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tactici.

A.bonamentul pe 1 an L. 200, pe

1/2

de aR L. ]00, pe 3 luni L. 60

o

pretări şi concepţiune socială şÎ în fine, greşdi de
naţionalism, ilustrate cu formule colorate ca acelea

(Iecizie~a

ale »Ardealul al ardelenilor. sau • Tipsia de la
1[llr'O'11 articol Ir!:lcut am arătat partea nese- Bucureşti (.
fnchisă in prelitenţ.ia, că apropierea dintre partiIn momentul frl~1I. când direcţia partidului nanaţional român şi partidul liberal, se va face
ţional român a văzut că a~cesta nu mai poate veni nici
Reslllllgerea cererilor de inscriere in
luarea la remorcă a cdui din urmă, de către o datA singur la guvern, silit să aleagă ifltre di- blLrou li (Hor Băltennu, Ueladecima. şi
diatâi şi am insistat totdeodată.'şi asupra fap- strugere şi colaborar~ s'a oprit la imposibilitatea
Pttveleanu. Ce spune legeu. Lecţia (lută
că, apropierea sau colaborarea proectată, era
morală a unei colaborări cu liberalii.
de
baroul
la Timişoarn. Bn.roul de
de a fi fost realizată şi că deci afirmaţia
O prăpastie intelectu{l!ă ~i politică. desparte
evenimentul pOlitic al colaborărei ar fi avut Joc, cele două partide şi tOi uşi ele incearcă să cola.A,ra(i aşteaptă ... desluşir!.
o ştire de domeniul fitflteziei şi o nesocoti-re a boreze.
In vederea unificărei modului de a funcţiona
'giului cOllsiiiuJui de 0_ sută.
Intenţiile colaborărei sunt, natural insă opuse al corpului de avocaţi şi pentl·u a se p1:lne o noua.
Evenimentele ne·au dat dreptate, de oare ce ~i azi, cu aprobarea consiliului de o" sută nu se piatră la temelia ideei de unificare geuerală, parstirile venite de la Cluj, fără a se putea şti, face de cât să. se pîpăe terenul, să se descopere jamentul a votat tn acest sens, O lege ce credeam,
'tn mod preCIS, aceea ce .s'a vorbit acolo, intenţiile şi să se lIutrească a~a numitele: .arrie~e că a fost primită pre:utindeni în ţarl Ctl o deosecă de către consiliul de \) sutii ~'ar fi dat
pellsees~ de viitor.
bită satisfacţiullt'.
'
conducăwrilor partidului să trateze cu libePartidul naţional român, fădtnd insl aceaLegea v:Jtată 'de corpurile legiuitoare şi Sancchestia colaborărei.
sta, se căzneşte să nu moară tocmai acuma cllnd ţionatâ. de Suveran urma, natural, să se apiice in
Pusii. as'tfeI chestiUliea, ea este fără. inddi::.1ă.
viaţa politică se pare unora că devine iar promi- urma promuJgărei ci, in spiritul Îrt c~re a fa.şt
tabila, intru cât ducă. nu s'a hotărât IllU1IC ţ1Uoare ~i să. caute si vadă dacă nu se .poate pre- cot.cepută.
acuma, nu reese insa ci diScttţiile, nu trebuesc
lungi o existellţă printr'o ultimA infuzie poiitică,!
In urma promu'gărei legei pentru unificarea
ou pot să aibă Joc in chestÎ(l colaboră-rei.
Aceasta este o ta'ctică jnstinctivâ ~i (.Jemărturisită. ~,functionărei corpului de avocaţi, mulţi, avocaţi din
Discuţii pot să aibă 100
tratative pot ~ă
Tactica o:ealaltl1 este a partidului liberal, tare faţă vechiul regat s'au inscris în barourile din terito.
urmeze, ~i În vederea continuărei acestor trade cel naţional ~i care caută, s1l. înghită pe acesta riile alipi te, după cum şi unii avocaţi din aceste
i,e, ziarele libi>rale, oflCioase au şi primit disdin urmă, să-} absoarbă în râ.ndurile lui, să·l cou- din Ul'(pă. teritorii s'au tnscris în barourile din /'
" să ia o atitudine convenahilă ~i rezervatA stitue o molecull1 din organismul liber,,!. pentm, a I regat.
de d. Vaida, atâta de . violent criticat altă
îl1tr~bu~n.ţa .ene:giilc ră"pândite ~~ haolice .ale ,Of:
Barourile -'din regat au Drimit cu satisfactie, ~
de către presa liberală,
Interesantul nu ceste însă că se urmează, sau gamzaţlel transJlvă.nene, ca un mIjloc al ndlcarel- t să tnscrie în Iftndurile sale colegii din teritoriile
aiipite mai a:e!> că legea tn chestiune, referitoare
pot să. se urmeze tratative; interesant este fap-' liberale.
P!\nă atunci îll~ă tăcere, semidelicateţe şi l~ -il1scrieri!a avocatilor era atâ.ta de limpede' în
dacii. tratativele urmate vor putea da un reatenţie, cântărită rig'uros, diu partea. liberalilor cât ea ca ori ce l~lJe' votată, dealminteri nu mai
faţă
de partidul naţional român t ceva care să s~- po;te atlmite nici o impotrivire, relativ l~ aplicaIn aceastA situaţie, se găsesc faţă în faţă,
mene a iugăduintă ba chiar mai' mult, a sltibl:
rea ei,
' '
tactici, l,lrmarea a două preocupAri deosebite,
ciune, şi mai mult lncă. o atitudine smerită une on,
Dacă.
aceasta a fost concepţia membrilor ba~
e ale momentelor ~i imprejurărilor
de natură sa dea c,elui ,slab. iluzia. că .este el ce~ rourilor din n:gat, Ilu Re poate spuse însă acel aş
care remor~h6a~~ ~I că I~tehgenţa ŞI vigoarea lUi lucru şi despre membrii unora din barourile di;n
•
trupească
ŞI splfIluală dIspune de !utreaga si- teritoriile alipi:;e şi din punctul acesta de vedere
Partidul naţional român, partid cu merite recCj
tuaţie·
•
am avut de înregistrat un Cl4Z tipic la Arad.
le înainte de război, de, oare ce era In
l?1 această operl de speculare a nalvltăţel ŞI
Dacă juJecă. cineva cazul ce ne preocupă,
lui organizaţie pur naţională, lipsit de . exneexperientei
politice
a
reu~it,
de
oare
c~
s'a
spus
nici
nu
~tii ce trebue să crezi, ~i aproape că te
~i de educatie politi'Că ~i lipsit de norme,
de~lUl
de
tare
În'
c~t
să
a~ză
.
IU,mea,
Jen~tă.
~:"
jenezi,
Ră
predzezi dacii la mijloc este . I:es~otire
conduc'lsre, in epoca de după război, s~a văzut
at~l.ta
candoare
de.
Jud~cata..
fi
mterpretaye
ca.
a
legilor"
nepricepere, sau o condam,na~da. . Ş1 reo dată prada zăzaniilor, şi a intrigilor partidemlca
bard,
a
partldurUl
llaţlOnal
roman,
I mbarca\'oltătoare
rea ,'01llţi, ce contrasteaza. ŞI mal grav
istorice ale vechiului reglt, cari au căutat de
ţia. lovită de to~te stâncjl~ Ş! bătul~. d.e toate vân- cu limpeditate'a de cristal a chestiunei.
iuce
să. suprime, Ull 'rival probabil, disol.
tunle egoismulUI desiănţUlt, !a dupa sine! conduce,
Să expunem insă cazul în toată eIocmai înainte de a se fi organizat.
reroorchează., marele vas al liberalilor, prin compa- venta lui.
Bani şi situaţîi au fost oferite; locuri -in
In urma promulgărei legei penfru unificarea
'Iii de administraţie, s'au împărţit cu amân- ratie, monstruos.
.
_
_
....
""'_
fUllcţionărei
corpului de avocaţi, dnii Fag BăI •
mâinile; tot felul de avantaje au fost creiate
.......... ....
teanu şi Paveleanu, magistraţi în Arad, demisiofii saraci ai ter'toriilor alipite, dar numai cati ..... w....
mai cunoscuţi; În fine, o operi întreagA de Liberarea cehilor' inchi!"l in Ungaria. nează din magistraturA 'li cer barou lui local, inscrierea în acest barou~ pentru a putea deschide
"
a conştiintelor s'a exercitat atunci de
P,·aga.
Răspundnd
,l1nei
întrebă.ri
îu.
comiîn
urmă un birou ~Ie avocaturl'iticianii din regat, spre marea durere a naţîu
In acel aş timp, d. Deladecima, membru al
ce vedea fntillzându-se, efectele târgului de tetul delegaţilor parlamentan pentru atacenle externe ministrul de. externe d. Benes a declarat că baroului din Severin, cere înscrierea sa ca membru
şi limitele operei de vânzare şi negoţ.
Membrii partidului naţional român, s'au aran- sunt 'negocieri în curs cu Ungaria tn chestia cehi- tot in baroul din Arad.
care Cum au putut, inscriindu-se în diferite lor închişi la Budfipesta ~i că in 16 zile aceştia vor
Adăugăm pentru deplina. corn plec tare a chefi Jibera1-i,
şi dând cu ,aceasta o loviturA de moarte
stiunei că. d. Fag Bălteanu, fost consilier de curte
zaţiei transilvănene.
StutlentU basarabeni nu sunt tolel'uţi este inscris în baroul de Ilfov, d, Paveleanu, de
Atunci au început repro~urile, insultele ~i
asemenea fos[ consilier de curte ~ste inscris tn
de poliţie in· Praga.
, fiii teritoriHor desrobite s'au a-::uzat unii
baroul de Piatra-Neamţ, iar d. Deladecima acesta
~i s'au chema.t .veroşi şi necinstiţi, rupând
, Praga. - ~tudellţii din ,Ba~ara~!a ca~e au avocat profesionist, tot timpul, aşa d~p&. c~m am
, fracturându·} şi aducându.l acolo, în cât venit să se inscne la PI aga s au Brun mal ales spus este inscris în baroul d: M;hedl~ţl. Iar .nu
guvernul Vai da să se compromită cu toIul la politechnică. nu pot sa r~mâl:e aci din .cau:a că de Dolj, după cum a apl1rut Intr un Ziar maghiar
lipsa lui de priceper<! şi de experienţă şi priu politia refuză. a le ,da ~ aut~~lzaţlUne ~e ltbera, pe- local, mizerabil informat, sau indus în, eroare de
lui de energie.
'
trecere. Cauza ar fi ca unu dlll aceşti studenţI au rău voitO{Î';
,
De atunci s'au făcut gre~eli' peste gre~eli
fostsarprinşi .~nul trecut ca agitatori bolseToate acestea rees limpede din actele ce
_n.,lBIlllh~A de că.tre partidul naţional roman; greşeli
viei.
posedă dnii Bă.lteanu, Paveleanu şi Deladecima, iar
tactică ~i raţionament politic; greşelî de inter(Prin fir speciaL)
cererea de înscriere în baroul de Arad a fost fă-
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GAZETA ARADULUI
cutA. conform, textului de lege apărut tn Monitorul
Oficial, text pc care îl publicăm mai jos, cu urarea
sA se graveze in ţoate minţile şi să. deştepte in
inteligenţa fiecăruia aceea ce trebueşte şi ce are
de facut.

pentru anularea
datoriei aliatilor.
,

r(Prin fir special)

(Prin fir special.)

Londra. - D. Take Io·nescu ministru de ex·
teme al României a vizitat astăzi pe lord Curzon
~i a avut intrevedere de o oră CU L10yd George.
luaillte de· a pleca spre Paris d. Take Ionescu a
dtclarat unui reprezentunt ,al agenţiei Reuter că
n'a venit la Londra cu vre-o misiune speciaal' şi cA.
a discutat numai chestiuni -politice care intere·
sează. Româ.nia exprimandu-~i mulţumirea cu privire la alcătuirea miCfli antante ia care vede o
garanţie pentru menţinerea tratatelor de pace. Cu
pri vire la chestiunea ungară _d. Take Ionescu a
declarat că tratatul dela Trianon trebue si fie executat'
intocmai ~i sperA. ci această. chestiune va fi tran
~';'tă pe calei diplomatică. Mica antantA. e gata să
întrebuinţeze toate mijloacele neCeSare pentru res·
peCtarea tratatului. In ori ce ca~ fări de
aoord
prealabil cu aliaţii lIU vom intreprinde nimic, neurmi'i.rând alt scop decât respectarea tratatelor şi
menţinerea ordinei. .

Lege pentru unificarea t'uueţionărel cor
pului de ttvocuţi.
Ai"t. 1. Ori ce avocat Inscris la vre
unul din barourile din ţara. va putea pleda
în faţa. ori căI'ei instanţe judecatoreşti din
tntregul regat, Tot astfel ori ce avooat
tnscris la .or ce barou va putea cere
transferarea şi Inscrierea la alt barou.
Art. II. Ori ce legi, regnLHuente
ordonanţe, dispoziţi3 etc., CI! carllcter local sau regionul, lilOştenJte

de la imperiul rU8 sau austI'O-ullgllr,
relu.t1v la llcesl!!tA lege se abroga

Preşedintele Harding a fost ~.;,
citct de un grup de oameni politici ameri~ani eo· ~
duşi de Hopkins sii propue la conferinţa de·
Washington ca Statele V uite să anuleze datQri:
aliaţilor În masurii. în care acesti a vor consi~!
sii.-şi reducă armamentul. Acest proect ar perm.
Statelor Vnite să realizeze economii consideral·
asupra impozitelor .ceeace le ar despăgubi de p :'
derea Imprumuturilor pe care le va erta a.'~

Nell'york. -

ţilor.

.

După cum se vede legea este categoricA.. Se
înţ.elege deci marea surpriză. ce a produs pretutindenea ştirea că. barDul de Antd a respi ns ce-

Apel.
Primim· următorul apel. -Institutul Econo;
Românesc, in dorillţa de a-şi procura intreg mi"
rialul eC!?)lomic care priveşte fara, pentru că, ~
·pe baza lui să poată informa cât mai complect.
cei interesaţi, roagA. toate întreprinderile fin inCI' ~
industriale?i comerciale (Fabrici, Binci, Case I
comerţ etc.) să bine-voiasci a-i trimite,
ctit .
curând posi~l,. numele firmei, adresa, obiectul in ~
pri nderei, statutul şi actele constitutive, bilantu,
publicate, dările de seamă, specimenele de Sl :
nlturi, monografii, etc. sau a cere de la Ins!. I
chestionarul tipărit pe care va putea înscrie ac .1
ştiinţi.
.
- ,
Trimiţând aceste informaţiuni Institutului E·
nomic Românesc, care posedă o organizaţi, ~
pentru adunarea ~i clasarea lor sistematică, f 1
-întreprindere are prilejul să. se facă cunoscuti ~
cercurile care o interesează.; după cum ea
posibilitatea să-i cearA. re:aţiulli asupra firm ~
pe care nu le cunoaşte..
~
Institutul Economic Românesc are sedi~ ~
Bucureşti, Palatul Băncei Naţionale a României.

Intrigi germano-maghiare.

Biuroul presei cehoslova<:e din Bucureşti ne
rerile de inscriere ce ii fuseseră. adresate de către
roagii.
sii. publicum urmA.toarele:
d-nii Fag Bă.lteanu Deladccima şi Paveleanu.
•
De
curâlld gazetele ber!Îneze au publicat cu
Mintea sănătoa~ă şi IOKică ce se revoili la
alai că. orj{anul oficial al guvenrului cehoslovac
ori ce acţ,iune fărli sens Se întreabă; pe ce mo.Ce~koslovenska Republika~ ar fi lansat o ştire că,
tive însă?
cu
oca:da Ii,~hidarei oficiului cereale10r ~i grăsimi
Motivul că la mijloc ar fi fost imposibilitate
IOr"5'ar
fi const .tat fraude tn valoare de 12 mi·
de drept nu există pentru ori ce minte elementar
alclluită, de oare ce cele trei
persoane de mal II arde etc.
In rpa'itate ~tirea aceasta Cu· totul neadevărată.
sus sunt Incrise în barou riie din ţară ~i au "În aa
fost
publicată. de citre o foaie c1andestină care
ceastă privinţă acte in regulă şi dovezile elibaate
.
apare
tn
Praga sub acelaş nume ca ziarul guver~
de barourile respective.
!lamental şi care este cunoscutii. de mult şi de toţi
Care s'ar putea crede Insă că este motivul
senzaţionale
şi
cu totul
invocat, moli vul menit si stiirnească veselia Ro- pTln zvonurile sale
eronate.
mâniei întrejite?
"
N.tural, presa germani a dat cu bucurie curs
Motivul acesta, nemai pomenit, fantast.ic, exaceski calomnii- ca veuită din parte oficială. Pe de
traordinar de copilăresc 'Ii copllăreşte de absurd
este că: Nu au venit îIlCă, explicaţiiie de la mi- a\1il parte jurnalele din Budapesta rlspândesc ,tiri
despre ne~uccesul preşedintelui Masaryk, relativ la
nistrul de resort, despre c ,re se vorbt'~[e în articolul al 1Il mai sus citat. Si acest motiv ce des- căIăloria sa în Moravia şi Slovacia,
Adevărul este însă cu
totul contrariu: Chiar
fiinţează pe cine!J! ca prestigiu jundlc, Uluitor de
repreun1anţii minorităţdor au salutat cu dragoste
simplicitate, sau poate şi mai rău, decât aStfel,
este expus cu seninătate IUlr' o decizie meniti si pe ~<"flll statului, care în toată Republica se bu·
înfrunte registrele barouiui de la Arad, ca şi cum o cură de cele mai mari simpatii în ceeace priveşte
imparţialitatea sa naţională.
explicaţie ce va sâ villă mai poate modifica o lege
Este de remarcat că germanii şi ungurii foloce nu e cu putinţă să fie modificată., nici pe cale
sesc
îu ţările învecinate aceleaşi arme şi mijloace
de regulament.
pentru
discreditarea României tn faţa streină.
Dar afari de aceasta, aceste explicaţii sau
laţei.
dat, şi le-am. citit cu toţii, pentru·· cii. eraU cu" Ar fi de dot:it ca aceste ştiri absolut tendenprinse In intervievul acordat zilele trecute un ui ziar
ţioase
!lă fie mai scrupulos cercetate şi de presa
din capitală de d. ministru al justiţiei,; s'au dat
româoeabca
inainte de a fi date publicităţd, precum
acele explicritii pentru ce le dau logica şi bunul
simţ; le dl echilibrul nostru intelectual ~I
SplTl-·: se face aceasla de către presa cehoslovacă. cu ~ti.
riie relativ la România~.
.
tual de proporţie şi de dreptate, ascunse in mintea
.........
fiecărui om,
-- • ifliJII*•
S'au dat acele explicaţIi ~i ar fi o dezonoare 1Preţurile
pieţele
credem ca, să fie trimis aci la Arad, un o "de
lege ~u delicata şi ciudata misiune de a explica
in ziua de ~7 Octomvrie.
baroului Aradului, ce este o lege şi ce este o simplă explicaţie.
Piaţa de zarzavaturi: Pă.tlăgele roşii 1 kgr.
Din fericire tnsă, alte barouri cel dlll Temi- 250 lei, zarza-vaturi l kl!r. 3·50=-4·- lei, varză
~oara de exemplu, au priceput legea şi modul
ei
1'50 -2"- lt!l, ardei 6-12 buc. 1'- lei. ciapă 1
.de aplicare şi fără să mai aş{epte . explÎ'caţil a tn- k~r. 5'- Ici, u'ituroi 1 kgr. ZO lei, hrian 1
scris pe magistraţii demisionaţi aCOlO
inlicf17i iu
kgr • .16 - I.. i. strug"ri 1 kgr. 250-4'- lei, pere
barouri le din regat.
1 k~r, 3-450 lei, mere 1 kgr. 2'-50-3'50 lei,
Pentru ce atunci baroul din Arad, nu a ce- prude 1 kgr Z'50 lei, smântâni 1 litru 10 - lei,
rut să fie luminat de baroul de ia Temi,oara a
brânză de vacă. 1 kgr.3·SO A lei,
unt 1 kgr.
clruia putere de comprepenzi une este evitlent mai 26-4-0 lei, lapte I litru '2 - lei, oauA 1 buc. 70
desvoltată şi credem mai naţională.
P~ntru
ce? 80 bani.
"
Dar In mod fatal. pentru că, pentru că ..••. baroul
Pi..jţa de paseri: Gâ'ică. grasA. 1 kgr. 11-13
arldan aşteap'.lI. să sosească . •.. expiicaţlile,"·pell lei, raţă grasă. 1 kgr. 10-1Z lei, gâ"că slabă. 1
tru ca o dată. sosite explicatiile aşteptate să deper. 25-30 lei, raţă slabă 1 per. 1S-24 lei, pui
clare că. i s'a dat un vot de blam.
micII per. 8 -12 lei, pui mai mari I per. 15W·4
18 lei, găină 1 per. 18-25 lei, curcan 1 per. 40

...
În

'\i

",

I

..

diriArad

'1

-66 h·i.
Tărgul de .vite: Vite I kgr. 3'60-3303'20-:-3-2'70-2'50 lei, viţei 1 kgr. 6'60 ~-6'SO6 -580, porci 1 kgr. 13'50-12'50-11-10-8

lei, oi I k~r_ 2 ,ei.
Piaţa de cereale: Grâu lmm. 275 lei, orz
1 mm. 350 lei, porumb 1 mm. 030 lei, ovăs 1
IUm. 260 lei, tărită 1 mm. 200 lei, făină nulă 1·
kgr. 4'50 lei, fă.ină de Cert 1 kgr. 3'60 lei, fj~in& de
pâine 1 kgr. 3'- lei.

~I

*

Paris.
După. Daily Mai! preşedintele lL ~
ding ar fi foarfe doritor să obţie dela congres •.
să consinti a facilita plata datoriilor naţiunilor ftj
bitoare. El speră ci cougresul va adopta billul"
lativ la rambursarea datoriei streine) care dr II
părerea si ar înbunilăţi situaţia financiară:~
Europei şi ar favoriza transacţiile americane.
~

un

Ârt. 1 II. Ministrul de, justiţie t va da
instrucţiunile cuvenite pentl'U executarea
acestei' legi în termenul de mai sus
fixat.

Reeulloşt1nţa guvernului ~erlllan eătre
llutorititţlle franceze.
Paris, _. Se anunţă din Maienta că comislirul
ţinuturilor renane a adresat o scrisoare care exprima via recunoştinţă a guvernului german şi
bavarez precum ,i a autorităţilor dlO Palatinal
pentru atitudinea plină de devotament pe Care
,autorităţile franc~e a avut-o cu ocazia catastrofei
din Opau.

o propJnere

D. Take Ionescu la Londra.

L

,.

,.-
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_CINEMATOGRAFE.

H'inţesa fJoalată enigmă. dramatică 1n 5 ~
în Apollo, ÎII 7 şi 8 Octomvrie. Precum toată
tiviiatea diplomaţiei -este enigmatică, a~a e şi v ~
tuturor acelora cari au rol diplomatic. Aici, tII I i
venirile diplomatice toţi şi toate sunt su speClt li
e târziu de regulă, când omul se deşteaptă., c .
tras pe sfoară.~ In piesa aceasta rorul enigmati,
unei princese atrage atenţia lumei întregi,.care
gureazA. în societate ca o princesă curdeza·
serate splendide în onoare diplomatilor amer:.
,i francezi ~i când colo ea este spioană germ
lor. In legă.tură cu aceasta se petrece o altă ,
gură de amor, care În fine se desleag~ cu ci,
toria tinerilor. .

•

Ovreul

polonez un roman,
in Urania, în 7 ~i 8 Octomvrie

În film

in 4

Chirie~ul unui .
tel e ameninţat cu alungare, daci nu-~i achil&

toria Ul~ ovreu polonez se abate peste noapt I
et Hotelierul se cOllvinge cii. are 'galbeni mu:J
sine t îl ucide. Crima nu se descuperă ~i hote,' .
trăieşte Îu cinste,
devine primar chiar. La ~ ,
fetei cade se 'arallgeazi o seanţi hipnotică., D.
}jerul se înspA.imântă de cele auzite şi văzute,
un vis, cl i s'a descoperit crima, ÎII groaza ve
lui se dt'şteaptă se intoarce la oaspeţi şi sI.
Funia, funia, rupeţi funia, ~i cade mort la pA·
Şi-a primit pedeapsa firă ca nevinovata 1•..
si-şi descopere crima tatălui ei.

Apărurea elemfmtuhtl creştin di

'l'urcia. .

Constantin;,pol. - ' Inaltul comisariat gr. ~
transmis Patriarhiei O telegraml1. a delegatului:
la conferinţa din Geneva, care anunţă cA S'l
mis în principiu numirea unei comisiuni perma: .
a conferinţei la Constantinopol cu scopul de a \·e,
asupra elementului creştin din ·Turc;a. Din (
sinnea aceasta vor face parte patriarhul gri
armean.

.....
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GAZETA ARADU[.IIJI

- Cu tncepere dela 19 S"ptemvrie circulaţia
pe linia Paris-Strasburg-Praga-Varşovia, exploatată de societatea franco-română de navigaţie
- Conferinţa statelor succesoare se va ţine aeriană, a fost astfel fixatA:
~egrt'şit tn prima jumă.tate a lunei
QClomvrie
Plecarea din Paris la orele 8, sosirea la Stras~
~~. Ia Porto, dar nu va avea decât un caracter consul· • burg la ora 11 ~i pleacă- la 11.30 pentru Praga,
I t 1ativ.
' . '
unde soselilte la 1330. Din Praga pleaeă a doua zi
l d . _
Generalul Dusmams a fost numit ,ef al la 8 şi soseşte în Varşovia la ora 13.
ltOti' marelui stat-major grec! iar Papnlas generalism al
La Intoarcere, avioan.ele au plecarea la 13 din
nSI.armatei grecesti.
Var,ovia, soseşte la 16 la Praga, de unde pleacă.
'erll;
_ La societatea ~Ocrotirea orfanilort.din riz- a doua zi la ora 8j soseşte la Strasburg la -12 ~i
eraI b~i. filiala Arad este vat'ant postul de rE'gi5trator- pl eacă 1a 12 3 O; soseşte la Paris la 15,30,
e . impiegat dotat tu un saI ar lunar de Lei 76}'25
Avioanele pleaci ,i' Dumineca ,i sărbătorile.
a. in care se cuprinde atit chiria cât
indemnizaţia
- -Albăstrea. a avut o reuşită extraordinarl
de scumpete. Postul e Impreunat cu ..drept la pen. la Teatrul orăşenesc, astfel că. publicul ieri dimiI
neaţă a dat un adevărat asalt asupra casieriei teate , Doritoriipot fi şi dşoare - fşi vor inainta' rului pentru a retine bilete la reprezentaţiill'l de
~res (ererile la biroul societăţii Arad str. Romfmului la. i azi
mâine a acestei piese •.
. S~ . b'" x 8 O '
Illor,1: - AZI,
a.m u.t~
ctomvne urmeaz ...>l a se
Pentru reprezentaţiile de azi Sâmbătă dupli
ud" rezenta la biroul' populaţiei locuitorii din:
masă , :\ladăr nu e asinc
pentru Duminecă
e.
Circumscripţia 1: Str. Unirei, Gh. Ionescu, după. masă .Portofelul roşu c mai sunt numai pu,sbuc, D~' Greceanu, Episcop Radu, şi"' Ciorogariu ,ţine bilete nevândute.
Şaguna dela str. Ghiba Birta l'ână la str.
Luni se va reprezenta ~Bobemjjc abonament C,
. Stroiescu,
operă ce a avut o reuşitli mare tn această stagiune
Circumscripţia 11: Str. Trompetei şi str. Badea
a companiei teatrale arădane. In roluri Silvia Tiâ.r~an.
rOll, M. Horvath, Desideriu Rona, M. Ocskay, Iuliu
Circumscripţia III; Str. Oituz.
Szab6 şi Mihai Acs.
:on.. Circumscrrptia IV fi ,V: pentru cei neprezen. - D Rathenau, se anunţă din Berlin, a pleW
:x
data de 10 Oct.
cat la Wiesbaden
e.. · rti ca ultim termin se fixează
.
dect
Primim dela d: A. Sofrocescu. numit de
-- La 15 c, se va ridica starea de asediu
inCI' urind administrator financiar la Admillislraţia din Bavaria, conform deciziei luate zi lele trecute.
:ase rad urmatoarele:
-- Dupi ~ Vossische Zeitung. atribuirea orae!Ît
Conform- ordinul O-lui Ministru finanţ .. lor No
şului Beuthl'n n'a fost Incă fixati.
li in 22048 19 Septenwrie 1921 t fă,cându~ni·se curIOSCongresul economic dupi cum se anunţă.
I că prin faplul că- la
l\dministraţia financiari
din la,i a fost amânat pentru 16 Octomvrie.
Judeţului Arad funcţioneat:ă d.. i AdmillÎsrratori
nanciari, anume D·nii Titus Mărgilleariţiu ~i N
Din Tokio se anunţl în mod oficial că
b Sofrocescu, nu creiază unui<l' O l-ituaţ1une l-U
Împăratul Japoniei e grav bolnav.
rioari sau ,inferioară. faţă. de celalalt.
Se anunţă. oficial că
Hausschild a fost
ui E' Ambii deci avem aceleafi drepluri şi datorii.
numit
delegat
g-erman
la
conferinţa internaţionali.
iza!!, it În c~ pri~'eşte chestiunea bărieasd&, rezolvarea
'f IUTOr chestiunilor, facerea iusperţiunilur Cas!-ei pentru a jutorul Rusiei, conferinţă ce se va deschide
azi la Bruxelles.
;cuti lului şi perceptoratelor din Judcţ.
Se anunţă din Pragll că. In Maramură.şul
ea
- Invit pe dnii patroni cari au a nga jaţi uceocup~t de cehi s'au expropiat 143 mii metri ,păt
fim' i, ucenice industrrali sau co"nerciali, ca tii terraţi din c:tre 73 mii sunt destinll.ţii coloni/irilor.
n de 3 zile să se inscrie la ,coalA. Orice !legiiUn delegat ceh. va sosi curând to Româedi~ ~ se va ped psi conform 1E'~t'i
Arad t la 9 Octomvrie 1921. Tr.' Orădean nia pentru a conferi asupra transporturilor pe Dun-ăre.
ector.
In urma desftinţării regiunei domeniale
: - fo ultimul consiliu de mini~trii, s'a ho'ărât
din
Arad.
directorul acestei regiuni d V. Farca~erbările pentru comemorar~a .lalDllul i Nea!;oe
sarab să aibă- loc sâmbătă la Cui-lea de\rw,. şmu a fost mutat in aceiaşi Calitate ]a Buziaş,
de unde Se administrează. ferele statului din
I t' . In acelaş timp se va oficia " un parastas la
BanaT.
la, srmantul
,
'
1
'
regeluI Carol .
In Arad funcţioneazi acum tn locul direcţiu
La aceste solemnităţi vor asista membrii fa~
111 C l' .
b .,
.
nei un serviciu de' lichidare a coloniilor şi dome, . lei rega l
e '
~I mem m guvernulUI.
niilor. Ca şt'f al acestui .. erviciu a fost numit d. N•.
pec,(
. i! d apOi' h
" 1e de 01' d'In
•
" COIlSI'1'IU l examll:u.n
c eSllulll
Rusu.
care a şi sosit de curând la Arad.
tai, anciar în legatură- cu reforma agrară din Ardt>al,
marii bOlar"t
~ Il sa.'" se treac ...
"
B'
,.
d'
Din sur!'ă. ofici~]1I. americani se anunti d.
asupra
aliCII
agrare In
I l '
~
Iulicţle
. de i mpro, limbile fr-lnce7.i ~i eng-le?:ă vor fi limbile oficiale
icareă. nea,
care este succesoarea In
ez .. el!irire a o·lor 4 institut.ii de credit funciar oIin ale confprinţei la Washington
Ieri dimint>aţă la orele 9. a avut loc f,edinţa.
~~~"d,pest~. toate privilegiile acestora stabilite prin
consiliului admtnistrativ al judetului, pentru· IU!la
'1 ~
tI> 1 speCiale.
.
_
l
In .Monitorul Ofidal •. La reşedinţa divi- Sf'ptE'mvrie. S'au cetit rapoartele diferitelor rezocs'au (liscutat mai multe chestiuni de ordin .
. IX-a (Sllistra) se înfiinţează- pe ziuc! de I Iulie turi
administr1tiv
21, un cOl-lsiliu de ră.zboi permanent uâfld cornIn 1f'l!itur~ cu raportul medicnlui Veterinar
) 4' !llţa juridică pentru intreaga circumscripţlulle
judE'ţean. in urma propunert>i acestuia, consiliul a
unui . Iona/A a judeţelor Duroo.;{ur
Caliacra.
deci<; să. imprime formulare uniforme, de bilete de
;hil& Ace'it COllsiliu de rAzboi se va oq~alJ1za con
vite pentru tntre~ teritorul judeţului
totodată. si
oaptr prescripţiunilor coduluI josliţiei mllitHre ,i ,va
mu:: eca toate infracţiunile comise pe tertlorul cir- urg-itează- la minister astorfel de imprimate de
r
. scripţiunii sale, cu începere d~ la 1 Iulie a. c. rălr!' stat
T
,PAnl! acum adecli nu s~a luat de guvern meI
~a C - Situaţia provizorie Il tncasă.rilor~i plăţilor
{, di"po7.'ţie pentru imprimarea de bilete de vite
1, ~ uTului de le. 1 A pri lie pillA, la 31 A u~ usl'a C,
ulii forme- şi astff'1 tn privinţa aceasta nu sta putut
mIe, "conrul anilor 18~0·2] şi 1921-22 SE' prt':r.itllă
E'xprcita
nici un control. Pentru ca eventuale abua ve fel: încasări] ,631.238 202 I.ei; pIăţ'; 2,348. :?S4 751
7uri cu eliher;treaacestor bilete şi furturile de
~i sI. d~ci ~u un plUS la plăţi de '117,016 548 lei,
vitE'. consiliul a ministrativ ai judeţului a decis, a
pl!" perit dm imprumutul de la Banca Naţională' de
imprima
în chE'ltuelile proprii bilete de vite uniL f' !JIllioane lei şi prirl plasare de rellti
forme, 1 ânA ~e vor Jua dispoziţii din partea guAcea.sti cheltuială- bugetarli îll plus r.. ţă de vernului.
~ări, s'a fAcut pentru plata locomotivelor cu~
Revi10rul şcolar, tn legatură. cu raportul său,
ate ~i reparate, perltru piaTa cărbuuilor şi
a ct!"tut ajutorul autorităţilor judeţene pentru apronelor furnizate C. F. R. Încă din anul t'recut fi
vi7.ionarea f'U lemnele necesare pentru ~colile din
a~e nepl!!i te, precum şi pentru acoperirt'a furţudeţ
pe timpul ernei.
,t g1: .Illo r militare pla.tile din creditul de rălbl.li.
. .......,
4 _
.
.-ului, -In cursul săptămânai viitoare se "a tncepe la
~ S'l unalul din Oradea Mare judecarea veslÎtului Lluyd George va Juu. parte la conCerma' Uit Avram Plş,'uţ. care a terorÎzat luni înlr>'*,i
rlull' din '\v asblngton.
a \', unei!: din jurul Oră/ii, omorâ,ndchiar, pâllă.
Londra. - Se pare ca premierul englez,
}in (. da fost prins de că.tre jandarmi. Avram Păljlcuţ LtoJd George va plec;! la conferinţa din WashingI
O bandă illtreagă cu care teroriza satele şi
tOIl ti cĂ va delega pe Chambedain si'! il reprezinte
a fost aproape intrea~ă prinsi.
fn tratativele cu Îrlandezii.
I

.

-

,i

,

,i

,i

. str.

d:

!I .

,i

,i

,i

.

.

.

3

TELEGRAJYIE.·
(Prin fir special.)

Vizita ambasadorului .Muier la Quai
D'Orsay.
Pa,·is. - Ziarele de aci cred a şti că- in cursul vizitei pe care a făcut-o eri la Quai D'Orsay ambasadorul germania d. Maier a cerut ridicarea
sancţiunilor militare.
Primlre~, regentulut
Budapesta. - Regentul

Horthy in pecs.

Horthy vizitâ.nd regiunile liberale de curând de sub ocupaţia jugoslavi a fost vÎu aclamat de populaţia din Pecs, unde
a primit deputaţiuni socialiste ,i de lucrători mi-·
nieri din localitate. In alocaţiuni1e pronunţate s'a
accentuat necesitatea unei cât mai repezi colaborări
na*ionale tu interesal păcii.

De I" eonferinţa din Wa8hington.

,i

Lajayette - Departamentul de stat din Washington, anunţă admiterea Olandei, Belgiei
{>ortugaliei, la conlerinţa din Washington, dar dupli
cât se crede cu acel aş statut ca al Chinei. Nu se
va conta pe participarea lor la conferintt"le privitoare la armaneut. dar li se va acorda aceleaşi
drepturi ca
principalelor puteri în chestile e~tre
mUlui orient.

,i

Mutarea Ligei ~ uţiunllor la Viena.
Pentru ora 12 sta anunţat sO'iirea
a Ligei Naţiunilor care
va studia posibilitatea eventual ei stabiliri a Ligei
la Viena. 1n cercurile politice din Viena domne~te
speranţa d in acest mod oraşul devenind interna~
. ţional va fi salvat peirei.

Viena. -

delegaţiullei f.-.anco-engleze

soluţie fuyorabllă Poloniei in
ehestin SlIeziei superioară.
Paris. - .Echo de Pari8~ afli din Geneva

O

că comisiunea a patra a Li~ei Naţiunilor va adopta
in chestiunea problemei sileziene Linia Surorga
modificată În favoarea Poloniei.

•

Geneva. - Consiliul suprem a dat directiva
la incherea acordului economic germano-polonez
spre a evita consecinţele cari ar putea resulta din
o solutiune prea pripită.

către

Rllmbursarell datoriei Angliei
Statele Unite.

Lond,·a. - După- • Daily Express~ Statele.
Unite vor interveni pe lângă. guvernul englez
pentru rambursarea' datoriei britanice care se ridica la 972 milioane lire sterline.

'Collgrelml Jllgillel'llor In le,şl.
Iaşi.

Se fac mari pregătiri în vederea
congresului inginerilor ce va avea Joc tIt curând.
Comuna va oferi delegaţi lor un banchet în prima
seară. a congresului.

-

Inailltnrea armuteler

turceşti,

Constantinopol . .:.. Armatele turce~fi progreBazat diic înconjurând EskiselciruJ.
Alte- coloane se fndreaptli spre Doubou Piuar.
sează direcţiunea

Ciocnire de trenuri in tunelul ...
Batignoles.
Paris. - O ciocnire de trenuri a avut loc in
tunelul dela Batignoles tI apropierea gă-rei S~int.
Lazare. Două- trenuri ciocnindu-se rezervoarele de
gaz ale Iămpilor din mai multe vagoane a luat foc
provocând incendiu.
Numărul

•

morţilor În urma ciocnirii din tune!ul Batignoles e mai mare decât s'a
crezut la Inceput. Noui cadavre au fost descoperite.
lutr'o ori ~'al1 8COS 31 morţi, mai sunt incă- 12
vagoane de cercetat.

Lond"a, -

Liga naţiunilor şi-a terminat luerările~
Geneva. - Adunarea Lif{ei naţiunilor ~i-a tel.
minat azi lucrArile. Au fos't realeşi membrii nepermallenţi ai consiliului.
.

Reluarea ofemdvei de către armatele
l'I}umloIe.

,i

Melila. - Comunicat ofidal. Armatele spaniole
au reluat azi ofensiva cucerind Atlateu
Alcazaba. Mai multe coloane continuă înajntar~a lor.
Red. r88pons.abil; Laurenţiu Luca.•

I
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In 7. 8, 9 Octomvrie

Vineri Sâmbăta.
Senzaţie

~

In 7, 8, U Octom, rie
Vineri Sâmbătă Duwinecă
Senzaţie Pathe I

Dumh.ecă

Path6 I

Printesa
voalattă
,

Ovreul Polonez.

Enigmii dramatidi în 5
a::\6. Pridata da Dolul'es

Cen horn1 roman a lni Erk·
mann Chatrian în -* acttl.

tiomânia. Ministerul Finanţelor Direcţiunea Generală'
3, Licitaţia se ya ţinea
Cluj. Administraţia F!nanciară Arad.
casei din Arad Piata Ărpt\d
găseşte

depozitate marfa.
4. Nainte dc inceperea. licitatiei mar·
va. fi măSurată ~i cantitatea astfel co:
sta-Tată \'8. forma. obiectul licitatiei.
:
..
6. Cumpăl'ătorul este obligat a pl'
taxa de cumparare şi impozitul de cin
la-ţie catrâ stat.
6. Jfarfa se ,"a vinde aceluia, care
oferi ma.i mult eventual chiar ~i sub pre, .
de strigare Iu IipBa unui ofert mai rid] t
şi cumparatorui este obligat a prelua n .
mai d.ecă t nnu'fa. cumpărată.
. Arad, la 6 Octomvrie 19:H.
se

No. 25.993 ·11/6-1921.

Licitatie
de R."enda.oe.
•

Administralia fina.nciara a Judeţului
Arad prin aceasta publica licitaţie de aren1It~
Casi.nelli.
II -~ Preda' de l<~ranc K.·enall.
dtll'e cu oferte Inchise asupra dreptului de
vamuil'e .u. podului eI'aria} din tt'e Radntl şi
Lipova pe perio.dul dela 1 Decemvl'ie 19~ 1
până la 30 Noemvrie 1924 adeca pe timp
de
3 ani
r
3tj6
Licitaţia se va ţine tn ziua de ~9
Recomandă în at.enţil1nea. ono pub ic maOctomvrie . a. c. ora IOla Administraţia
gazinul să.oll boga-.r, cu: aţă~ bumbac, ţa- f finuncin I'i\. Arad etaj 1. camera 12 •.
Jallt?r1e,.~a,punun ~e ~oaleLa., a,r~:cOlf\lUlOfertanţi Vor depune la Cassel'ia aceOr. Liviu Pascu"
pletlta Şl ţesute, hart1e, utensJlu şco.are. . t ' Ad . . t ţ' f"
. ' s el
1ll111IS l'a -l mSnC1al'e o cauţ',lUne d e
notar pubiic,
%
10
din valoarea Rrendei oferite pe un
350
an, iar l'ecepisa se va alatura la ofert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
In atentiunea
Dreptul de al'ănda se va acorda celui
ce va ofed cea mai mare at'endă, toţi In grădină de vară ~i localul, mode.rn aran
ceialalţi reflectanţi neavâ,nd nici un drept
de recurs.
. .
Mobile pent.ru _prii,nzitor ~i dormitor se pot
In oferte şe scrie precis ca cunoltşte
(,le s<.>rvesc cele mai alese beuturi şi
cumpllra ieftin in depozitUl de mobile Wiegencondiţiunile de arendare şi le accepti\. tn
ltlâncări. In fiecare searli. mancări proas·
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak ]'erenc} Nr. 40
pat gătite şi vinuri de Podgorii din
Inh'egime.
via proprie.
1ti9
Ofertele tl'ebuesc predate la Admini,
straţia financiară' Arad cel tărziu până la Intrarea prin poarta hotelului "C 8 n tr
Asllu! de Copii al statului Arad.
data de 28 Octomvl'Îe a. c. a. m. ora 10
Pllblieaţiune.
_~ele sosite după acest termen nu se vor
La. azilul de copii din Arad sunt ur- lua in considerare.
NI'. dosar. 608-1921. ~
mătoar-ele posturi vaCil.nte ~
Pe plic este a se scrie legibil .. Ofert
L Econom, salarizat În 'clasa IX., pentru arendarea podului Radn~·Lipova".
gl'ad 1.
'
Condiţiunile de Rl'endarea se pot veII. Medic secundar salarizat Îlt clasa dea la aceasta. . Administraţie etaj 1. cu-VIII, gl'ad 2.
mera 12 incepând dela 1 Octomvrie in
III. Inpiegat salarizat în clasa IX., fiecare zi dela orele 11-12 a. m.
,
grad 2:
Arad, la 1 Octomvrie 1921.
In urma cererei făcute mie, adu,·
Reflectanţi să se lnsinue in persoal1ă
Administraţia financiari\.. cunoştinţă generală, că la 10 OctOIll
la acest institut Îlluintindu-şi concllT'sul' - - - - - - - - - - - - - - - - - 1921 la ora 3 după masă, în Arad, In a.
UI'gent cel mult pâlliL în ;!O Octomvl'Îe 19:21, NI'. act. 1570-1921.
tamelltele afiăto1ll'e în Bulevardul Re
Arad, la 6 Octomvrie 192 L " Publicaţiulle de llcitaţie.
.Ferdinand 1. No. 10. - se vor vinde e
.
. ' citaţie, prin intervenţia mea, diferite m
. Director, medic-primar:
La firmei" Lloj"d Banc Kalnuil' Endl'e" I boieresti si colecţii valoroase de' vâna
Or. Kardos.
firmă înregistrată' tn Arad, reprezentata Obiect'ele' uu se vor vinde pe un preţ
}ll'in ad vocatul D1'. Kilt~nyi Zoltttn, dO'tllici- mic decâirl cel de strj'gare. Preţul e~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~........ Hat In Arad, aduc la cunoştinţă publică, că se achita imediat,' precum şi taxele
Cărbuni de pi<ltră de Încălzit prima. cal·itate În ziua de 10 Octomvrie anul 1921 la ora drept dupa preţul de cum ptl.ral'f~, ce pri
Cărbune ceruut. de lemn pentru călcat.
3
. d 1 1" 't ţ'
. Lemne mărunte de foc, uscate transporta.te
după mtlsă se va V1l1 e a ICI a le pu- pe cumparatori. Infol'lllaţiuni detailal
la. domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la lJlicl1 contra plaţii în numerar pe lângl1 pot primi .1u biroul meu.
intervenţia noastră circa 4000 chiIograme
Arad, la 7 Octomvrie 1921.
slănină sarată, care a fost amanetată spre
Or. Sine
,
siguranţa datoriei de Lei 24000 cMră renotar
puii
BlIlev. Regele Ferdinand 1. No. ~ ~rcant ea creditor, - pe lângă urmatoarele
(fest piaţa Boros Beni) CXlCCCOOO condiţiuni:
'
1. Preţut de strigare este Lei 80.000.
Mare asortiI!:
2. Doritol'Î de a licita sunt obligaţi. a
•
'W ciorapi,
cotate
şi 8\'ib:'
depozita în mânile noastre in naintea. participari la licitaţie în chip' de cauţiune ARAD, Bulevardul Regina Maria ~r,
$uma' de Lei 8000.
(
,

•
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cumpărăto~ilorde mobile

C

Cafenea

şi

bufet Gentr

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

·;ucliune!
,

şi' FIUL

CAROL KNEFFEL
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FRAŢ II NEUMA N
Fabrică

· 1jllSZt·Il
DeSI·delIn
b

de spirt si de drojdie
,

Fabrica de

,

t

făină

ARAD
şi Vagoane complecte pe întreg teritorul Ardealului şi Bana.tului, precum ~i îndeplinirea formalităţi lor da export pentru
lemne de foc. Oherestea. cereale etc. Operaţiuni de vămuire.
Condiţiuni avantajoas,'. Informaţiuni relativ la tarife şi export
CXXXXXXXXXXJCOO se dau în mod grat.uit. ooccacaoocDXXl

fiecare are
.:

(J.'

datoria morala, si

-

EFRAIM N.

coocoaoa
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