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Presa nenaţională şi 
'evadările dela Jilava. 

căI'ei ideal este distrugerea prin anarchie 
şi Imbogăţirea prin mijloace lipsite de lo
ialitate. 

Cu pl'ilejul celor' petrecute la Jilava 
presa aceasta nenaţionala a facut aceea 

Cele petrecute la JiIava au impresi- ce era natural sa faca, luând apararea co
onat adânc şi dureros pe toţi aceia cari muniştilor, atacând statul şi autoritaţile şi 

. sunt partizanii ordinei tn stat şi care se atacând armata tn privinţa careia a spus 
! gandesc la viitorul ţarii, de oarece faptul că a facut de rândul acesta o manevră 

de care vorbim, arată pâna unde merge sângeroasă şi neceruta de imprejurari. 
; îndrazneala acelora cari nu pot" să pri- După părerea preRei acesteia streine 
:, ceapă cât de degradator este să lucrezi şi nenaţionale, comuniştii dela Jilava au 
: la deslanţuirea anarhiei tn ţara ce te to- dreptul să încerce să fugă, au dreptul să 
lerează ţ:;ă trăieşti in' sânul ei. atace şi să ucidă santiuelele. După a-

A fost mare şi legitima indignarea ceastă presă însă, garda nu trebue să in
generală, faţă de cel~ petl'ecute la Jilava, tervie şi autorităţile nu trebuesc să se 
întru cM cu această ocazie s'a putut ve- amestece, pentrucă făcând aceasta ar ln
dea cât de Întinsă este rana şi cât de semna sa se săvârşească un abuz de putere 
mare este numărul rătăciţilor cari işi dau şi un 'atac ·la libertatea de cugetare a 
mAna să scape dela. jlldacatit şi deja, ~.O::- deţinuţilor. ' 
sânda pe duşmanii românismului şi pe Nici odată o presă nu a fost in afir
admiratorii stărilor bolnăvicioase de· din- maţiile ei mai in afară de obligaţiile pro
colo de Nistru. fesionale şi nici odată condeiul :ziaristu

Presa românească şi adevărat naţio- lui DU a fost injosit mai mult şi mai de
r nala şi-a făcuţ şi de rândul acesta datoria gradator. 
; ridica..ndu-se cu vehemenţa in contra ten- Şi noi totuşi ii vedem în "fiecare zi 

j:. tati vei josnice a comuniştilor arestaţi de pe aceşti oameni scriind şi cxpunându-şi 
II se retrage din faţa justiţiei, asigurân- părerile tn public şi noi totuşi contemplam 
du-şi libertatea prin mijlocul ruşinos al zilnic ru~iD08Ul spectacol al modului cum 
evadrtrii. dânşii işi destilează veninul în f('aze fără 

Această presă a semnalat totdeauna gramatică şi fără stil. Mai mult .. de cât 
pericolul comunist ori de câteori acesta a I atât: adesea ii confundam cu oamenii 

~ căutat sa se manifesteze şi fără a exa- cinstiţi şi adesea îi credem ziarişti de 
1 gera imprejurările şi făraa urmări alt- ra.să şi adesea ori ti recomandăm poate, 
~ ceva de cât asigurarea intereselor ob- sub această formă naţiunilor streine. 
~ şteşti a arătat convingerile s~le şi ca- Iar drept Înjosire a tuturor" judecă
~ lea . ce socotea că trebUIeşte a fi ţilor şi a întregei logici omeneşti, nu rare 
~ urmată. . ori pe pieptul otrăvitorilor opiniunei pu

. AIăt~rea tns~. de ~ceastă presă, ~al blice, noi punem distincţiuni şi decoraţii 
eXistă, din neferICIre ŞI o alta anarhlCă pe care le refuzăm oamenilor buni şi 
şi a~tip?:triotică,. lipsită. de sentimentul cinstiţi." 
d~~mtăţll profeSIOnale ŞI care nu face Este ceva amar şi desolant in această 
ZillllC alt ceva de cât să răspa..ndeasca In atitudine a noastră şi amărăciunea acestei 
~tra:ur~le societăţii. ~er~lentul . di~ol~ant al situaţii nu va dispăre~ de cât atuncea, 
mtrlgeI, al CalOmllleI, ŞI al IDlllclUrulor ce- când ne vom forma inteligenţa astfel şi 
lor mai sfruntate. ne vom curăţa sufletul într' atâta, in cât 

De câte ori este vorba de interesele să putem distinge fără şovăire desintere
naţionale pl'esa aceasta a tutulor străini- sarea de obraznicie, modestia de dorinţa 
lor, a tutulor evreilor şi a acelor mai de Jmbogăţire ce merge pAna la mijloa
josnice interese ce nu au nimic comun cy. cele cele mai nepermise şi sfruntarea 
ţara noastră, critica, insultă, ataca şi tran- cea mai deşanţata, de adevăratul ca

In sforma lucrurile, desfigurându-Ie, pentru racter, 
~ c~ să nu mai ştie nimenea ce este drept S'ar părea ca e o exageraţie sau o 
IrI ŞI ce nu este, ce este cinstit şi ce este gluma tn această afirmaţie· a noastră şi 
H criminal. cu toate acestea' e perfect adevărat că 

Ideile bune, reformele cu caracter facem confuzii de câte ori ni se ofera 
patriotic inovaţiile fericite nu gasesc nici ocazia şi că greşim in inţelegerea oame
odata iertare in faţ(L presei acesteia al nilor ori de câte ori avem prilej. 

fiiii .II 
Germania se amestecă În viata 

economică a Italiei. 
, 

Ziarul italian cldea Nazionale' publică un 
raport al ataşatului comercial dela ambasada ger
mană din Roma, raport ce conţine un expozeu al 
miiloacelor ce trebuesc~lrebuinţate pentru ca 
Germania si redobândească. supremaţia pe pieţele 
italiene, In dauna Franţei,-a Angliei şi a Statelor 
Unite. . 

Ra.portul spune pentru a se creia o situaţiune' 
politică favorabilă, Germaniei trebue si se ex
ploateze nemulţumirile Italiei in cont.ra Antantes 
sporindu-se chiar aceste nemul~umiri printr'o se
rioasă acţiune economică. 

Pentru aceasta noi trebue si stabilim cu 
Italia interese care să împingă pe italieni În apele 
politicei economice germane. 

Inainte de toate trebue să trimitem in Italia 
articole industriale cu preţuri inferioare preţului 
de producţiune, incetinind astfel industria italianA 
şi Inrăind. situaţia financiară a lucrătorilor italieni. 
in acest chip Germania va rii.mlÎne singur' stăpâ.ni 
a peninsulei italiene, avAnd posibilitatea s4 cum
pere cu preţuri mici toată produc~ia industriali a 
Italiei. 

Raportul insist' apoi asupra nevoii ca Ger
mania si puie mâna pe industria materiilor "colo .. 
rante oprindu-se totdeodată. Italia sA. realizeze o 
expansiune economicA in orient. 

Presa italiană. comenteazi raportul acestat 
surprins priOtr'o imprudenţi a orgauelor ambasadei 
germane llIi pune in evidenţă intenţiile Germaniei 
de a face să se rupă reaţiunile prietene,ti dintre 
Italia ~i celelalte state ale Antantei. 

"'·u , .- «. :wc*Ş ... $ ."" "....,.. ~ 

Arestările din Cernăuti. , 
In contra societăţii ucrainiene .Soiuz c s'a 

deschis acţiune publică intru cât tn urma cerCe
tărilor făcute s'a stabilit el această societate! sub 
formă că nu este de cât o asociaţiune studen
ţească., fă.cea propagandă iredentistă. ucraină. In 
Bucovina. 

Cercetările au stabilit, că. societatea «Soiuz, 
era in legatură cu alte sQcietăţi similare din Viena, 
Praga şi Berlin. De asemenea societatea are 
S'râns& relaţiune ,i cu bol,evlcii fi comuniştii ru,i 
aflători tn Bucovina, Din dovezile ce existi se 
poate stabili direcţia programului societ'ţii, In 
punctele ei esenţiale. 

Astfel rezultă. că societatea urmărea rispii.n
direa ideii, în populaţiunea Bucovinii! că Bucovina 
a fost pe nedrept alipitA. la RomAnia, ,i cii. din 
aceasta cauza este O datorie pentru 'credincioşii 

fostului regim să ducă lupta mai departe pAnă. la 
schimbarea situaţiei de azi. , 

In birourile societă.ţii au fost găsite cărţi ,i 
broşuri soshe din streinătate toate cu: caracter 
revoluţionar cum şi O hartă. a Ucrainei făcnti cu 
totul altfel de cât se prezintA. lucrurile astă.?!! din 
punctul de vedere al adevă.ratelor graniţe ale 
României întregi te. 

I , 
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Serbările În Parc J 
de azi după masă. 

A~a dllpa cum am anunţat. ,azi, 
Duminecă., d. m. nu loe iri l)arc 
serbările. cu ttlllit sed~ umanitar ale 
Soch·titţlf .,()crotirNl" ~l~ ~ub ,preşe~ 
dt'llţta D-llei Elt>.tui GoldjŞ~ În fulosul 
orfanilor (le rilzboL 

Măslirlle cele hHll 8eHiJft!ole iti! tUst 
luate ca serbare' ~l obţle tiit dNHmUit 
succes. • 

D-nele şi D-şoatele f()miine vor 
vinde flori tb:urete et(·; şi . vnr Her'Vi 
vizitatortWf diferite hlCrud de coii
sumaţiune. 

Parcul tu fi frumos îtnpodoblt 
pentru aceu~tl:l, ocazie, iur lIluzieele 
mlllhlre vor câi1ta tot timpul. Din 
provillele şi-liu allullţnt sosirea nume
roşi loeuitori, impin~i la lwellstll de 
datoria patrlnticu de al da bauul lor 
in folosul acelora ni (',.aror părlnti uu 
cazat pentru ţ,Ul"ă,. 31)urând idealul 
naţional. 

,ft $ 

Ordinea de prezentare a bărba
tilor născuti În anii 1875-1899. , , 

Azi Dumineclt. urmează să se prezinte cu actele 
lor mihtare pentru vizarea acestora înaiute 'de masă 
bărbaţii născuţi in anii ]875-1879 dimineaţa la. 
orele 8-12, iar după. masă. la orele 3-7 aceia 
născuţi in anii 188U-lg~7 la comisariatul circum
scripţiei poliţiale a doua lei cari locuic."sc in 
străzile: 

29 Decemvrie (Haszinger-ut), Barbu Dela
vrancea cLahner Gyorgy), Tribunul Dobra (Boczko), I 
Bulev. gen, Dragalina (Appollyi kurut), Dâlmei 
(Toltes), Eminef>cu (Deâk Ferencz), Fabricei (Gy~r), I 
Nicu Filipescu (Floriâ.o), Alexandru Gavra (C:o.erno- i 
vits Peter), Spiru George (Akacz), Gozsdu (Szt.. 
Istval1), Graniţei (Hatar), Piaţa A vram Iancu (Sza
badsăg-ter), Ioan Calvin (Kâlvin Janos), George 
Lazar Il (Simonyi). Piaţa Liceului (}6kal-ter), Mar
garetta (Margit), MÎinii de aur (Aranykez), Tranda
firilor (Botond), Piaţa Luptei (Szt.-peler-ter). 

In ziua de 12 Seplemvrie In aceiaş ordine se 
vor prezenta la comisariatul circumscripţiei a duoa 
bă.rbaţii cari locuiesc În stră.zile: 

Str. Colonel Pirici (VoroSloarty-uO piaţa Plev
nei (Arpad-ter), piaţa Peştelui (Hall-ter), strada 
Petru (Petef-UI). strada Remus (Virag-ut), strada 
Românului (Zrillyi-ut), strada Romul ~ Vilmos-ut), 
strada Ioan Rusu (Lujza-nt), strada Şanţului (Arok
ut) calea A. $aguna (partea stângă V,.rjas L.-u), 
strada Sârbească (Koszoru-u!), piaţa Sf. Sava (K.e
It men-ter), strada SeminaruluI (Si na-ut) strada Se
micercului (Felkerek-ut), strada Ioan R. ~irianu 
(Aulich Lajos-ul), strada Sinagogi (Chorin Aron-ut), 
Strada Suarelui (Zoltan-ut), strada Sf. Spiridoll 
(Kalman-ut), strada Vasilie Stroiescu (Teleki-ut), 
strada Scurtă. (Rovid-ut), strada 'rermului (Part
ut), strada Ecaterina Teodoroi ~Heim Domokos-ut), 
piaţa împ. Traian (Altila-ter), strada Ioan Meţianu 
(Forray-ut). 

In ziua de 13 Septemvrie se vor prezenta la 
comisariatul circumscripţiei a doua in aceeaşi or
dine bă.rbaţii cari locuiesc În striLl.ile: Turnului 
(Lovarda-ut), Trompetei (Trombita-ut), Veche (Uj. 
ut), Romul Vdiciu (Lipllt-ut), Trei Vră.bii \HilrOm 
vereb.ut). Piaţa cetă.ţei vechi (6var-ter), Piata 
Luptei (Bocskai-ter), str. Făcan. str_ Kism~lnâr, 
str. Knezich, str. Madâch, str. Marospart, str. Ovar, 
ztr. Szarvas, str. Vendel, Pescarului (Tokoly 
Imre), Moise Nicoaril. (Pet6fi), Mijlol.:ul (Kozep), 
Malul Muri'i.şului (Also marospart), Minervei (llona). 

In ziua de 13-14 Septemvrie se vor pre
zenta la comisariatul circumscripţiei a patra 1n 
aceiaşi ordine şi cu aceleaşi documente cei cari 
locuiesc in strizile Alba-Iulia, Ardealului, Calea 
Bihorului, Elena, rfermului, Miron Costin, Puşca
şilor, Piaţa Stefan cel Mare, OriDai Norbert, Ioan 
\Vaitzer, Calea Aurel Vlaicu până. la Nr. 40, Ca 
lea 6 Vână,ton, Virgina Hotăran, Cobnel Paulian, 
Vântului, Lupului. 

HAZ}l~TA ARAD1ILIT~ 

Condamnarea studentilor ireden· 
ti~ti unguri din' Arad. 

Curtea militară. din Sibiu a anunţat în cauza 
celor 83 studenţi din Atad acuzaţi tie crimă de 

atentat fn1pdtHva Siguranţei statului urrtliltbarea 

sentinţă: . \ . 
Au fost condamtlaţl la tilchisoate cdtecţidhall1 de: 
duo. ani: Iosif Lejlenyl şi Andrei Palfft: 
18 ltnH: Elemer Sasefi ,i Elemer Gyuhl. 

14 ltHti: Andrei ErdOdi. 
3 luni fi 2000 leI amendă: iosit KeJlher. 
14 zile: Ioan Mak6, Elemer Sărkozi, Bela 

Szâsz, Ern.tin Hauszer, Ludov-it Bal1mgattttl) 
Francisc Husztig, Stefan Buzas, Zoltan Macskassy, 
Bela Schiller, iosif Vosty, Stefan Iozsa Pankotay, 

Ioan Kintzilt, Iosif Kovacs, Stefan Foldi, Alexandru 
Lengyel, Carol Szekely, Ernestin Lengyel, Akos 
Hehs, Carol Baky, Marton Cs,inyi şi Francisc 

LengyeL 
3 zile: Stefan llonig, Ferftinand Ustoheil, Carol 

Balazs, Desideriu Fodor, Bela Papp, Ioan Panker, 
Ioan Seifert, Augustin Albert, Simeon Szimonsits, 
Petru Varga, Iuliu Pir"ls, Andrei Buzy, Iosif 

Hunyadi. Mihai Frisch, Carol Eberwein, Francisc 
Kurecska, Ioan SzabO, Ladislau Nagy, Pavel Ku

delcsik, Francisc Baseh, Ladislau Beregszaszy, La
dislau Almassy, Emest Quirini, Alexandru Exterde, 
Iuliu Szant6, Iuliu T6th, Desideriu Iszlay, Frideric Faix 

Geza Stefan, Emeric Raab, Eugen Weinberger, 
Zoltilll Dobiz, Francisc Scheibel, Stefan Kab:h, 
Bela Barsy, Dionisie Domokos, Eugen Swoboda, 

Augustin BelezlIay, Eugen Siflis, Stefan Steiner, 
Ladislau Palotav, Gheorghe Himelsbacher, Iuliu 

Horvâth, Ioan David, Stefan Bartha, Alexandru 
Pfeiffer, Iosif Sotus, Iosif Lengyel, Iosif Papp, 
Bela Raab şi Ludovic Timir. 

1000 lei amtmdll.: Ioan Kamler. Au fost achi. 

tuţi Augustţn Stibich, Anton Hady şi Anton Kampis. 

Preturile În pietele din Arad , ,. 
În ziua de 9 Septemvrle. 

Piaţa de zarzavaturi: Ciapa verde cu cotor 
1 chg. 3-3'50, ci apă uscată. calitatea 1 5'-, Zar
zavaturi chg. 3'50-4 lei, Patlagale roşii chg.2·50 
bani, Oauă buc. 55 bani, Varzil. chg. "50-2 lei, 
Ardei de umplut 6 buc_ 1 leu, Ardei scuţiţi ]0 
buc. I leu, Boie roşie 1 chg_ 40-50 lei, Castra
veţi I buc. 10-25 bani, Cartofi 1 chg_ 1-1'25, 
Struguri 1 chg. 3'50-4'50 bani, Piersice 1 chg. 
2, 50 -4 lei, Prune 1 chg. 1·-1' 50 lei, Pere I 
chg. 2'-3'50 lei, Mere 1 chg. 2·-3.-, Zmâ,ntână 
litru 9-10 lei, Unt chg. 26-32 lei, Brânză de 
vacă. chg. 4 lei, Brânză. de oaie chg_ 10 lei, Lapte 
litru 1-80-2 lei. 

Piata de paseri: GâscA grasă. şi raţă. I kgr_ 
13 lei, Pui 1 per_ 14-16 lei, Pui mai miei 1 pă.r. 
8:-10 lei, Gâscă şi raţA. slabe 1 kgr. 8-12. 

Pi;,ţa de cereale: Grâu 1 mm. 240-250-270 
lei, Orz 1 mm. 270-280 lei, Secară 1 mm. 
210-220 lei, Ovas 1 mm. 230-24-0 leif Porumb 
290 lei, Porumb drug 130 lei, Făină. nuIa ~i fiert 
1 mm, 360-350 lei, Făină. de pâine 1 mm. 
250-270 lei, Tăriţă 1 ~O lei. 

Târgui de vite: Vile J kgr, 2-60-3"50-3'80 
lei, Viţei 1 kgr, 450-4'75-5 lei, Porci 1 kgr. 
9--10~1l-13'50-14-'SO lei, ,Oi 1 kgr. 2'50 lei. . .. t. ., ." -.. 

Un nou conflict rn~o-polon. 
VarşQvia, - Guvernul polon a remis repre

zentantului diplomatic al Rusiei, Karafa, hârliile de 
drum şi totodată a rechemat pe reprezentantul pa
lon dela Moscova. Cauzele conflictului poIono-rusasc 
sunt de natură politică.. Guvernul polon a adus in 
acelaş timp la cunoştinţă. guvernului german şi 
celui rusesc, că nu va duce la îndiplinire transac
ţiunile relativ Ia cari sunt în curs tratative, şi nu 
va mai lăsa să treacă. nici un tren din Germania 
în Rusia, 

(A g_ Damian.) 

-

INFO R1tI..l\. TIUNI! ..... 

- OdatA eu reorganizarea irivăţământului 
dustriei caznice de pe HtngA. ministetul de In'. 
strie si comerţ s'a instituit d comigiulle care să. s 
dieze 'cHestia probelor de aptitudini ee vor tre 
cerut~ concuren}elor. 

• 
- iti primul nostru attlcoi d~ Ieri s'a s 

curat b greşealA ce schib1bit cU to1.ul. inţel 
Fraza tie la lIfittsitdl primei coloarie tretlueşte 
fitli. astfel: ' 

UngatU .ll trebui si conteze de asedtena 
ţH~ faptul, că ROIdnia, principalul factbr iii ttt~ 
ilerii păcel şi al con~olidării relaţiilor de pl'iel 
din aceastA pai-te Î Europii nu va permite tii 
mi~care ce ar fi neconformâ tratatelor şi decizi 
lua.te de Marile puteri. .. 

- Institutul electro-technic al universir 
din Bucureşti publică. actele şi condiţiile de ins 
ere la acest institui. 

• 
-' La 6 Octomvrie c. va avea loc un m. 

raid de călărie al ofiţerilor armatei române. Rai 
se face pentru obţinerea cupei ,i a 6 premi~ 
bani oferite de societatea sportivă. naţională. 
scrierile au început. 

* 
- La Cernăuţi va. avea loc zilele viito 

primul congres al germanilor din Întreaga ţară. 
• 

Oficial se 'anunţă că la Jilav:\ nu a 
Olel un mort cu prilejul încercâ.rii de evadare 
comuniştilor. Răniţii se află in infermerii. 

• 
- La Bucureşti a fost arestat un indi vid 

re promitea oamenilor să la vizeze paş lpoartei 
luându-Ie bani, fără. a face nimic h schimb, Sm 
tem pozitiv informaţi că. s'a dispus luarea de qj 
suri în contra tululor acelora care fac afaceri I 
paşapoartele, intru cât mai tu fiecare ora, se I 
sesc persoane care sub cuvânt că. se ocupă I 
vizarea paşapoartelor la Bucureşti, nu f.\c altd 
de cât să. invente noui mijloace pentru jefuij 
publicului lesne crezltor. ' ! 

• I 
- Din Chi~ină.u se aoun~ă că studenţii f/1 

ce zi, care au venit să viziteze România, au SG 

în acea localitate. Serbări impozal1te au fost ori 
nizate în onoarea oaspeţilor. 

... 
- Mâine, Luni urmează a se prezenta la I 

ro~l populaţiei locuitorii din: 
Circumscripţia 1: str. Nicolae Grigorescu, 1 

Mircea Stanescu, str. l. Decemvrie, ;str. Vântul 
str. Dimitrie Bolitltineanu, str. lernei. ~i Cal 
Radnei_ ... 

Circumscripţia Il: str_ Gojdu. 
Circumscripţia III. str. Pionerilor. 
Circumscripţia J V. str. colonel Paulianu ~i i 

Virginia Hotă.ran. 
... 

, - Comuni~tii bulgari au depus pe bir 
Sobraniei Uil proiect prin care se cere un tr~ 
pentru cumpărarea de alimente cu destinaţia pem 
Rusia. 

- Până la 15 Septemvrie c. VdJ' sosi n 
instrucţii cu privira la aplicarea impozitelor. 

- La Bucureşti a incetat din viaţă. prof~ 
rul dr. Sion fost directorul general al servicii 
sanitar. 

" - In ";UH: de 20 se \lor ţine noui exaIll 
pentru admiterea In liceele militare. 

... 
- Ministerul instrucţiunii 

taxele şcolare pentru examenele 
particular_ 

• 
- D. Titulescu ministru 

în ţară. după. 20 ale lunei c. 
• 

a fixat defin 
celor pregă.tiţi 

d'-! finanţă. va i 

- Cu păreri de rău luăm la cunoştinţă. 
încetarea din viaţă a dnei Maria. Ştefu, soţia 
noscutulQi comerciant româ.n Gheorgha Ştefu, 
tâ,mplatil. in noaptea de Vineri spre S~îmbă.lli. 

Transmitem dlui Ştefu coudoleanţele noa! 
pentru perderea tndurată.. ' 

.. '-~~~ ".'. - . , . "'" . 
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: 11 S~pt~mvrie 1921 
~ r _ La Teatral orăşenesc se vOr reprezenta 
'('ămll1a viitoare următoarele piese: 

Ddmirrecă după. Masă ;,Despreţu,ita"; seara 
, '~trei lebede". abonam.ent seria, B. J~uni: 
~1I1l1ita" abonamentul Sena C. MarţI: .. Mlzera
~) .. cu Iosif ~allos. ~ercuri: , Ofle~ach.. pre· 
~ră abon. sena B. JOI: .,Offenbach , abon. se· 

E, C. Viloleri: »Offenbaeh., abon. seria A. Sâm· 
: .o,f/M'bf1,ch", aboR. seria. A. Duminecl: 
masa. "Violonistul", seara .. Offenbach" abon. 
C. Luni: "Ofjenbaeh" abonament seria A. 

La 1 Octomvrie se vor deschide cursurile de 
u organizate de Direcţiunea Teatrului orăşe· 

ia ~a ~i tn anul trecut. Direcţiunea Teatrului 
!:~i pe acei domni fi. doamne cari doresc a se 

, ie la a.ceste curSUri, si se anunţe în cance· 
ti Teatrului, după. masă la orele 4-6. 

• 
x Aplic la secretariatul Ternova jud. Arad 

grefieră cari vorbesc şi scrie perfect 

. -------

GAZET\ ARADULUI 

l tn afară. de oriee îndoială că. acţiunea 
milÎtară maghiară, se desfă~oară.. condusii. fiind de 

legi ti ml~ti. 

'Agrarner Tageblatt c scrie în baza unei te

legrame, ce a primit, că exregele Carol doreşte să 

câ.~tige rolul de salvator al Burgeulandului şi ca 

impăciuitor al Austriei că Ungaria şi astfel să 

poată pune mâna iar~ p~ putere. Ziarul din 

Agram spune ei Jugoslavia: ~<t ~ti afla moda

litatea pentru a zădinrici planurile exregelui 
Carol. 

După ştiri sosite la Viena.. guvernul maghiar 
a terminat redactarea răspunsului ce-l va da la 

Oota guvernelor Antantei tn chestiunea Bltrgen-. 
landului. In răspunsul sliu guvernul maghia; va 

declara că nu ti stă tn putinţă. a evacua Burgen·, 

landul şi dela măsurile ce le-a luat până acum nu 

/~ , ,1,1 

Bucu,re~ti. - Starea răniţilor dela Jilava. s'a 
îmbunătăţit, silll;ur starea lui Diaconescu s'a ag
ravat, pătmntă.nd proiectilul adânc în intestine. 

Presa elenA pentru o convenţie 
vamală ~reco-română. 

Atena. Presa grecească protestează ÎfDllotriva 
tără.gă.nelilor guvelllului elen, din cauza cArota: nu 
s'a putut incheia convenţia vamali greco ·românlL ,i din ţare fapt rezultă. pentru comercianţH eleni 
pagube enorme. 

I Dsurgenşil din Bur~en 11md au 
nlzat birourI de tnro1are. 

orga-

Viena. - .Neues Wiener Tageblattc e infor

I mat' din BueJapesta că insurgenţii din Burgenland. 
1 au organizat mai multe birouri de Inrolare. Aceasta 

Condiţiunile se vor stabili de se poate abate. 
• 

, i acţiunie de Inrolare a insurgenţilor a fost iniţiată. 

* 
X Vizitaţi magazinul V. Missir fii & Co S. A. 

m, [ complect pentru sezonul de toamnă articole 
:1' ~i efline. 
u • 

o' 

x Cărucior pentru copii si scaune, de sport 
rmiere, mare asortiment la magazinul Iuliu 
dus tn Arad. 

, 

ELEGRAllIE. 

varea conflictului dintre AustrIu 
şI Unguri:l. 

Din ~tiri1e sosite ieri noaptea re
militarii. în Burgenland a devel1it 

Bal'lde iregulare maghiare ajutate de cavale
le gular!.1. au titacat la Hagersdorf jandarmeria 
Ul. , 

cA, care s'a văzut nevOită a se retrage 
lea forţelot maghiare preponderente ca nu-

5 ln urma acestei retra.geri, guvernorul austriac 

}[ avy fiind amenintat să cadA. tn mâinile ban· 
, > 

maghiare, a trebuit să-şi mute sediul. 
Guvernul austriac a intervenit la comisia in

Ilt de generali din Sopron. Generalul englez 

a răspuns la intervenţia guver:<lului austriac, 
~u; primit dela maiorul Ostenburg, comandantul 

~al ui Sopron informaţia, ca să împedece pe in· 

nţi de a atăca Hagersdorful. 
Guvernul austriac a atras atenţiunea genera

ii s orton asupra respozabilităţii mari ce o are 

a interaliată şi asupra faptului că aceasta 

, 'e este Cu totul izolată tn Sopron şi astfel 
)1[ , 
'r 'a nu poate primi alte informaţii despre Sl-

. decât pe acele, pe cari i-Ie pune la dispo

ulorilăţile maghiare. Astfel comisia nu poate 

te starea reală a lucrurilor. Guvernul cere 

u generalului Garton să. permită. tntrarea 

r austriace tn Burgenland, Generalul Garton 

)fe ins insă şi de datll. aceasta această. cerere a . 

ciu ului austriac. 
Noul atac al maghiarilor a fost adus la cu

populaţiei vieneze.· ~ zi an', care an a· 
!nle 10 ediţii speciale. Ştirea a produs mare agi

n întreg oraşuL 

fini, in cercurile reprezentanţilor din Viena ai 
:iti' r Succesoare, se declară procedura Ungariei 

lează în aşa măsură stipulaţi unile păcii dela 

a, încât ea va trebui să aibe ca urmare 
l S uri din partea guvernelor statelor succe-

Belgrad. - Ziarele sunt informate că Jugo

slavia, România ,i Cehoslovacia a adresa.t Unga

riei o notă comună, în care cele trei state preci

zeazA punctul lor de vedere în chestia Burgenlan
dului. 

Circulatie ueriană Danzig-Bucureşti. 
Bucure~ti. - Guvernul urmea7,ă tratative cu o 

societate aeronautică din Varşovia pentru înfiin

ţarea unei circulaţii aeriene intre Danzig ~i Bucu

re~ti. Tratativele au ajuns într"un stadiu atât de 

înaintat, incltt s~ speră cit tn zilele: cele mai apro

piate se va putea incheia contracttl. 

o bandă de comunişti a atacat 
comuna. Sorpenl. 

Chişinău. - Azi au trecut frontiera O altă 

bandă de 40 comunişti şi au atacat comuna Sor

peni, grlnicerii români au respins însă atacul, 

aruncându-i pe comunişti peste frontierii.. 

Hotărârea sochdiştllor democraţ,i 
din Cehoslovncla.. 

, ,-

Praga. - Socialiştii democraţi au decis să 

tntre în guvern ~i ca chestiunea minorităţilor să se 

rezolve in baza principiilor fostului primministru 

Tusar. ' 

Rezultatul nncbetei în tabera dela 
l'ăcăreşti. 

Bucure~ti. - Autoritll;ţile tn cursul, allchHei 
făcute în tab era dela 'Vii.căreşti au aflat numă

roase firezuri, ciocane ,i alte unelte şi afari de 

aceste corespondenţa prisonierilor. Prisonierii 

recunoscind că au voit să evadeze. autorităţile au 
decis sli ia cele mai severe măsuri şi În - viitor 

fiecare comunist să fie ţinut intr'o cameri sepa

rati. Uneltele au fost transpuse Curţii militare. 

* 
Bucure~ti. - Comi~arul regal Cernac a. luat 

prisonierului Boinovski din .. Îl'lrhisoarea dela Văcl

reşti.Acesta a recunoscut că. au voit cu toţii să. 
evrt'deze şi sii. treacă în Rusia. La Întrebarea că 

de unde ar fj avut bani să. facă drumul până. to 

Rusia, Boinovskia rAspuns eli are la un prieten 

din Bucure:;lti foarte mulţi bani depuşi dar chiar 

şi dacă îl vor tăia bucăţi nu va trada numele 
acestui prieten. 

8ucurefti. - Autoritărle au luat cele mai 
severe măzuri la încbisoarea din Jiiava. S'au luat 

disppziţii ca fiecare comunist să. fie Inchis în ce· 
lulă s~parată. 

de Jegitimişti, Conducătorul este fostul primmini

stru Ştefan Friedrich. Lozinca il1surgent.ilor este 

readucerea exregeJui Carol şi proclamarea familiei 
, de Habsburg. 

Rad. responsabil: Lauran lu Luca. 

CINEMATOGRAFE. 
Lady L01Je piesă sportivă In 5 acte tn Apollo, 

o istorie de tot interellanlă din viaţa oamenilor 
sponivi Intreţesută, de istorii amoroase. Ia viaţa 
jocheilor sunt de tot dese tot felul de apucături 
pentru a putea impedeca pe cineva, să Invillgă, cât 
de complicatii. o să fIe dacă să amesteca. aici şi 

I amorul. Lupta Între două partide în legătură. cu 
jocbei se de~v()lti tn Itlod de tot mteresa[lt 'I'r<*ill
când lacrămi de bucurie ~i ~ durere, va rula Du
mînecă si Luui . . • 

• O 8inucid~re morală. în Urania dramă. în 6 
acte, o dramă dintre cele mai bine compu'Ie. Păcatul 
de stradă s'<lIllesteci. În viaţs.. unei f&milii, o rQi
neată total dar şi pii.clttaol îşi ItflA resplata I.'i Itefe
ricita familie f~i află de 1I0U fericirea perdu!ă.. Pe
rifeţiile eToiaei piesei mi,că. sufletele oamenilor. Se 
vor reprezenta Dumillt'că ~i Luni. _ 

__ "'4.- ar ... .4 ........ --"' 
Teatrul APOlLO. -..,1 Teatrul URANIA. 

•••••••••••••••••••••••• 
In 10. 11, 12 Septemvrie 
Sâmbătă, DumÎnec&, Luni 

Senzaţie Pathe! 

• •••••••••••••••••••••••• 
In 10, 11, 12 SeptemVl"ie 

Simbl:ă, Duminecft., Luni 

Senzaţie Pathe! 

Lady Leve SinacmM'e moraJl 
IHm sportiv interesant în . .' • 

fi acte., rI'-~ dramă somaJl\ m 6 acte. 
... * U1 = ...... ..-. '4 

No. 548-921. 

Pn blieatillne. , 
Circumscripţia de cultura tutuDuJui I 

diri Arad pe baza ord. Direcţiunei Regio
nale a R. M. S. din Cluj No. 17845- 921 
Marţi în 13 Septemvi'ie 1921 dim., la 10 
ore yinde prin licitaţie publica 1 (una) 
iapă roşie_ 

Lieitaţia se va ţinea orală tn curtea 
depozitului de fermentare Arad. Preţul 
strigari 600 lei. 

Doritori care voesc a licita sunt datori 
a depune 10% adecă 60 lei vadiu In ziua. 
licitaţii. 

Arad, la 8 Septemvrie 1921. 

Şeful circumscripţii principal: 
E. ·Lovassy. 

reintors dela Viena . ..... . 

pălării elegante şi frumoase. j'aula Dein sir. ralianu9. 



4 GAZETA. ARAnnL1U 11 Septemvrie 1921 . 
J 

Aduc la cunoştinţă Onor. mei Clienţi, cl't lnapoindu-mă din streinatate. am 

redeschis croi toria ~ SALON BERKOVIT j 
mea, care am lărgit-o cu sistemul de croitorie engleză. O Rog ono sprijin: strlldn 1. 1. Brătlallu (Writzer J.) No. 

MIC A P U B L 1 CIT A T E. 
o casă in colţ. cu frontul de 8 c!l.m~re strada 

Ioan Cal vin 42 de vânzare. Adtesa la. proprietar 
tn curte. 268 

Se caută un pian o, plii.t,indu-se chirie lunară. 

In Boncesd se vinde din mana liberă 201 I ju
ghel'e pama:}!" cu instalaţii economic .. , ·10 jughere 
plantaj de pruni. Informaţii dela Bela Papp, pro
prietar. 281 

Bucătărească cauti\. angajament la o familie 
tâ,nă,r1l. in Bucureşt.i. Adresa la Administatia zia· 
rului. 287 

Au sosit A pe proa:<pete de Bicsad, Elopalak, 
Giessbiibel ~i Igmlj.udi. Sirup de căpşt.ne, proas
pet, de vâ.uzare 1~ magazinul de ape minerale 
Kardos. 

Aţă de ţesut şi bumbac în orice can
titate, in perma.nenţă de vânzare la. 

-
Răvesz ·şi Reisz 

maKazln ~u articole de manu
factură şi aţă de ţesut . 225 

Arad, Bulev.ReJ:'. Ferdinand 1. 9. -
CllIPIEl tJHIPIE! 

CHIPlE STUDENŢEŞTI 
pentru elevii şcoalelor superioare, confec
ţion&t.e din materÎal de calitatea pl'imă 

•••• bucata lei 43-80 •••• 
Chipia militare sau pentru civili institute 273 
de învăţământ, funcţionari la Calea Ferată, 
în mare aBortiment. Confecţione-z haine de 
modă pentru bărbaţi şi pardesie pentru 
preţuri avantajo&l-e. Dlor înv!Î.til.tor şi func
ţionari de stat aoord o reducere la preţuri 
de 10 1& BUtă.. Rog binevoitorul sprijin: 

Gheorghe Mariţa croitor ARAD, str. Brancovlc'u 1 

WEISZ Şic§i BENJAMIN 
Mare depozit de articole ţesute ~i tricotaj 
Bulevardul Reain .. Maria nr. 22 

...... ~. 
S'adeschis! BODEGA 
274 , 

• 
Oltcbl8 până 
la ora t. 

MODERN 
str. M. Eminescu No.33-34 
ServeRte cele mai bune vi· 
nuri, ţ.UICă., liqlleuri. dife
rite, totfelul ele gustă.l'i şi 
fripturi la griltar Il. la Bu
cure~ti. = Rog spriji
nul onor. publlo arildan 

S'a deschis! 

, 
• 

OC8cbla până 
la ora 1. 

MAGAZINiJL DE ~ARBIJNI 

I{NEFFEL 
lemne mărunte : • carbuni de încălzit 

219 carbuni de calcat • cimeot si Val' 

de prima calitate. = In Arad transport la domiciliu. 

Invitare! 
E,te În interesul D-va"tră, că înainte de a 
cumpera haine pentru copii să. vizitaţi maga
zinul bogat asortat 266 

EMERIC KATONA din piaţa Avram Iancu 
unde puteţi cumpă.ra. mai iefdn haine pentru 
băieţi şi f<:lte în eta.te de 4-12 ani .•••••• 

Modele originale vieneze 
al mare asortiment au 80slt 

la Depozitul fabricei de pălării 
285 str. Meţianu (palatut Hunyad') 

PYR4M 
, ' 

crema de ghete cu terpelltin 

, 
• 

Ca,litate veritubllă . 

De vâllzare iarlls pre-. ' tntJ.ndeni. 

Cantăm un corespondent 
perfect în limbă l'omfi,nă, care are cu
noştinţe d.\ limbele ma~hia.n1 şi gp.r
mană ~i ştie scrie cu maşină. de ~cris. 

Succesorul lui Samuil Weisberger Arad, Bulev. Reg: Maria 5 • 

No. 326-1921. 

PnbIicBtlun.e minuendă. • 
Comitetul economic al oraşului m 1 ~ 

. cipal Arad, în 10 Septemvrie 1921 a. t 

a. III, la orele 11 ţine licitaţiune rninue~ 
tu sala de consiliu a primariei pentru 
dOHirea drumurilor mUllicipale aflatoare 
hotarul exterior. 

Ca vadiu se va reţinea 
acţiune. 

La licitaţiune se poate 
oferte tn scris şi orale. 

Ofertele tn scris se vor inainta in 
curi închise nainte de licitaţiune şi nu 
atunci se vor lua în considerare 
ofertantul declară, cit cunoaşte şi prim 
condiţiunile licitaţiunei. 

Condiţiunile licitaţ,iunei se pot prh; t 

dl Consilier economic şi nainte de i 

taţiune (Bit'oul economic uşa No. l04f 
Din şedinţa comitetului economl(' 

orftşului cu dl'ept de municipiu ţinuta' f 

Septemvrie 19:31. 
Comitetul economIc orăsene , 

Primăria oraşului cu drept de municipiu A 

No. 5593-1921. pm. 

Publicatiune. . 
In conformitate cu ordinul Ministe 

Finanţelor No. 70241) şi a adresei D' 
ţiunei Financiare din Arad No. 221~6-1 
se aduce Ia cunoştinţă generala cii. 
neIe stampilate şi nestampilate num 
nici o valoare şi deci nu mai pot 
nici ca mijloc de schimb pentt·u vre
de u'snsacţiuni iar contravenţii vor fi 
depsiţi conform legilor. Indivizii 
facând specula de cOt'Oane vor fi p 
siţi conform legilor, confişcâllduli-se 
diat coroanele aflMoare asupra lor, 
formând obiectul contravenţiei se vor 
semna ca depuneri pe seama Minist, 
de Finanţe ca "Efecte fara valoal'e~, 
turâ,lldu-se despre aceste recipisa la 
cesul verbal dresat de cMre agenţii fi 
care împl'euna cu actele de contrar 
dresate se va înainta spre aprobare 
nisterului respectiv. 

Arad, la 6 Septemvrie 1921. 
Dr. R 

• __ --____ aa ______ -_----______ • ___ _ 

I inF~~n CAROL LASSEN ~5:' 
~ Casă Internaţională de tran8porturi de spediţiu 
~ ARAD, STR.ALEXANDI No.l. 
• :: In biroul lui Banca Economiea 8. Â. A.rad. :: • ,~~~ 
• 1. Casa are 8ueurAale proprll şi reprezentante in Bomânia: 

Cluj, Bucureşti. Oradea-Mare, Satu-Mare, CE'rnauţi, Timişoara, 
• AC _1 ..... _IiIia.._ ei'f''''' _ • Dej, Sigu.-Marmi\tei, Bra~ov, Sibiu, Bistraţa, Medeiaş. 

~ Pentru orice - "'.. II. ()a •• are sueurlJale propril în strătaatate: 
, Berlm, Lubeck, Regensburg,. Frelbul'g m Bl'. Nurnberg, Chrlst!ane, 

~ 
şi v. ânzări de hoteluri, re!>taurante, cafenele, ~ J Frankfurt a/M.. Karlsruhe, Danzig, Rotterdam, Schweningen aN. Kaiserslaulll 
prăvălie ~i imobile (oase I doritorii sunt ru- ''lien, Dresden, l::Ireslau, F'lensburg,' Reva.\, 'Vorms, ' 
găţi a se adresa. la. agentul de mijlocire Bremen, Passau, Offenburg, (Badon) Kijln, Gothenburg, Copenbaget. 

I 
Leipzig, Ste t tin, Ulm a/D., Schramberg, Schwăb-Gmund. Ebajerg. 

MOISE SERE Man.nhtoim, Chemnitz, Emden, Stockholm, Lissa.boD. ! 

~ ~ 
Transporturi de slopuri pe Dunăre Aaigul'iiri Be mijlocese sub conditiunile cele mai oulante. ReprezentaDI 

cel mai cunoscut În Arad şi provincie, 276 toate or8.l?ele lIIai mare şi porturi din Continent. Informaţiuni asupra duratei de tra.nsporturi sitlllloţ,iei ~ 
Adresa: Cafeneaua • Cornul Vil.nătorului.. a munioaţ,ie ~i cObtul fractului I!e vor da la orice t.i:llp. . -e. _ . .._ ....... _ .... _ •• ______ .,.,.,.,_., _______ .--Tipografie L. Rethy şi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

= 
~-------------------------------~ 
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