţa şi pentru a dobândi prin colaborare noui f Din proprie iniţiativă, sau din iudemnul unor 
puteri. , ." ' I răi voitori, lipsiţi cu desăvâr~ire de st'ntimentul 

~~laborare ,volau, e drept bberahr, dar nu de demnitate naţională, numitul ziar, ce a fost în 
cu tl~tanrea celUIlalt colaborator, ci cu înglobarea totdeauna un duşman recunoscut al statului român 
~nolllmi a transil viinenilor, iu rândurile partidului se ocupa cu chestiunea refuză-rii de ciure baroni 
bberal. ... . local a cererilor de inscriere formulate de d. 

• .Llberalll. voesc, ŞI au, v.oit pe. transilvănen~ avocat Deladecima şi de cei doi magistraţi demi
alaturea de el, dar hberahzatl, SUpUŞI conducereI sion aţi. 
liber,ale şi res?m~aţi faţa de ideea pierderei ori Ziarul in chestiune numeşte reluzul de tnscriere 
cAreI pe,rsollahtAfl. A ,.. al Barou!ui .un act cu importanţă mare- ~i spune 

Ace,sta este ~andul cu care hberalll, sub as- că cerenle au fost respinse pe motiv ca baroul 
pec~e amlcal~ ur~aresc să. colaborez~ ,cu partidul avocatilor.a primit ordin din Bucureşti ca sii. ios· 
Ila~lOnal romnr) ŞIA acest gând se va IVI, încetul cu c,Tie numai pe avocaţii din vechiul regat cu prac-
încetul, in ca,z call,d ,colaborarea se va face. tlCă. de avocatură, respingând pe aceia cari nu ar 

Vo.m aSista zll~ltC, j~ u~ a~al~ tacit liberal la a~ea s!udii ,egale, cu a:ele ale avocaţilor ardeleni, 
personahtatea orgalllzaflel tran"llvanene. ŞI ar ft deCI mal slabi de căt acestia în chestie 

Membrii acefiteia, vor fi rând pe rând des- de avocatură.. ' 
calificaţi, compro~işi, îndepărtaţi din ranguri) ~i de .Ziarul maghiar ,adaugă că cererile au fost 
la putf'ire; greutăţI vor fi ridicate de liberali în respmse deoarece dllli Balteanu, Deladecima ~i 
contra propriilor colaboratori ~i în curâud, chiar ~aveleanu nu au putut să facă proba că au prac
acea parte a partidului naţional român, ce va fi, tic! de avocat. 
lucrat cu sinceritate ~i buna credinţă se va vedea Această ultimă afirmare este o minciună sirun
Î,,-t!up-oitbiJitatas& -m::i scoală capul In politică tată aruncati\. in circulaţie de ziarul maghiar, Întru 
fără să nu trezească. un zâmbet compă.timitor. cM am spus în articolul nostru de eri că. persoa-

Li,b,:raJii vor, a,cord~ on,oruri, situaţii, posturi nele cari au ~ăcut c~reri, de Înscriere in baro~, 
in consllll de admInistraţIe ŞI fcacheuri" COfi\'ena- posedă. acte 111 regula, dlO partea barounlor dIn 
bile unor mediocre merite personale. Partidul li- ţa~a cum că sunt, î~scrişi in ac~le barouri şi că au 
beral va fi larg faţă de colaboratori dar numai pnn urma.re practica de avocaţI. 
faţă. de indivizi, nu şi faţă. de colectivitatea ce se In consec; nţă o minciună. ~i pe urmă. o ca
va vedea destrămată. zilnic, redusă ~i materialiceşte lomnie, o calomnie josnicA ~i ruşinoasă. ce şi-a 
şi moralmente, in neputinţă. de a lucra. permis-o ziarul maghiar atunci ca.nd a săvâr~it 

Aceasta este perspectiva colaborlrei libera. necuviinţa ~ii. aprecieze cunoştinţele juridice ale 
1 ilor cu partidul naţional român, ~i nu este ne- unor o~melll cu Înde,lungată p~actică ju~idică, cu 
voe să fii mag pentru a vedea limpede in oglinda o, vechIme de 18 am în maglstraturl ŞI cu expe
viitorului. nenţa cerută unor buni avocaţi şi sfetnici ai ju-

stiţiei. , 
W-... .,... • ,a. •• -Jt 

Cazul dela baroul 
din Arad. 

In jurul unui articol din "Aradi Kozlony". 

Am arMât în număru) nostru de eri proce· 
deul greşit, necamaradesc, şi nenaţional) al baronlui 
din Arad ce a refuzat înscrierea fn barou a trei 
magistraţi din vechiul regat, demisionati din. ma
gistratură şi cari voiesc să deschidă. in localitate 
birou de avocatur~~ 

Am arMat de asemenea că. refuzul de In
scriere, 'În baroul de Arad a dlor Bălteann, Dela • 
decima şi Paveleanu nu a fost motivat cu mmlca 
de oarece, aşa după cum reiese din decizia ba
roului, singurul motiv al neânscrierei a fost faptul 
că, de şi legea era categorică nu sosiseră încă .•. 
explicaţii dela Bucureşti. 

Explicaţiile acestea vor sosi însa, să. avem 
doar răbdare să le a~teptăm; nu vor veni Însa 
propriu zis explicaţii şi lă.muriri, ci mai mult or
dine, precise şÎ concrete, de astă dată ca un 
text de lege, pentru ca si poatlt fi pricepute 
de ori cine fără. murmur şi fără de cârtire. 

In aşteptarea explicaţiilor sau ordinelor, ce 
probabil sunt pe drum), facem astăzi aceea ce 
spaţiul nu ne-a îngăduit să. facem eri, punând în 
discuţie şi scoţând la lumina zilt>i un arlicol, rău 
informat Înecat in necompetjnţă' ~i intellţii rele, şi 
apărut în coloanele ziarului local maghiar "Aradi 
Kozlony. 

Această calomnie de care zial'ul maghiar va 
avea sa dea socoteală - pentru că nimeni la noi in 
ţarii. nu inţelege să ierte calomniile unei" prese 
lipsite de demnitate şi de prestigiu, - <iceastă 
calomnie, spunem, ni se pare dublală însă si de o 
ironie grosolană la adresa avocatilor şi oa'menilor 
de legi din teriitoriile alipite, atuncea, când se 
vopb('~te, de slăbiciunea, unora din avocaţii ve
chiului regat, În legătură, se înţelege, cu vastitatea 
de cunoştinţi a acelora cari s'au ocupat cu drep
tul in teritoriile desrobite. 

Ziarul maghiar e cinic ~i revoltător. Este şi 
una este ~i cealaltă pentru ci1 ~Aradj Kozlonyc a 
fost totdeauna un du~man recunoscut al românilor 
şi al statului român. 

, Inainte de război coloanele acestui ziar adă· 
posteau insultele şi ameninţările cele mai degra
datoare la adresa românilor. El era organul ce 
îndemna mai mult de cât ori care altul la perse
cutarea românilor şi Ia arestarea şi inchiderea a· 
cestora, După răsboi tAradi KozlOnyc, a căutat 
să-şi continue campania lui deşallţată ~i rezultatul 
a fost că unul din aceia cari au mai multă tre
cere în conducerea ziarului, DI Stauber, a avut 
onoarea să fie trimis la curtea marţială pentru 
uneltiri in contra statului român. 

Dela un asemenea ziar nici nu se putea aş
tepta altceva mai mult de cât glume trivi
ale relativ la vastitatea cunoştinţelor juridice ale 
celor din teritoriile desrobite, tn comparaţie cu 
slăbiciunea celor din vechiul regat, când numitul 
ziar ştie foarte bine ghiarele cu care fostul regim 
unguresc sugruma: genera~ie dup~ generaţie, Ro-
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m[inismuI, oprindu-l să inveţe şi să se cultive. lip
sindu-I de soarele culturei mântuiroare, împiede
când pe români să ~i înveţe şi limba şi istoria 
maternă şi aruncîtnd românimei fi'~ră!Diturile cultu
rilor juridice dela facultatea din Cluj, cultură. ju
ridică. ce împreună cu alte multe cauzej Il contri
buit la surparea statului maghiar, 

Atragem Iltenţia tutulor românilor şi Il iiuto.o. 
rităţilor asupra acestui organ de presă unguresc 
condus de un bm care Il uneltit tII cont rit statului 
şi anunţăm de mai dinainte că ptobabil strRl1S cu 
uşa, ~Aradi Kozlony' se va grăbi să desmlntă 
calomnia la aU reSa m:tglsttaţilottornl1ni, il1cercând 
să scuze astfel prilltr'o IHJUr. felol1iej josnicia actu
lui comis. 

Vom spurte mai mult de cât atâta; lămuri
rile ridicole şi calomnioase ale ziarului maghiar 
nil at fi trebuit si vadi. hunin' tilei ~i acell!!ta (1 

considerAm ca O grt'şall a cenzurei care nu şi-a 
făcut datoria pe deplin. 

Intrevederea dela Wiesbaden 
dintre dlui Loucheur si Rathenau. , 

(Prin fir special) 

JViesnaden. Protocolul de anexe a fost 
stabilit azi după masă şi va fi semilat În doul ex
emplare unul, francez şi unul german. In caz.ul 
unei contestatiuni textul francez va face dovada. 
După semllar~a ambii ministrii vor discuta mijloa. 
cele practice pentru executarea stipulaţiunilor. Ex
perţii vor examina acordurile de restituire a o 
mare parte din lucrările de re(onstrucţil', find deja. 
executate. 

E probabil ca acordurile să fie semnate mâine 
dimineţă. 

Wiesbaden. Acordul dintre Loucheur si 
Rathenau prevede că organizaţiile particulare fral~
ceeze ~i germane vor proc~da la executarea aran
jamentului stabilit. Furoiturile efectuate def>lirlate 
excluziv reconstitui rei regiunilor devastate vor fi 
deoseb:te de cele ce trebuesc executate. Conform 
tratatului dela Versailes furniturile vor fi executate 
In măsura posibilităţilor economice şi in raport cu 
necesitatile interioare ale Germaniei. Valoarea to
tală a furniturilor efectuate conform tratatului va fj 
de maximum 7 miliarde aur, tulle 1 Octomvrie 
1921 şi 1 Maiu 1926; In cazul unei înţelegeri di
recte intre organizaţia francell, şi cea germană. 
condiţiunile furniturilor se vor stabili de comun 
acord. Dacă o asemenea Inţelegere e imposibilă o 
comislune compusă. dintr'un francez ,i UII german 
,i un al treilea membru ales de comun acord sau 
numit de preşedintele confederaţiei elveţiene va 
stabili condiţiunile furniturilor materiaiuiui curent 
,i guvernul trallcez va putea reclama furnituri de 
materiale speciale cu condiţia ca obiectele cerute 
sii. fie cuprinse în lista remisă. în mod prealabil 
Germaniei, Comandele date organizatiei germane 
vor fi executate de guvernul reichului care va fi 
creditat cu valoarea lor în contul reparaţiunilor. 
Creditul acordat Germaniei anual, se va ridica. Ia 
35 la sută din valoarea mărfurilor şi nu va depăşi 
în nici un caz partea auuitalei franceze a repara
ţiunilor şi în nici Ull caz maximul de un miliard 
până la 1 Mai 1926. 

........ tu; _ ......... ~ . 
Victoria armatelor spaniole. 

(Prin fir special.) 

Madrid. In ultimul comunicat generalul 
Berenguer îşi manifestă satisfacţia pentru succesul 
luptelor date de cele 3 coloane spaniole plecate 
dela. Nador. Duşmanul care Se găsea in număr im
portant a opus rezistenţ,ă. îllverşllnatfL chiar la 
lupte de baionetă, mai ales pe crestele muntelui 
Gurgu. Decimaţi de focul artileriei şi infanteriei şi 
cu retragerea aproape tăiată. rebelii au lăsat iu 
urma lor 200 morţi ,i o mare cantitate de arme. 
La această luptă dală pe uu frollt de 10 km. au 
luat parte intreg tribul Guelaia întărit cu impor
tante contingente venite din Ryff. Prin ocuparea 
regiunii Sebt Vlad Daub, spaniolii domină. com
plect valea Segangeuului, aceasta deschizându -le 
drumul spre interior. 

GAZETA ARADtTLUl 
·-S·! - -7 

Conflictul sârbo-albanez. 
Din telegrameie ce ne-au sm:it j tn tilele . dirt 

urmă, taiese că in ultima 8ăptămlln. clocllirile fntre 
sârbi şi albanezi s'au înmulţit la graniţă. şi că in 
primul moment trupe albaneze aU pus pe goană. 
pe gră.nicerii l'ârbi cati, se susţine de guvernul din 
Tiran", că ar fi început cei din înl!îi atact1ri. 

Telegrame din Belgrad anunţll. de asemenea 
tI. blai multe localităţi au fost ocupate de albanezi 
dela "27 Sep!emvrie trecut ~i pânit ati şi că. gu
vernul albanez ar fi dat ordine de mobilizare ce în 
ce n1ai mate parte stati şi executat. 

După cum se vede guvernul sârb prirt .titile 
ce 16 pune tn circulaţie in presa sa oficială. ,i tn 
telegramele sale cu caracter oficial, ar voi să 
arunce vina conflictului ivit exclusiv asupra Al
baniei. Ori c!lre ar fi InsA. explicaţiunill~ ce se datt 
aprecierea situaţiei trebue să. plece dela punctul 
de vedere că Jugoslavia e aceea care formulează 
pretenţii teritoriale şi că. Albania nu face altceva 
de cât SI'· şi apere drepturile ce i-au fost recu
noscute cu privire la graniţe, in tratatul dela 
Trianon. 

In această acţiune a sa, Albania este încura· 
, jată de faptul că Italia a luat cu hotărare apărarea 

intereselor albaneze, declarând, după cum se ştie, 
că. este in propriul interes al Italiei, că graniţele I 
albaneze să rămâie n~schimbate. Părerei în acelaşi , 
sens au fost emise de Anglia şi nu odată. Ltoyd 1 
George a conchis la nevoia menţinerei graniţelor I 
albaneze. 

In consecinţă cu toată că, după cât se pare, 
Franţa ar fi dispusă la o oarecare concesie faţă de ' 
jugo8lavi, Jugoslavia IIU ar putea să înceapă. o 
serioasă campanie in contra Albaniei întru cât i-ar 
lipsi, pentru aceasta, cOllsimţământuJ şÎ aprobarea 
statelor Anlantei. 

Intervenţii ,i rcprezentaţiulli au fost făcute in 
ultimul timp guvernului jugoslav, de către Italia. 
Totuşi aceste intervenţii nu au avut un rezultat I 
depli.n Întru câ.t ci?cnirile ia graniţă au conljnua~ I 
tot tImpul cu tendlllta de a lua un caracter mat 
serios. 

.... "'" . 
I 

Mare incendia În gara Bărlad.·' I , 
(Prin fir special) 

9 Oetomvrie t 9a I 
.. 

....... ' ... 

INFORllIATIUNI .. 
.. "el! 

- Intru cât ~'au implinit de curân~ 'i 
trei luni, dela apariţia ziarului nostru, ru.' ~ 
gitm pe toţi d-nii abo11aţi sa. binevoia8~ , 
Oi trimite oostul abonamentului. ~l 

Rugăm sM. se ţie ssatll8! de gI'eută~li (11 
!iial'ului acesta, care ca şi unicul ziar CQ. . 

tidian românesc In parţile acestea, eSli;81 

departe de ft fi, incurajat astfel după CU~ 
8011 dicta ideea de conştiinţa. naţionaH1.. . 

Spunând acestea, facem apel tn spe" ~ 
cial la d-nii preoţi şi învăţători, cad Sun \ 
chemaţi mâl mult ca ori cine sa expll .~ 
populaţiei româneşti. menirea sociaIă~. 1 

culturală a ziarelor române. 
- Cu ocazia comemorării domnului Neag,'. 

Basarab, ieri dimineaţ.ă la orele 10 s'a oficia!:,,' 
localitate un servic)u divin la care au luat par. 
toate autorilăţile civile şi militare. 

..... Iti thestia prf'ţtJluÎ de tu mpirare a tlZln 
de gaz, primăria a căzut de acord cu svcieta! . I 
proprietarii din Budapesta în suma de 600 mii I 
Societatea din Budapesta perzistase p!Î.uă an r, 
pentru preţul de un milion 500 mii lei. 

- Tribunalul din Arad a cOlld~mllat ieri in: ( 
1. vidul Ştefan Polciai, locuitor f;l Pânrota, la t! 

luni iilc~isoare, pentru c~ In Iunie refuzându.j.; 
un permIs pentru a organl>'s. o petrecere, a atac; 
pe sergentul major de jandarmi. - Saveta Mam~ .f 

din Pauliş, constatându-se că ~i.a sugru mat copi: , 
nou nl~cut; a fost arestată şi :I:uăilltată. ieri p. r 
chetului din Arad. ,.1 

- Se anunţă. din Viena cit Naţionalrathul I 

primit după lungi desbatr;ri, in celirea a doua,' 
gea cu privire la banca anglo-austriacă. 

- Canada a fost bltntllilă Sâmbătă de : 
mai groaznică furtunii. ce a fost vre· o datii. .. ~. 
fost semnalate numUroase victime şi pagube eno, , 
pretutindeni. 

- & Naţional hotel. din Washington, ullul ,l 

cele mai de seamă monumente istorice ale capi 
lei americane au fost complect dislruns de către ·s 
incendiu. De sub ruine au [ost scoaSe cadam 
unui om şi al unei femei. 

- Se confirmă că adunarea Societăţei nal;' 
nilor va fi în măsură să-şi comunice avizul; 
chestia Sileziei azi s'au mâlle. 

- Se anunţă. din Katlowitz, cl un 
de capitaJişti englezi· au cumpărat In rrgiu' 
Rybnik terenuri vaste şi bogate în cărbuni. Ace< 
terenuri n'au fost exploatate niciodată până ac . 
~i consorţiuf engiez va proceda la extragerea : 

Bârlad. - Eri noapte un' puternic incendiu a 
distrus complect atelierele de-'vagouaj, d.e const

rucţie in lemne, lăcătuşerie ,i montaj; ale gării 

locale. Au ars compleet } 5 vagoane marfă. Multe 

vagoane care 8e aflau tn reparaţie au fost deterio

rate, asem~nea o locomotivă. Restul vagoanelor 

~i locomoti velor aflate in reparaţie au fost salvate 

de personalul gării. Pompierii au stins foeul la ora 

4. Pagubele se urcă la aproape 3 milioane. 

Se crede că focul a fost pus. Ancheta li. tn
ceput. Paznicii atelierelur au fost arestaţi. 

{ buuilor pentru intâia orl\. , 

I - Din statisticile fAcute de societăţile de : } 
/ gurare din America rezultă că in rursul an: ,.f Graţie timpului liniştit sia pUlut evita o ca

tastrofă mai mare. In imediata apropiere a gării se 

gă.seau depozite de petroJeu, benzină, muniţii, che· 
restea şi cereale. . . 

Rezolvarea chestiunei Sileziei 
superioare. 

Berlin. - Ştirile cu privih la rezolvarea ches
tiunei sileziene sunt foarte contradictorii. Presa 
germanr~ consideră ca nesatisfăcute versiunile c tfI 
sau răspândit eri relativ la această problemă, Din 
anturajul comisiunii interaliate din Appeln se află 
că districte le Gleiltwitz, Hindenburg ,i Beuthen au 
fost lăsate Germaniei, iar districtul Katlowitz a 
fOst atribuit Poloniei, din cauza importanţei sale la 
nord de linii. 

* 
Lond1·a. - Reprezentanţii guvernului englez, 

italian şi francez se vor Întru ni in ziua de SOc· 
tom vrie la Paris pentru a pregăti retragerea trupe
lor celQr trei puteri in cazul când situaţiunea Si
leziei superioare va fi regulată de Societatea na-
ţiunilor. ., 

19_0 în accidentele de automobil, cari au avui c 

în Statele Unite au fost 12 mii ucişi ~i un mi~ 1 

şi jumătate râniţi. 1 

" - Guvernul lituanian a semnat protocolul f " 
care aderl\ la curtea permanentă de justiţi in: 
naţională. 

- Salg6 Piroska, virtuollt la pian, 
dia Arad, va organiza un unic concert în 10(' , 

tate În ziua de 15 Octomvrie. Bilete se pot (, . 
pitra la papetăria Bioch. 

- La teatrul orăşenesc se vor reprezenl, 
să.ptămâna viitoare: lJuminecă după masă: .(1,. 

stupid" seara .Albăstrea" (abJB); Luni: Bot: 
(ab. C.); Marţi: Dansul cu noroc (ab. A.), MdC: I 

Dansul cu noroc (ab. R); Joi: «Şoarecele) (ab. 
Vineri: S!udentul cerşiior (ab. A.); SâmbăIă: ~ 
dentui cer~itor \'ab. B.); Dumlllt'că după masl:: 
tofeliul roşu, seara: Studentul cerşi tor (ab. C"I 

Bohemii se va reprezenta Luni în rolun 
Silvia Tiran, M. Horvath, D .. sideriu Rona, 
Ocskay, I. Szabu, 1. Ladislay şi Mihai Acs. Dir,. , 
de scelll: Desideriu Rona, iar orchestra va fi, 
gată de maestrul Matia. Csanyi. 

. x Cărucior pentru copii şi scaune, de s; , 
şi dormiere, mare ~8ortimellt la magazinul l' 
Hegpdiis tn A rad, ' 

CAFENEAUA "CORNUL VÂNĂTORULUI" După teatru mâncărl calde şi recI. Orcl~stl'ă de tie " 
J umiitute litru de vin bun lei 9: în sticle. 
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._"" , -- -
-" It1ftine, Luni, urmeală a se prezenta pentru 

'. ;<onscriere locuitorii din: 
Circ. 1: Str. Consistoriului dela str. Horia până. 

'A ila sI. Mărăşeşti. . 
0, . Circ. II: Str. Trandafinlor. 
ru·· Circ. III : Str. Oituz. 

3.8~ Circ. IV. şi V.: Pentru cei neprezentaţi se 
'fixează. ca ulti~ termin de prezentar~, data de 10 

a~li{)ctomvrie. 
eu. _ Judecătoria poliţienească. din localitate li 

eS\"bdecat următorii: pentru ci a aruncat apă. murdară 
cu~ gunoi pe stradă: servitOarea lui ?eza !'ra~6i. ~u 

II lei amendă; soţ,ia lui Rada SeleJan ŞI DlOnl!'lle 
'. L'irincz cu 30-30 lei amendă; pentru că. a condus 

spe. ~~ruciorul pe trotoar: Andr~i Gyorgy Biro ~u 30 
sun.,,' amendă., pentru murdărie pe stradl: Vllhelm 

11'1 1 - ţ' t Illl ~olberg cu 50 la.i amendă; ~entru ca a. HlU re-
L MaDlul deschIs peste tImpul. permis: Carol 

\' ekulz cu 50 lei amendă, FrancISc Schvartz 100 
i amend.' pentru cA a mers cu bicicleta pe tro

eag, D,r: Teod~r Nan cu 20 lei amendă, Josif Zsulinszki 
iat:, 50 lei amendă; pentru că nu a mânat pe drum 
par. dreapta: GheorKhe Cl1rticean cu 30 lei amendă; 

nlru că a lăsat trăsura cu cai pe stradA fără 
lipin: soţia lui Ioan Kazai cu 50 lei amendă, 
dislau Bertoş ~i Nicolae Velescu cu 30-30 lei 
meddăj pentru că a aruncat anim~l ~repat pe 
radă.: soţia lui Ştefan Kracster cu 20 lei amendă, 
avel Marko cu 50 lei amendă; pentru că a in

. ; rupat animal crrpat în !oc oprit:~ so~ia baronul?i 
In. kxa Nopcsa cu 150 Iei amenda; pentru că n a 

a ti notat mOI bul animalelor ctepate: Iosif Kertesz cu 
[l-I' 50 iei amendă; pentru că n'a scos gunoiul din 
atac· rte: Alexandru Knapp, Francisc Trithaler, soţia 
am~, i (osii Ba'ogh, Sain Hisain, soţia lui Francisc 
Opl: airm, Julius Tahajdi, Fideil Helmer, soţia lui 
I p. ligorie Vicola ,i văd. lzso L~katos cu câte 50 

i amendă, Hoffmann cu 100 lei amendă. 
Ibul • &.~~~~~ __ ~~~~~~,~~_~~~_~~.~ .A "% 
la, . 

le 
Italienii tn capitală. 

î.., Capitala a fost somptuos pavoazată în aştep· 
. rea oaspeţilor italieni. ACt'~tia au fost primiţi 
leial la gară unde li s'a făcut o primire trium-

I j la. S'all tinut cuvântă ri, muzicele au cântat şi în 
~:. m spre centrul oraşului o mulţime imensă 
_ap, salutat pe excursionişti. 

La Atheneu a avut loc apoi o serbare închi
tii oaspeţilor şi In urmA un mare banchet unde 

. asemenea s'au făcut urări pentru înfrăţirea de
naţ. lină româno.italiană. . 

izul Oaspeţii au fost tacântaţi de prilbirea ce li 
:au făcut şi au manifestat tot timpul această im

[n urmă au vizitat exp02,iţia dela Parcul 

CINEMATOGRAFE. 
de : •• Gurtezanele dramă socială în 3 părţi, partea 
an: In 5 acte in ,Apolloc. Banditul Morei scapă din 

'cirle, se reîntoarce la tovarăşii săi vechi, unde 
tie ordine de fer. Un tovarăf ucide pe abatele 
ntoro. Morei î! dojeneşte, dar răpit de o idee 

,!artă, !şi c(' e mai mult ocupă el postul abatelui 
lU!f . Regele bandiţilor îşi foloseşte acest post, fără 

lU: rupă. cu tovareşii Săi pentru a îndeplini fapte 
mile de cel mai distins abate. Pe un fecior îl 
pă dela decădere, pe o fată c';.mtă o redl 
i,ii oneste. Luptă, cu mari greutăţi de învinge 
i scopul sAu e nobil. Se va reprezenta în '9-10 

Jna, 

· t. Duminecă. ~i Luni. 

* 
Pace dramă socială în 4 acte în ,Uraniac 

!O-Il Octomvrie. O p:esll atlmirabilil. Intre 
loni şi muncitori antagonismul ~ mare, pentru 
nici unul nu·~i inţelege rostul. Din drama acea
,splendid. pot invăţa patroni şi muncitori in ce 
Ip ~e poate creia pacea rodnică flF.re aceşti doi 
ton mari Într'atâta, că patronul să-şi atle gine
e tn muncitor ~i muncitorul pe adevăratul 

[Jiri, . _ •• 

fi· Chemllrea consulului Chl'onopulos. 
· Atena. - Ziarele anullţă. că ChroDopulos 
nsul grec la Hamburg a fost rechemat telegrafic 
· A~ena pentr,u a da explicaţii to ceeace priveşte 

dlscllrs pe care l'a pronunţat şi eare a fost 

i eVat de ziare pentru tendinţa lui germanofilă.. H· (Prin fir special.) 

GAZETA ARADULUI 
j--

TELEGRA~IE. 
(Prin fir special.) 

(Telegrame primite la orele 8 dimineaţa.) 

COllferint~ .. pentru ujutOl"2Uea RusieI. 
Pat<is. - Se anunţă din Bruxelles că. confe

rinţa pentru ajutoratea Rusiei a Intrunit 17 na
ţiuni dintre care face parte şi România. Adunarea 
a fost prezidată de Delacroix. Delegaţii au expus 
pe rând activitatea tărilot pe cari le reprezintă, 
cu privire la ajutorare.. Rusiei ~i a proiectelor 
pentru viitor. 

In vellerea conferinţei (lela 
" 3shlngton. 

Londra, Guvernul american cere ca puterile 
să s~ Inteleagă la \Vashington mai întâi asupra 
chestiunilor din extremul orient ~i în special ale Chi
nei. Fără aceasta Statele Unite nu vor lua ~n dis
cuţie problema desarmării. Preşedintele Harding 
are tot sprijinul opiniei publice americane când 
refuză să separe chestiunea pacificuluî de a desar· 
mării. Guvernul din Washington crede că poate 
să şi permită credite mai mari pentru construcţii 
navale decât Japonia şi va recurge la aceasta 
dacii nu se va ajUllge la o înţelegere la conferinţă. 
Pe de altă parte se anunţă că ministrul de. ex
terne britanic e ieformat că guvernul amencan 
se va opune categoric retnoirel alianţei anglo-ja
poneze. 

• 
Lond,oa. - O depeşă. din Washington trimisă 

ziarelor spune: se anunţă din. sursă autorizată. că. 
guvernul Statelor Unite crede că> datoriile aliate nu 
8unt la drept vorbind O chestiune care. trebue 
di'lcutată la conferinţa desa1'mării dinWashing
ton • 

Declaraţiile &ml'3sa<lorulul american 
'W'arren. 

Tokio. - Noul ambasador al Statelor ameri
cane spunând că Statele Unite tn Japoniat Warren 
a ţinut un discurs la asociaţia anglo-americ8nă. 
spunind 6ă Statele-Unite nu' ?or căuta să 
impună. voinţa lor conferinţei dela Washington. 
Statele Unite nu doresc decât o discuţie cinstită 
tn scop d~ a se stabili pfirtdpilll! prin Al@ dtbt 
aplicare să Se prevină un conflict intre interesaţii 
opuşi ,i să. tndepă.rteze cauzele armării. Warren a 
declarat asemenea că. la conferinţă. Statele Unite 
vor profita de oca7,ie pentru a formula principiile 
lor in ceeace prive~te politica din Pacific. care ~u.~ 
decât o politică de cooperare gl'lnerală ŞI relaţluOI 
comerciale amicale. 

Slnfeinerii contrnctează uu imprumut 
illState IeU nite. 

Lornea. - Hary Roland, care pleacă tn 
America spre a conlracta un imprumut pentru 
sinfeineri a declarat inainte de imbarcarea repre
zentanţilor presei că Dailerean a autorizat lan
sarea unui împrumut de 20 milioane dolari in Sta
tele Unite. 

Tratntlvele dIui I.iloyd George cu 
muncitorii. 

Hot'sea. Azi dimineaţa L10yd Gebrge a 
sosit în Londra j teântorcându-se din Scoţia. Ime
diat primul ministru a început conferinţa cu şefii 
muncitorimei privitor la ridicarea depresiunei indus
triale. Primul ministru a propus că un mic număr 
de reprellentanţi ai muncitorilor sA fie ale~i pentru 
a discuta cu el şi colegii ministeriali măsurile 
practice şi aplicabile sitUaţi unii. 

Deaorece a luat cunoştinţă de vederile ex
perţilor industl iali şi financiari în timpul călătoriei 
sale în Scoţia, primul ministru va putea da toaU~ 
informaţiunile şi va clasa propunerile venite atih 
din partea reprezentanţilor capitalului cât şi din 
partea muncii. 

(Telegrame ~ptimlte la orel& a după mas.ă.) 
Guvernul sovietelor nu va accepta 

flota Poloniei. 
Berlin. - Cicerin a fă.cut cunoscut delegatu

lui polon Filipovid că. nola de răspuns a Poloniei 
la cererile guvernului sovietelor e in acceptabilă, 
atât ca formă cât ş! ca fond. 

Che]nerU grevfşU din B(~rlin atacă pe 
clientII localul'ilor. 

Berlin. - Greva d{illd loc la curioase col1f1icte 
diplomatice, căci Germania s'a obligat si gătdn
Îascl bine pe membrii comîsiunilot antautei. Au
torităţile au hotăriit deci ca să i mpue servi rea ob
ligatorie a comisiunilor streille din Berlin. 

Ungurii atacă. din nou in Burgenland 
Viena. - Se ahunţă. in mod oficial că ungurii 

au atăcat ttupeIe austriace la vest de Alhau pe 
teritorul stirian ,i au fost respin,i cu focuri de 
jnfan teri e. 

• 
Viena. - Bande ungure,ti trag dA eri tntr'una 

focuri de armA şi mitraliere asupra oraşului, Bruck 
pe Laita periclihind populaţia citdlă. Guvernul aus
triac a protestat tncontra acestei Inc!fcd.ri a 4rep· 
tului internaţional. 

Trenul personal Galaţi-Tighinu atiicat 
cu bombe. 

Galaţi. -- Tn noaptea de 4 Octomvrie trenul 
persollal Galaţi-Tighina a fost ată.cat cu bombe intre 
staţiile Rasani-Tighin3. LiRia ferală a fost desfa
cută pe o întindere mai mare. Nu SU,lt victime. 

Lansnrea pe 8lJă a. noui vase Italiene. 
Napoli. -- La şantierele statului s'a serbat 

azi lansarea 'mai multor vase mari in asistenţa 
premierului Bonomi ~i a ministrului Rodino, Care 
au fost aclamaţi de trecători. 

O delegaţie a preşedintelui guyeruu
lui egiptean. 

Paris. - Prt'~edintele guvernului egiptean 
Adli Y cghel paşa a declarat unui redaclor al zia
rului ,Excelsiorc că. EKiplul e gata de a da toate 
garanţiile pentru propă~irea intereselor e.ritanice şi 
streine cu condiţia ca aceste să IlU fie incompati
bile cu independenţa sa in special pentru I"ranţa. 
se menţin în Egipt vechile tradiţIi de cordIa
litate • 

Incheieren negocierilor economice 
dintre }:tolonia şi D;)Uzig. 

Ziirich. - O telegramă. german ti. anunţă, 'ci 
negocierile economice dintre Polonia fi statul Jibd 
al Dallzigului s'au terminat. TratatUl economic va 
fi semnat probabil la VaqiOvia in ziua de 8 Oc
tomvrie. 

Acord comercial intre Grecia ~i 
Cehoslo"ucill. 

Atena. - Ziarul .Protevussa- e informat că. 
in urma convorbirilor' cari au avut loc îutre con
sulul ceh ,i ministrul de economie naţi011alll. grec. 
s'a decis î.lcheerea ullui acord comercial provizoriu 
intre Grecia şi Cehoslovacia. Acest acord va fi 
iscălit ill cursul acestei săptămâni şi va prevedea 
blai cu seard dispoziţiUI1i îu ceeace pri'it',te schim· 
bul de tnărfuri. 

Mişcarea. lIlullcitoi'ilor în Jnponia. 
'l'okio. - Populaţia muncitoare cere urcarea 

salariilor, deoarece obiectele de prima necesitate 
s'au urcat cU 300 la SUlă. f4ă de preţurile din 
1914, iar salariile numai cu 60 ia sală. 

Ra!JOrturile economice gertuullo-ruse. 
Geneva. - Wiegenfeld, delegatul german la 

Mosc()va a declarat di. tinde să stabilească legă.turi 
economice solide Între Germania ~i guvernul so
vietelor, căci raporturile eco[)omice sunt baza ra-
ponurilor politice. ~ 

Rad. responsabil: laurenţiu Luca •. 

ooooccoocooooooooooooooocoa 

Fiecare are 
dat"l"ia tbor .. lă Mă 
eumpere IOMurile 

Societăţii de Patronaj 
L08urile aceste 8e 

~4nd Îa toate tatank'erin~ din locaUtate 

aOOOccOOQCDCOCCCOOOOoooocoa 
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~----------------------------~~~~~~~----------------------------~J 
Teatrul APOLLO. -.JA Teatrul URANIA. ~~:t~1c:lc~~*:lclt:fdc1dc*ldclt:t:)Tdc1l:~ ',j 

•• ;:-.;'.~;~.~:;:::~:... ···I:·;·:~:·~:~:::~r::··:!j I M PORT! I T r a fi cre 9 u i a t de Va g o an e col e c tiv e În t re I EX P O R!l ';,,'~ 
Duminecă, Luni 'n - . 

Romanul celobru Il lui Vineri Sîllnbll.tă Duminecll. 
Bonore de Bazac. 

In 3 părţi, Partea 1. Senzaţie Pathe! 

Ovreul Polonez. 
MoreI spll.rgătorul do 

lanţuri. 
Curtizanele 1. şi Vagoane compkcte pe Întreg teritornl Ardealul ni şi Bana-

CenboruJ roman a lui Erk· tului, precnm şi îndepiillirea formalităţi lor de export pent,ru 
!n ~ splendoare ~i mizerie mann Chatrian în 4 acte. lemne de foc. Chereste!L cenale etc. Operaţiuni de vft.wuire. m C) a3W. Parte 1.: Lallţul. _iri U 
Prim actor: Leuis Halpb .• -eal Predat de Franc Keenan. 'n Condiţiuni avantajoa~;.>. Informaţiuui l'ela~iv la tarifft şi export 

In atentiunea a50 , 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile peutru prânzitor ~i dormitor se pot 
cllmplra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferene) Nr.40 

Cele mai llloderne haine 
se lucrii. pentru preţ.uri conveuabiie în salonul 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 
~j piaţa Catedralei în colţ(Tokoly-t. pal. Szantai.) 

. Asilu1 de Copii al statului Arad. 

• Publicaţiune. 

La azilul de copii din Arad sunt ur
matoarele posturi vacante: 

I. Econom, sttlarizat in clasa. IX., 
grad 1. 

II. Medic secundar salal'izat în clasa 
VIII, grau 2. 

III. l11piegat salarizat În ,clasa IX., 
grad 2. 

Reflectanţi sa se însinue în persoana 
la acest institut înaintindu-şi concursul 
urgent cel mult păna în 20 Octomvl'ie 1921. 

Arad, la 6 Octomvrie 192 1. 

Director, medic-primar: 

Dr. Kardos. 

r1'rI'''rI'rI'rI'I'rI'"rtJrI'rl'''rI'rl''' 
IlllPRUlllUTURI 
acord mai tertill posibil Imediat, 

Jlljlocesc vânzări ,:i cumpărări 

........................... 
Cărbuni de phhâ de ineă,lzit prima calitate 
Că.rbuue cernut, de lemn pentru călcat. 
Lemne mărunte de foc, uscate transportate 
la. domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la 

~ ccoooocaccoccc se dau În mod gratuit. CDCOCCCCCCCOOO 

« EFRAIM N. JOSEFOVICI 
~ aoococco AUTORIZAT DE ONOR, MINISTER DE FINANTE. CCO:lOCCO 

I «IMPORT' ARAD Bulevard.ReginaMarla • CURTiCI Vama de I-E-X-P-O-R--Ţ' te . , HO.21. (Andrassy·ter). ••••• , frontiera. I 

~~~"1lC~~~l$\t~~~'t~~'$'Rt~~ 
• _ • _ A"'1bo _ .. ad'D'n •• 

~ piii~~li;:fo~m;ă~ji~iă: ~ 
~ haine bărbăteşti şi pentru copii ~ 
~ <Jhl8ă separată de măsurat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
~ Piaţa Av'ralD Iancu No. 2~. ~ 
~ Edificiul 'l'eatrului. , . - - . 
........................... 
In grădină de vară' şi localul modern aranjat 

Cafenea şi bufet Central 
se servesc cele mai alp>sc beutUl'i şi 
mâncări. In fiecare s~arA mâneări proas
pet gătite şi vinuri de Podgorii din 
via proprie. 169 

Intrarea prin poarta hotelului "C e n t rai" ........................... 
~ ...................... _ ... 
FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ~i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

Rapiţă din Banat, rapiţă de urlu 
şi rapiţă selbatică precum şi totfel 
de alte sămânţe uleioase cump&' 

Industria de Uleis.p, , 
în Ara(l, Bule". Uegele Ferdinan " 
N o. 22. Telefon 135. Adresa teleg' . 
melor: Industria de Ulei. Cerem ofe 

cu mostre. 1· 

prime~te sprepub
II care anun1uri ief
tine. 

.............................. 1 .................... . • 
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PRANZITOARE MODERN' 
În valoare de 63 mii lei lucrate ia atelierul Soc. de Patro- . 

• naj În A.rad 8e vor trage la 80rtl in favoarea a"i1alul soc. 

: CăstigulI.:mobiliarcomplectp.unprân~ • Căstigurile Il. şi III.: mobiliar ne 
: zitor, lucrat din lemn de stejar afumat : complect pentru prânzitor, lucrat 
• şi brăzdat cu rădăcirni de trandafir • lemn de stejar afumat · , : Fiecare moblliar se compllne din un bufet, un păhslonic, Dl 
• .............. de prânzitor şi 6 foteluri de piele •••••••••• 

CAROL KNEFFEL şi FIUL ! 
Bulev. Regele FerdiJlftJld 1. No. 2 : Tragerea va avea loc În ziua de 15 Octolllvrie 1921. 

UN LOS LEI 20. 
(fost piaţa Bor08 Beni) ClCCCXXXXl • L08arl 8e află in următoarele magaziae şi tlltungeril. 

........................... • Ludovic Beregsza8zy, str. Eminescu, Leopold Bruckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str. EroiJ: 

-
D · d · L . te Mare asortiment da eSI· erlll nsz Ig ~~~t!Pş~' :~ut~et~i~ 
A RAD, Bulevardul Regina Maria Nr. 14. -

• Ernesz Pick. Bul. Reg. Maria 17., Salon Augusta, str. Romanului (Palatul-Bohus), Fraţ.i Som16, str. Emit 
• Sigi-mund Keppich. Bul. Rag. Maria, 1. MiiJler şi Fiul, str. Bratianu Filiale, Emil MaieU, Bul. Reg .. 
• Stefaoia MandI, Bul. Reg. :Ferdinan<l 15., Iosif Vidor, Bul. Rog. Ferdinand 3., Vrld. Leopold Hammerll<' 
• Iul,u Bauer, Eul. Rag., Maria, Iosif Schubert, Bul. Reg. J;'erdinand 1., Birou de Anunţuri <Koleh, str. Alex 
• Mauriţiu Klein junior, str. General Berthelot 1., Iosif Bodnar, str. Bratianu, Terezia Czermann, str. Brati:' 
• Biroul secretariatului Societatii de Patronaj, str. George Popa, Atelierul de tâmplarie a Societaţii de Pa, 
• str. Aranykez, Instit. consultaţii medicale a Societ,. de ocrotirea copiilor şi a mamelor, str. Mocsonyi 4., In;' 
: maternitate a 8ooiet. de ocrotirea mamelor din Arad. st.r. Maraşeşti 56., Atelierul de cusMorie a Sooiet. de Pa • 

...................... J ...... ' ..................... . 

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

--~---------------------------------------. 
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