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cordul partidului naţio
::i nal-român cu liberalii. 
i 2 Dorinţa, nemărtul'isită In Intregime a 
Ser artidului naţional român, de a încheia 'un 

cord politic cu liberalii, a făcut pe mulţi 
'u membrii organizaţiei transilvitnene sa 
cotească. drept încheiat acordul In che-
iune, cu mult mai înainte chiar de a se 
început tratative serioase. 

Glasuri mai mult sau mai puţin au
. rlzate; glasuri Jipsite chiar de orice 

IU ~ utoritate; glasuri ce puteau tocmai prin 
, l' sa acestei autorităţi să facă mai mult 
c .. D (:e cM hine chpsfid :lCnrrlntp!, 8n 

· e'Jt flotriyit sli, l':tSpcuvit'{I'-eit tu toare 
I",e in nlod prea: :iWi', reaaZllre:a. înte](~-
11, (u:tlml III :,H::~i4~fa 8UidrJ,i, iHHl!iii de 

OJ ,lta interioan3 de il \'f'c1tW, în fine, 
ftuiw o ap]'(jph~r.o l'~ln::il1 i se atrihuia 
e ij:lţk'llali~ti) In ~ tta mi ~ in ni) de a i't'": el. 

ela un dezastru sigur şi dela o dispariţie 
· ropiată partidul naţional român, 
· Aceasta răspândire de ştiri neexacte 
, de svonuri mai mult de cât Indoielnice 
· lativ la realizarea acordului dintre libe~ 
li şi pUl"tidul naţional român, a avut loc 
s~ în dauna acestuia din urmă deoarece 

· reclama lttcuta şi graba de a' se consi~ 
· ra drept incheţata o apropiere absolut 
existentă, nu putea să insemne altceva 

• ntyu op~n~~ publică, a întregei ţări, d~ 
,t ImpoSIbIhtatea în care se găsea orga-
· z~ţia. transilvanean a de a lucra singur'ă, 
'pslta de ori ce sprijin şi de ori ce 
utOl', 

Partea cea mai grea Insă şi cea mai 
favorabilă partidului naţional român 
te ca. vremea a trecut, zilele au fugit 
nesfârşire unele dupa celelalte; toată 

mea a luat cunoştinţă de pretenţiile şi 
:" condiţiile. partidului naţional român 

totuşi acordul mult aşteptat nu s'a 
m cut. 

" Şi totuşi nimenea nu se miră că a
,rdul n'a avut incă loc;' opinia publiCă 
lumea. politică ce au rămas reci Ia afir

. firile facute in întruniri, referitor la rea-
, ' ·~rea acordului, nu se arată de 100 sur
::~ [luse ca lucrurile au luat o altă intorsa
~. ~' , il de cât aceea dorită de partidul na
.~~~: on~l român şi suntem foarte siguri că 
ati:!:; B ar arMa nimenea nedumerit dacă a-
Pal' ' . , 
IDot· ZI, sau mâine, în ori ce caz In scurtă 
P8~. em~, s'ar afirma oficial de către parti

. ul liberal că faimoasa chestiune a acor-

dului n'a fost nici odată discutată serios. 1· , Atitudinea unui ziar maghiar. 
că nu au avut loc de cât schimburi de t 
vederi neautorizate !=Ii neoficiale si că de ' Sunt in deajuns CUIlOl;cute declaratile dlui 
altminteri principii' de morală' politică Tache Ionescu cu privire la minorităţile' noastre 
Inaltă, s'ar fi opus la o colaborare a etnice, declaraţii' făcute unui ziar dia streinătate 

t
'd l' l' şi reproduse de numeroase or"'ane ale presei 

par 1 U Ul lberal cu partidul naţional streine. b 

român. . "Declaraţiile în chestiune, departe de ~ în-
Acela va fi momentul culminant când. greula soarta minorităţilor noastre etnice, trebue 

VOi' pieri toate aspiraţiile, se vor stinge să recunoaştem, că au fost făcute de către mi
toate pretenţiile formulate de către mem- nistru.l de exterue conform modului de li inţelege 

b 
chestIUnea al tntregei ţări. 

rii partidului naţional şi când vor părea t t . ~illorităţile s'au bucurat dela început in 
o mal inchise şi mai triste pel'spectivele Rom.linla de ~~bită atenţia din partea guver

politice de viitor. !lUlUl, a presei ŞL a întregei populaţii şi opinii pu-

Atuncea va fi momentul decisiv când blice române, 
liberalii sătui de concesiunile făcute şi Angajamentele ce au lost luate de către sta
convinşi că nu mai au nimica de aşteptat tul român, în adunările şi reuniunile ţinute in strei
dela membrii partidului naţionaJ, îşi vor nă.t~te şi ,und~ s'a dis(;ut~t regimul ce trebueşte 

, , aplicat mlnontăţllor, au fost ţinute prin excelentă, 
]'.: [1'1\;.! e ii i :')(;;'et d~H' piglll', toate avantajele de cltre statul nostru, r 

d '~::;ltllu~li ~;.i b;Llll~~ti.~ avon1tnc llaŢiunali- " . Organ~le noastre de conducere, întreaga 
':;ltilor tnUlsi!viineni, in momente cântl după oplnre publică românească şi intreaga noastră 
ItwhiJicfefl pacU se punea ha 7.a pe ur. alt presă, au fost de acord asupra modului larg cum 
fel de politictî şi l)e a!t~· f(>lHrl de eUl ente trebue~te tratate minorităţile cum şi asupra con· 
~ i 1 l' . T - ct!'''~H~~11 ce ~~ f."'1P.y1nc ;::~, fie dat aCt-stura, nentrtt 
mi ~'e umoa po Itwă. a ransily:.un<.'l ii ft,- ., ' ca 4i.;i, .. n{u~Lie I1vastr<:: t:lIlL,:e ~ă po"tă, ~':1t;l' !TIeo ' 

ceu~ a. \:/;;!{:;;llillui l'~g.;1L • (iJulLlI L"lurab.; ;,'1 care se găsesc, s:1 ~e d ':':s\' oi le 

Se vor manifesta atunci mari dezliu- ~i sn.-;;.i a~jgtlre, berI.:, Ci1,e~ re eV'.lI'lt\UflC ':il 

ziuni; situaţii creiate repede se Y~}I' d;1-. 1>1 ol-(n:". 
râma şi mui repede inca de car ~'au, ' unu! din priucipalele argumente ce 'a""rieter: -
făcut şi mulţi oameni cu ' 1 ·t .... ţ· .j,.-. ",j,_ : mmat statul. n"st!u să adoptt> acest lal');- 1'1("'> .. ve el (11.1 \.tv vv.u. 1 tratare a llilUVfiiH.~livr a iust farA i ,tlv ' .. " . l. p, 

ducel'e ~l. mUlţI oameni cu pretenţie de, ~ 1 ro~s~ e~perielJţă făcutii. ~e statul maghl~~'~'::;-; 
face polltlCălnaltă~ ,.se vor v~dea neVOIţI I gr~bl"t slOgur de",astru.l ?Ifi , ~a.uză. că. nu a inţeies 
să renunţe la amblţn vane Şl să ducă o nevOia de a aplica mmontaţllor un regim de 
viaţă cetăţenească şi cinstită l'eîntorcă,n- ! dreptate in privinţa căruia sii. nu fie nimic 

d 
I de spus 

u-se ]0. modestele lor slujbe, sau in sânuI 1 o, , '" , familiilor lor 1 Româ,lIlmea dlD tentorule desroblte a suferit 
, '; • prea mult de pe urma sistemului de apăsare al 

Aceasta vre~ pal' că să ne spme cu fostului regim maghiar, pentru ca astăzi intreaga 
glasul SăU profetlc, acordul ce refuză să ţară românească. să. nu-şi dea seamă că tirania 
se r~alizeze, spre :uirarea şi spre spaima ullgu~ească. ~ căzut pril.l.. pr,opriile ei greşeli ~i -;ă, 
partIdului naţional român. numaI ~n regtru de .s~rlJln şl,?e libertate poate să 

a~ragii. ,10 spre, RO~II.Ula illtregttă dragostea şi con· 
,..".,.... u 1'" ....... .... .,..,0-;«-___ .......... • slderaţlunea mlnontăţilor noastre etnice. Acest lu-

D~lrul }'ranţei eătră Cello-Slovacia. 
Pl'ag(ţ. - Municipalitatea din Verdun a oferit 

primăriei din Praga o cassete. conţinând pământ 
de pe câmpurile de bătaie dela Verdun. Consiliul 
municipal din·· Praga a hotărît C;J acea cassetă să. 
fie depusă In zidăria fostei primării ~i ca locul 
unde va fi aşezată casseta să fie indicat printr'o 
marmură comemorativâ. Din Praga se va trimite 
deasemenea, la Verdull o casseti conţinând pământ 
din locurile istorice ale Boemiei, împreună cu me
moriul şi drapelul oferit de către asociaţiile de 
prevedere sociali, ale femeilor, primăriei din Paris, 
pentru a ii aşezate În Palatul Iuvalizilor. 

Semuarea cOln'cuttel italo-braziIiene, 
Roma. - Astăzi s'a semnat conveotiunea 

i?tre ltalia şi Brazilia relativă la emigrare p~ecum 
Şl acordul care stabileşte măsurile de uşurare a 
emigrlrilGr. 

(Prin fir special.) 

cru şi acest fel de a vedea, de şi practicat cu 
toată ~onvingerea şi cu toată însufleţirea de către 
cerCUrIle conducătoare româneşti ~i de către 
intreaga opinie publicA română, nu au fost însii. 
Înţelese, astfel după cum ar fi trebuit, de o bună 
parte a maghiari mei din Ardeal, cum şi de o bun' 
parte a organelor de presă maghiară, ce în loc 'să 
stabilească. evidenţa, caută să ridice noui obstacole 
t~tru realizarea acel,ei imp~rtant,e opere de apro
piere, de încredere ŞI de pnetenle între statul ro
mân şi minorităţile susţinute de un regim larg de 
cOllciJianţă şi de libertate. 

Astfel numai cu multă pl1tere de rău trebuie 
să înre,gistrăm faptul că organul de prsd maghiar 
• Elenzekc a profitat ca totdeauna de prilejul decla· 
ratiilor făcute de către d. Tache Ionescu, pentru 
a-şi expune părerile sale, vizibil ostile, relativ la 
apropierea dintre stat şi dintre minorităţi. 

După părerea ziarului maghiar tot ceea ce Se 
. face de către guvern; toate probele de concilianţă. 

ce se dau şi tot sprijinul acordat minoritMilor nu 
are şi nu, poate să aibă de cât o medil/cri' impor
tanţă, atata vreme CRt nu Se va infAptui promisiu-



2 

nea făcută naţionalităţilor prin tratatul de pace şi 
prin hotărârile dela Alba Inlia. 

Numai când aceste condiţii vor fi realizate, 
atuncea maghiarimea, după. părerea lui .Elenzek« 
va avea înncdere în guverne şi nnmal atucea 
drepturile maghiarimii vor putea să. fie respec-
tate~ . 

Sunt în· deajuns de bine cunoscute angaja
mentele luate şi împlinite piină la preciziune, la 
Alba Iulia în chestia minorităţilor. 

,Elenzekc este însă de pă.rere că maghiari
mea trebue să fie nemulţumită ~i că el are misi
unea de a fi un organ de presă. ve~nic nemulţu· 
mit şi veşnic în cOlltinuă agitaţiune. 

Cu toată, aceastA grije a ziarului maghiar de 
a protesta şi de a formula lI~mulţumiri, socotindu
le ca pornite din partea minorităţilor, există totuşi 
o bună parte a maghiarimii care inţelege aceea. ce 
statul face pentru dânsa cum şi sprijinul ce 
i·se dă. 

Există de asemenea o presă maghiară, cerce
tătoare a realităţilor sociale şi politice şi care în 
ciuda lui • Elenzek t nu se sfieşte să puie în evi
denţă ate!lţia statului şi a opiniei publice româlie 
fată de minorităţi. 

• Articole în acest sens au apăru t într'une le zi are 
din Arad, din Ticqişoara ca. şi din Cluj şi întru 
cât dreptatea nu poate ti nici odată nesocotită, 
avem convingerea că. ziarul tutulor nemulţumirilor, 
nemulţumitul de profesie, ,Elenzekc nu va mai 
reprezenta in curând de cât un glas stingher şi 
izolat. ," c 

GAZETA ARADULFI 

I A doua vizită a escursionistilor 
italieni În Atad. ' 

Am anunţat în numărul nostru de ieri că 
escursioniştii italieni întorcându-se în Italia, vor 
sosi în gara Aradului cu expresul Orient, ce so
seşte la Arad dela Bucureşti la ora 1 şi jumâtate 
după masă.. 

Ieri dimineaţă, prefectura oraşului a primit 
Însă o a dou,a telegramă. în sensul că escursio
niştii vor întrerupe călătoria în Arad; pentru a o 
continua în ziua următoare. 

Din partea primăriei s'a.u luat deci imediat 
dispoziţii pentru gâ,zduirea. fraţilor italieni, cari 
înainte de a părăsi teritorul ţarii româneşti, au 
dorit să mai revadă odaI' Aradul, in urma impre. 
I>iilor ce le-au fAcut acest oraş şi imprejurimea lui 
cu ocazia primei vizite. 

In gara pavoazată cu dnpp.le italiene şi ro
mâne oaspeţii jtalieni au fost întimpinaţi de re
prezentanţii autorităţilor, cari i-au condus apoi în 
trăsuri în două grupuri la reslaorantele Pano
nia şi Cornul Vânătorului, unde li S'3 oferit o 
mdsă. 

]n cursul prâozului d. profesor Bruto Amante, 
i\ unul dintre cei mai entuziaşti filoromâni, în toastul 

ce l·a ţinut a accentuat importanţ! escursiunei ce 
au făcut·o în ţ ua ro'nânească. care pe lângă cu

! noa{tlerea de aproape a poporului românesc, a 
I avut de scop şi crearea relaţiilor ecouomice, col merci ale şi industriale, ce vor avea să facă mai 
1 strânse şi să întărea!'că. raporturile dintre cele ................. w_--___ --.... ' ... -........ _,.. ____ ... __ ~ .............. ___ ..... _ ... _ ........ __ . 11 douA ţari SUNrÎ: Italia şi România. 

La cuvintele pline de cAldur~ şi dragoste 
Sentinta În marele proces sinceră l.a adresa poporului românesc ale dlui pro· 

, I fesor Bruta A,man;e a răspuns d. primar l. Robu 
al complotistilor din Ardeal. ; mulţumind în numele populaţIei Încă odată pentru , I darul făcut oraşului Arad, le 'doreşte fraţilor ita-

4 . . - " lieni u re\'edere în curând şi să ducă în patria lor Vineri la orele ŞI Jumătate sa cettt sen~ 

la 1 
cele mai bune impresii din ţara noastră. 

tinta în marele complot din Ardeal judecat DupA masă oaspeţii au vizitat, împărţiţi In 
Cluj. I Ipai multe grupuri, oraşul. 

După pledoarele avocatilor Vineri la orele 10 Seara la orele 8 şi . jumătate li s'a oferit 
&. m. comisiuuea de judecată a întrat in deliberare oaspeţilor în resta'orantul "Crucea Albă" o cină. 
fi dupl. 5 ore jumătate au propnunţat următoarea comună., la care au luat parte numeroşi reprezen-

tanţi ai societă.ţii arădane. , 
sentinţă: I Azi dimineaţă la orele 9. oaspeţii italieni vor 

Condamnaţi în absenţă locot. Terstyansky la: pleca din gara Arad, părăsind teritorul României 
moarte, Gostonyi Varga Andrei, Micola Zoltan, 1 prin punctul de frontieră C"l"tîci 
Marvay Pal lbranyi, Szab6 Juzsef, Bama Gabor, dr. j~~ _~.... . ,,~ ........ - _.. __ u_ .. __ "_ 
~ogaraşi, ~adnoffay, Sz~lIoşi, ~lesZ{lroş, ~i.}'f-d-ta:--r' Circuiatia Între Bucuresti-Brasov-
IOŞ, Neogrady Gyula, Peter Bf'l"..F ark::tsne, Fuchs, 1, ,. 
Kovacs Janos, B'~s~îier 'Lajos, Seitler, Gros Pâl I Oradea-Mare. 

_---Snp~o-n-'..:zai şi Reiber Beui la munclL silnică pe - Noui trenuri. -
viaţă. Pe ziua de 15 Octomvrie cor., trenurile mixte 

... Dintre' prezenţi au fost condamnaţi Tama~ actuale n-rile 527 şi 528 Bucurt'~tiBraşov se vor 
..... --'~alldi la 15 ani muncă silnică, Sandor Imre la transforma în trenuri de persoane il-riie t'i7 şi 178 

6 ani, Zacher ffela, Soltesz Liszl6, dr. lmecs, dr. I şi se vor I~relung~ până la Oradea.Mare, având 
următorul Itllleranu. 

Csernath Harşanyi la 4-3 ani, SzabO Szerafin la! Bucureşti plecarea 14.45; PloeştÎ sosire 16 17, 
1 an, lvanyi Kamil la 5 ani, Kovacs hinoş subloco- plec. 16.37; Câmpina sos. 17.42, plec. 18.0]; Si-
1enent la 8 ani muncă silnică. Ceilalţi au fost I naia sos. 19.34, lJ.lec. 19.49; Predeal sos. 20.41, 
achitaţi. I plec. 21.00; Braşov so~. 2215, plec .. 2y2,44; Sig?}-

~I şoara ,:;os. 3;23. plec. -'.31; Copşa mlc~ sos. 4.~2, ... __ • ..,_-.... ~ ............ __ , ....... - __ ..,.-........ ,..u ..... _ ... w,. ...... ~ .... ___ ,.. ... .v ................. ,.. ..... '"'__ plec. J; TelUş sos. 6.34, plec. 7; ClUJ sos~ 10 . .)3, 

Numiri si transferări În , poliţia 

din Transilvania. 
D. Anghel lulian, consilier de secţie la di

rectoratul internelor în Transilvania, a fost detaşat 
şi însărcinat a indeplini funcţiunea de prefect al 
poliţiei regionale Timişoara. 

D. Valeriu Liuba, prefect al poliţiei regionale 
din Tim;şoara, a fost detaşat la insp~ctoratul ge
neral de siguranţă din Cernăuţi. 

D. Augustin Bardoş, substituit de prefect al 
poliţiei regionale din Timişpara, a fost detaşat la 
inspectoratul general de sigurenţJl. din Chi-
şinău. / 

D. Lazar Zarcula, şef al poliţiei oraşului Ti· 
mişoara, a fost detaşat, la prefectura regională 
Braşov şi insărcinat a îndeplini funcţiunea de sub· 
stituit al prefecturei regionale. 

D. N. Stefanescu, p01iţai c1. 1. al gării Ti
mişoara, a fost detaşat la poliţia oraşului Timi
şoara şi însărcinat a îndeplini fun~ţiunea de şef al 
poliţiei. 

plec. 11.23; O radea-ilIare sos, 17.45. 
Ele vor avea leRătură în Sighişoara spre Sibiu 

şi Odorhei, în Copşa.Mică deJa Sibiu, in Feldioara 
dela Vioara, în T eiuş spre şi del a Arad, în Câmpia· 
Turdei deja Turda. 

La inapoiere: Oradea-Mare plec. 9; Cluj sos. 
15 18, piec. 15.54; Teiuş sos. 1958, plec. 20.27; 
Copsa ~lic~ sos. 22. In, plec 22.46; Sighişoara sos. 
025, P'f'c. 0'39; Braşov sos. 5 37. plec. 6; Predeal 
sos. 719, plec. 7.36; Sinaia sos. 8 16, plec. 8.29; 
Câmpina sos. 9.26, pec. 9.33; Ploeşti sos, 10.47, 
plec. 11.09; Bucureşti sos. 1235. 

Ele vor avea legătură ilt Oradea-Mare dela 
Cheresig. Cheteghean şi Vaşc1iu. În Câmpia-Turdei 
dela şi '<'pre Turda, in Feldioara R. dela şi spre 
Uioara, in Teiuş dela şi spre Arad, în Blaj dela şi 
spre Praid şi în Braşov spre Sibiu ~i Madefalău. 

81)Orirea orelor de lucru in, Germunia. 
Berlin: - Din cauza lipsei de lucrători unele 

mari fabrici din Germania au renunţat la sistemul 
de opt ore lucru, sporind numărul orelor la 56 ore 
pe săptămână.. (Prin fir special.) 
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. - Intru cât s'au împlinit de curân: 111 

trei luni, dela aparitia ziarului nostl'u, r~' {II 

găm pe toţi d-nii abonaţi sa binevoiaSi~ 
a trimite costul abonamentului. . Ia 

Rugam să se ţie seama de greută~: 111 

ziarului acesta, care ca şi unicul ziar c': -sI 
tidian românesc în parţile acestea, est: 
departe de a fi încurajat a&tfel dupn. CU:' Yl 

ar dicta ideea de conştiinţa naţionala. ua 
Spunând acestea~ facem apel în s: to 

cial la d-nii preoţi şi învttţători, cari s. bl 
chemaţi mai mult ca ori cine să explii.: 
populaţiei româneşti, menirea sociala 
culturala a ziarelor româ.ne. 

li 
- Al.!, Joi, seara, va sosi la Cluj M. Sa R. se 

gilla Maria. ~e 

- Duplî cum suntem informaţi şef al ofir :.'1 
lui de inchiriere a fost numit d. Cori,·lan Motor ,_ 
în locul dlui dr. R. Chicin, C<ire şi-a în;:;.intat I;.j)l 
mai de mult demisia din acest. post •. 

- Dna Constanţa Argetoianu, mama dlui 
nistru de interne, cu' ocazia trecerei dnieisale ~,:Po 
Arad a depus la primăria oraşului suma de o ~e 
lei ca dar pentru copii bolnavi din spitalul de cc. ~ 
din Arad. S'a ·decis ca aceastii sumi să se in:. 
buinţeze pentru procurarea darurilor de Crăciun , 
se vor da bolnavilor din spitalul de copii. 1 

- Se studiază ca pe ziua de I Noemvrie, 
c., să se pună. in circul aţie trenuri. accelerate 
marfă pe urrnătoar"le lillii: 

Eilaret -- Timişoara-Arad, Filaret- Galati, i 
laret-Oradea-Mare) Buzău Cernăuţi şi PaşcaL: 
Chişinău. 

:.- Concursul de luptă organi7.at pentru [. 
I 

mineci\.?de clubul c Toldi t va avea să. decidli.· 1 

luptători si fie delegaţi de Federaţia SodeUr al 
Sportive din România pentru a reprezenta cu ci ,il 
nitate colorile româneşti internaţional la cOlier' a 
de şampionat dela Helsinj?Jors. .. 

Concursul de Duminecă are astfel o de 
. bită importanţă întru cât toţi concurenţii vor . 
a se arăta capabili pentru a fi delegaţi la con 
sul dela Helsingfors. Avându-se în vedere inter. 
mare ce se va arăta în urma importanţei sale,: . l 
de concursul clubului ,. Toldi", biletele au' 
puse înainte_în vânzare În prăvălia Emil Maidr. e 

- Un serviciu italian ,Savoiac a fost 
bilit între continentul spaniol şi insula Maiorca. f~ 

- In Egipt s'a' constituit o societate pe; i 
fabricarea a tot felul de articole de cauciuc f' 
cărora lipsă era simţiti acolo. 

- Cu prilejul sărbătorirei a 100 de ani .: . I 
independenţa Perului, colonia j taliană. de aco:c.' 
oferit un palat, construit In acest scop, şi conţi, 
o bogată colecţie de tablouri, sculpturi şi grai. 
ale ani~tilor italieni moderui. 

. - In !talia ~a fixat, pell~.ru ziua de ~ K" I 
vne solemJ\ltatea lnmormantăm ,Sol~~tuiui nr 1] 
noscut c. La această. apoteoză va partlClpajrepre: ! 
tanţi ai tuturor statelor victorioase. 

- Generalul Mangin, a făcut după cum r 
spuie o vizillL oficială în Uruguay. Guvernul 
acolo a făcut rpprezelltautului Franţei cu' fi 

prilej o recepţiune foarte frumoasă. - Gene," t 
francez a ţinut două conferinţe asupra luptelor 
Verdull. 

- Guvernul jugoslav după cât se anunţ.; 
Belgrad a intervenit pentru convocarea unui 
gre:! mondial al bisericelor creştine. Guvernu~ 
este de părere .că acel congres să se ţie la l. 
de Argeş. 

- A sosit in Capitală primul transport /' .. 
milion bucăţi a 50 bani din metal din comanda:: . 
milioane fă.cută în Elveţia. Noua mone.Jii, vafi: 
tn circulaţie săptlimâ,lla. viitoare. 

- In baza tratativelor ce au loc la O~, 
Mare între delegaţii c. f. române şi maghiare 

I ajuns la Inţelegere în ce priveşte reclamarea· 
turei de telefoane dintre cele două ţări. 

CAFEN EAUA "CORN U L VÂNĂ TORULUI" După teatru mâncări calde şi reci. Orcliestră de ti~ 
Jumătate litru de vin bun IeI 9 in sticle. 
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- In munţii Car<Jş-Severillului, deja Caranse-
., ,eş până. Ia Teregova a căzut zăpadă. TEI~EG R~'-~IE. 

[ ..... Direcţia poliţiei dela. interne a înaintat 
'ân' 'omir;isterului din Bucu.reşti, tabloul de avansări al' 
r~' {lfiţ.erilor din politia Ardealulu~. I 

(prin fir special.) 

Un (U8CUrS al dlui Wirth. 
::.:.- In primele ~edinţe ale congresului din 

o laşi s'a votat o moţit:ne î~ care s'a cerut autono-
ati:: mia. Căilor ferate. S a discutat de asemenea che

c':. ~tia atribuţiilor consiliului technic superior. 

e8~' - J\linisterul de răsboi face cunoscut că nu 
CU;:' va satisface nici o cerere de scutire, sau de amâ-

nare pentru con Cf"ntrarea gradelor inferioare, ce 
s: 1ncepe la 1 Octomvrie. Gradele in ferÎoare vor tre-

bui să se adreseze direct regimentelor. Acestea 
S, vor fixa seriile de- concentrare ţinând seam,ă de 
pUl o nevoile celor concentrati. 
~ 

- Solemnitatea deschiderii cursurilor facul
tăţii din Cluj s'a flcut Duminecă cu un fast deo

I R, senil. Fostul rector al uuiversi!ăţii a tăcut o dare 
~e seamă despre activitatea instituţiei pe exercÎ. 

)fi· 'pul 1920----:21. 

tor~. - Actualele trenuri mixte 927-928, dinspre 
k()rşova-Timj~oara se vor prelungi până lă T, Se~ 

ui - Conform ordinuluÎ Direcţiunei Generale a 
~,:Poşle[:,r taxa d;Jpă greutate a coletelor, cu ince

e) ~ere dela 10 Octomvrie se ridică dela 1 Leu la 2 
~ c(. J,ei per chi 10 gram. 

• 
Azi, Vineri 13 Octomvrie se vor prezenta la 

k: 

:e 

iroul populaţiei locuitorii din: 
Circ. 1 Str. Consistorului si str. Tudor Vla-
~ , 

imirescu. 
Circ. II Piaţa Avram Iancu, str. Ciocârliei, 

Ir. Faţan. 

iti, i Circ. III strada Oituz. 
cat o 

- , Studentu! cer~itor., captivanta operetă a 
i MilIocker, după o pauză de mai multe decenii, 

J va rf'prezenta Vineri iarăşi pe scena teatrului 
R. o ~in Arad. Opereta e dirijati de d. Desideriu Ia
~t1r abffy, în noua formă ce i-a dat-o Reinhardt, 
ud. Jesa, în noua sa formă promite a avea Cea mai 
[let' are reuşilti.. In rolurile principale: M. Horvath, M. 

~lmos, L. Szegho, Lori Tibor, E. Gomory, I. Zi
hy, Radu Inke, Carol Faludy, M. Selmeczy, I. 

: . aba, 1. Tompos, I. LadiszJay, M Acs etc. La 
con prezenrarea piesei conlucreazti. fucă. corul de 
iter; membrii ai teatrului, 15 elevi -ai artei drama. 
k '. ce ~i 50 statiş!i. Partea muzicală a piesei a fost 
u , ~tituilă şi va fi condusă de dirigentele Pavel 
lidr. eHert. 

it--. Duminecă după masă se va reprezenta .Por
(Ca. felul roşu« tn roluri cu M. Varady, dna Benko, 

Szab6, FaludYl Selmeczy, Lenkei, Sipos, Darvas, 
lIos etc. 

ni ' 

- In ziua de 15 curent se va deschide 
cureşti teatrul popular. 

la 

co:c ...... ____ ....... _ ... _ .......... __ .. .,.-........ ' __ .. .,. ....... ,.. ___ •""'_ ..... _. 

Be1·lin. - Cu ocazia celei dea 25~a. aniver
sărei a uniunei muncitoreşti catolice, la Offenburg, 
d. ''''irth a pronunţat un discurs în care a tratat 
chestiunile la ordinea zilei: chestia Sileziei, sanc
ţiunile miiitare şi chestia reparaţi uni lor . 

Sol'ietele şi comitetul Hooyer. 
Pm·is. - Presa i>ovietelor at rage atenţia mas-' 

seIor de lucrători asupra comitetului Hoover ş.i 
declară că acest comitet înfiinţat, zice-se, pentru 
ajutorarea Rusiei nu face altceva de dt să com. 
bată comunismul. 

ro mesagiu al preşedint,elul republi
cei portugheze. 

Lt·sauona. - Preşedintele republicei portugheze, 
Almeida, a adresat un mesagiu populaţiei cu pri
lejul serb:Horirei celui de al unsprezecelea an al 
republicei. In acel mesagiu se arată. greutăţile 
economice ~i financiare ale Statului ~i se face apel 
la populaţie sl se puie un capăt iustabilităţei 
politice. 

Su"erall1~l~ Belgiei în Milroc. 
Bruxelles. - Suveran ii Belgiei cu prilejul vi

zitei în Maroc au fost primiţi de către doamna şi 
d. general Lyautey. Regele ~i Regina au vizitat 
spitalul ~i au avut o întntvedere cu Sultanul Mulay 
Iuzuf care a inapoiat vizita su veranilor la re~edinta 
guvernatorului. 

COJlcentrări (le trupe în Ungaria. 
Viena. - Concentrările de trupe continuă in 

Ungaria. Zilelţ aceste a fost chemat llub arme un 
nou contingent, 20000 oameni cari se vor Între
buinţa, pentru întărirea bandelor în Ungaria de 
vest. 

Noul comandlLIlt al poliţiei din Milano 
Roma. - Ca o consecinţă a evenimentelor 

survenite la Milano generalul Dameglio, comandan
tul poliţiei a fost inlocuit de generalul de Albertis 
comandan tul corpului de armată din Milano. 

oI 

D"escoperirea UUlli aCal)arator de eaş-
Cl1vaI. 

Constanta. Procurorul Varnav în urma 
unui denunţ' primit a făcut o descindere in strada 
Lahovari 8, unde a găsit o cantitate de 17 mii kgr. 
ca~caval, acaparat,6 de negustorul Danielopol care 
intenţiona să·] exporte. Caşcavalul a fost sechestrat 
urmând a fi vândLit populaţiei, iar acaparatorul a 
fost dat In judecată. 

Un nou phLn al dlul Stlnnes. 
nţi, 

grai CINEMATOGRAFE. 
K;; Cllrtezanele dramă s()cial~ In 3 p.ărţi, partea a 
n, In (ApolJo. Î'l 11, ] 2, 13 Octomvrie. In partfla 

'prc: Jlorel face pe Montagnards, fiul său, secretar la 
basada spaniolă, viaţa lui risipitoare de averi li 
ne pe griji. Nu-l poate ~i nu·) ştie înfrâna, cauli 

Be1'lin. - Circulă svonul că. Hugo St:nens a 

I cumpărat cea mai mare parte din acţiunile sode
. tăţii • Nord deutsch Lloyd«. [ Se atri bue \ntenţiunea 

de a reuui intr'o singură societate comună toate 
societătiJe germane de navigaţIe mondială. 

r Cu orice preţ sl't-i câştige mijloacele pentru 
la sa elegantă. Planurile de d\.~ătorje par mai. 
ne. Ii caută. fete din socÎetatea cea mai inalti\, 

. le par posibile, dar toate întimpină. ~i greulăţi 
atât mai mari clei poliţia află, că cine e Morei 
~şteaptl mumentul de a-l demasca. A cum se în
"e lupta cruntă Între MoreI şi autorităţi, în care 

ui vmge deocamdată Morei şi Montagnards ajunge 
I aproape de scopul şi postul destinat lui de 
rel. 

* 
TQsca opera lui Puccini in 4 acte în • Urania» 

12, 13 Octomvrie, Victorien Sardou a scris la 
'r?! să.u o dramă grandioasă din timpul revo
leI. ~ranceze. Succesul a fost a~a de mare, incât 

o CCIOI marele compo~ltor itali 'n a prelucrat.o 
nlru operă. Succesul a fost şi mai splendid. In 
il s'a reprodus ca piesă de cinema tot cu 

elaş succes. Nu e mirare toate calităţile dramei 
operei le aflăm aici, fliră muzica, dar cu aceia~ 

. el drama ti c. 

Constituirea cllbinetului din Bag(lud. 
Baqdad. - Noul cabinet s'a constituit. Et se 

compull~ din 10 membri printre cari sunt un cre~
tin şi un evreu. 

O delegnţie n guvernului din Con~t~m
tillopol in cbe~tin păcii greco-turce. 

Paris. - Ziarele engleze au primit o serie de 
telegrame din COllstantqlOpol prin care se anunţă 
că peste puţillă vreme va pleca o delegaţie la Au
gora pentru a lua cUllo~tinţii de. condiţiunile kema
liştilor în ceeace priveşte încheerea păcii cu Grecia. 
Delegaţiunea va fi probabil prezidată de Ali Rizza 
paşa mini~trul dt" interne. Izzet paşa, ministru de 
externe va servi ca intermediar intre aliaţi şi 
delegati. 

Descoperirea unei noui orgnnlzaţlulli 
la Bres]u.u. 

Breslau. --- Procurorul general de aci a lansat 
un mandat de arestare împotriva unui anume Ruge 
şeful unei organizuţiuni secrete descoperită de cu
rând şi care Încearcă să rĂsloarne f<?rma de gu
vernământ. 

UŞUl'IU'ca C01HlitHlor d.· plată a sta
telor debitoare !Statelor-Unite. 
New!fol"k, - Ziarele anunţă, că preşedintele 

Hardillg intenţionează să obţie dela congres ca să 
se uşureze condiţijl~ de pIatA ale naţiunilor debi
toare. Ei speră cA se va adopta o hotărâre cu pri
vire la datoriile slreine. care după părerea sa va 
îndrepta !'ituaţia fi nanciarl a Europei ~i va uşura 
şi trallsacţii!e Statelor-Unite. 

Greva functionarHor ~i humalilor dela 
. COIl\'ent Gllr(len din 1 .. 0 IHI ra. . 

Lond1'a. - Funcţionarii şi hamalii din târgui 
Convent Garden s'au pus în grevă refuzând mic
şorarea salariilor. Sunt temeri că. ~i hamalii din 
docuri se vor pUlle in grevă. 

Sinuciderea profesorului Nicll Giidei. 
Constan~a, -- Personalul de serviciu al por

tului. Constanţa a observat eri seara p~ un ne
CUllosCut svârlindu-se de pe digul portului in mare. 
La locul de unde necunoscutul s'a aruncat In mare, 
s'a găsit haina acestuia ~i o scrisoare din care s'a 
stabilit că silluciv,<Jşul este Nicu Gâdei, profesor la 
~coala de meserii din Huşi. 

Constituirea. guvernuluI din }'Iume. 
Fiume. - Consiliul de miniştrii s'a consti

tuit sub- preşedinţia lui Zanella. care şi-a păstrat 
portofoliul extern~lor. Programul noului guvern 
arată necesitate:! de a se menţine cele mai bune 
raporturi cu Italia şi J ugoslavia. Con~tuanta a 
~probat acest punct de vedere. 

Dr. Nansen În IJoudra. 
Copenkaga. - Corespondentul din Londra al 

ziarului ,Norjes Handelstidende. telegrafiază că. 
dr. N ansen a sosit in secret la Londra, în vederea 
u nor negocieri importante. EI ar fi declarat acelui 
ziarist că participarea sa la Briixel a fost discu
tată. de comisiunea imperială a răsboiului din Lon
dra se asigură că. dr. N ansen va ·face declaraţi uni 
senzaţionale cu privire la viitoarea sa situaţie in 
politica internaţională. 

Reprezentantul dlplomutic al ~Germa-
niei în Statele Unite. . . . 

Berlin. - Paul Therman care a fost trimis 
in Statele Unite să reprezinte Germania, n'are de
cât titlul de comisar, ziarele anunţă că.' miSIUnea 
sa e temporară şi că. va fi înlocuit de un amba
sador. Se anunţă, totodată că bancherul american 
William Thomson va fi numit însărcinat de afa
ceri al Statelor Unite la' Berlin. 

CIuma buhonlcă în Austl'~lUa. 
B1·isbana. (Australia). - In localitate s'a ivit 

un nou caz de ciumă bubonicl. Acesta este al 
patrulea caz. Pe de altă parte se anunţîl. din 
Townsville cA o persoană s'ar fi îmbolnăvit de 
asemenea acolo, de acest teri bil flagel care incepe 
să se întindă. 

ReIH'ezenf.nntul Austruliei lu eOllfe-
_ rintll. dela "ashillg-ton. 

llIelbo!wne. _. Primul ministru Hughes anunţă 
că senatorul Poarle va reprezenta Australia la con
ferinţa din Washington. 

."8a~innrea lui MoluUlletl rragi. 
Londra. - O telegramă din Persia anunţă că 

Mohamed Tagi sUD rrgimul căruia se declarase in
dependentă provincia. Khorasan acum două luni, a 
fost răsturnat deja putere ~i asasinat. Trupele sale 
s'au predat forţelor guvernamentale. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 
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MIC A P U B LI CIT A TE. ' r~o~~ccooooocoaooooooooocooo,:,~ • J 

gCrOltOrla d~. Dame sJrtl1GErIl-fNOI)Hl. 
Masină d" sămâl1~t ~istem Uuicum-Dril în con~ 

diţii . bune de vânzare strada LaiII. Barna 12. 
(Csutora). 4u2 

Teatrul APOllO ... ,fA Teatrul URANIA. ........................ . ...................... . 
In 11, 12, 13 Octomvrle In 12. 13, Octomvrie 

Miercud,. Joi 

8 MODELJAGER § ",OI·"~41130WÂG4 i 8 ARAD, strada Bratianu 2 8 b.Q..6.D, JTRo.BQAT 'ANU {'WfITlEQ. J.u..] 1. ~. 
0- . -o (~I: 
O e ea mal llOUl Şi a ese C 0- \. ~ 

Marţi, Miercud, Joi 
Romanul ce"ebru a lui 

Honore de Ba' zac. 
In 3 părţi. Partea. II. 

gel . " 1 o§ .\ . 
O s t u m uri de t o a m n ă ~i - O ' 

8enzaţie Francesca Bcrtini O 1 a r n ă cu p 1" e ţur i mode- O 
celebru opMa a lui Puc- O O 

cini! ~ rate, dela 400-60() Id 8 MoreI spărgătorul de 
lanţuri. 

Curtizanele Il. 
Tosea ă Pa~toane dela 210-360 le~ a 

O HaIna dela HO-22U lei B 
In sp!endoare ;;;i mizerie Operă cu un prolog în 4 
în 5 aJte. Partea II . .\1ario-_ W. ,. acte. Prim act,or: Fran· 
netele. Prim actor: L, Ralph. 'lJ cesca Bel'tini. 

O Bluze dela 32- 77 lei 
R Primim ţ>en. tru vop~îro,. 1'8- aO 
C5 parara ~1 p1'efacere on ce 

I 
ieftine •. 

! ~ soi de blănariu cu preţuri B 

ltIijlocesc vânzărl şi cumpărări 

:DE (JilSE:~ 
01 

Alexandru Herzog 
Comisionar de bancă, birou: str. 1. BratÎanu 15. 

In atentiunea &>0 , 

cumpără'torilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumplra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

La dor~nţa ?bşte~scă. pentny 
de a JnsUŞl crOIt.orla, mo

I O dernă. deschid un c n r s de 

) B 3 Şi unul de 6 săptămâni 

8 IusimlarÎ să p r i ro e sede ~ 8 acuma. Văduve şi orfani de 8 rl.::boi să. primesc gratuit, 

a ... OI 
• 

, . 

-
I 

e 
f 
c 

g Vestminte , d; doliu să _1 
8 p r e g ă t e s C În 6 oare! fk;.~ 

! _o·oooo8ooo:oooooocooo occcriOOccoocoooOOcaCCC~.s'1 
--------------------------------------------------------------~M Şedinţa direcţiunei pentru stabilirea bilan- 1°10 tot de 6%

, acţiunile fundamentale":: ni 
ţului Căilor Ferate Unite Arad şi Cenad. 5°/ o în dividendil. de 6%. ~ 

In şedinţa direcţiunei din 30 Septem- Mai amintim ca bila.nţul Căilor Feu . ~( 
vrie a Căilor Ferate Unite Arad şi Cenad, enite Arad şi Canad de pe anul 1920 f, lil 
directorul g'eneral Fredel'ic Koromzav a redactat în coroane din m'otivul, pe ni. ~ 

............................ , .,. ' 't 1 d' l' 9;:)0 C '1 F prezentat bllanţulm anuhll 1920, care s'a că velll ee III unu 1 :.. a ăIOl' erJ·. DE 
CăI·buni de piatril. de incălzit prima calitate .' .A • ~ .. d '. ~ A A ce la.' r t . 

. Că,tbune cerlJut
t 

de lemn pentru călcat. I tnchelat cu un caşhg cmat e 3329099 au lllcurs m a n ma e pal' e a anu; !Il 
Lemne mărunte de foc, uscate transportate coroane 02 meri. Dit'ecţiuuea şi-a exprimat (J unuarie Septemvrie) în coroane. . r8 
la domiciliu cu Pl"l"ţ ieftin de vânzare la. I deplina recunoştinţă pentru rezultatul ob- Adunarea Generală a cailor ferate.· ca 

CAROL KNEFFEL şi FIUL; ţ~nut. In privinţa. sumei disponibile direc- val tildlea tn ~l~ cOd~" la Oll'~leţ 10 a., m .. in: 
, ~ I ţnmea va face propunere corfispunzMoare sa a e C01181 lU 1Il reşet ma SOCletar ieS 

Bulev. Reg~Ie Ferdinand 1. N'o. ~ I adunării generale, din cal'e notăm deja de _ ~ 
(fost plaţ" BO"08 Beni) COCCCCCC ; acum, că toate acţiunile anume: Acţiunile D · d . · J t· M,are as.ortime:: di ........................... I d~ .prioritate d,e 6°/0, ~e ~r impăr.tă~i În eSI elI U JlISZ Jg :~~~:~~. :;\\~t : 

'A..,. dlvldendă de 6%, acţmmle de prlorltate IAR A D, Bulevardul Regina Maria Nr. I sa 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină -- ARAD 

Rapită din Banat, rapiţ!), de urlău 

şi rapiţă selbatică precum şi totfelul 
de alte sămânţa uleioase cumpara 

Industria de Uleis.p.Â. 
tn AratI, Bulev. Regele Fel'diuand 
N o. 22. Telefon 135. Adresa telegra
meIor: Industria de Ulei. Cerem oferte 

eu mostre. 142 

seria II de 50,/0 cu o supl'adividendă de Id€ 

.............................. 1 ................... .. 
'1aJ 

13 PRANZITOARE MODERN~~ 
• În valoare de 65 mii lei lucrate ÎIl atelierul Soc. de Patro-· ~ • naj În Arad se vor trage la 80rţi în I"avoarea a!!oilului soc. 

: CăstigulI,: mobiliar complectp, un prân- • Căstigurile lf şi III.: mobiliar netl"j 
: zitor, lucrat din lemn de stejar afumat : complect pentru prânzitor, lucrat di: . 
• şi brăzdat cu rădăcirni de trandafir • lemn de stejar afrlmat 30i Al · . .~ : Fiecare moblliar se compune din un bufet, lID pa\harnic, 1Jl8~~ lai 
: •••••••••••••• de prânzito:r şi 6 foteluri de piele. .. ......... ~ ro' 

: UN LOS LEI 20. e: 
• . Tragerea va avea loc În ziua de 15 Octomvde 1921. ta 
: Losurl se află în următoarele magazine ,i tutungerii. DlI 
• Ludovic Beregszaszy, str. Eminescu, Leopold Bruckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str. Emjne!~ n 
• Ern08z Pick. BlIl. Reg. :\Iaria 17., Salon augusta, str. Romanului (Palatul-Bohus), Fraţi Som16, str. Emine!: "t 
• Sigi~mund Keppicl1, Bul. Reg. Maria, 1. Mtiller şi Fiul, st.r. Bratianu Filiale, Emil Maillt, Bul. Reg. MJl':l , 
• \Stefanill. Mandl, Bul. Reg .. Ferdi.n.a~d 15., Iosif Vidor, Bul .. Reg. J:t'er~inand 3., Văd. ~eopol<i Hammol'sehl: .~ 
• IulIU Bauer, Eul. Reg., Maria, IO"lt ~cbt1bert. Bul. Reg. Ferdmand 1., Birou de AnunţUri .Keleh, str. Alexan~. 1. 
• MauriţilI Klein junior, str. General Berthelot 1., Iosif Bodna.r, str. Bratianu, Terezia Czermann, str. BratllUlU•· Iij 

• Biroul secretariatului Societaţii dePatronaj, str. George Popa., atelierul de tâmplarie a Societaţii de PlLtr~t: ~ 
• str. Aranykez, lnstit. consultaţii medicale a Societ .. de ocrotirea copiilor şi a mamelor, str. Mocsonyi 4., Ina~l. "il 
: maternitate a Socieţ, de ocrotirea mamelor din Arad. str. Maraşeşti 56., Atelierul de cusătorie II. Societ. de PalIC~ 

...................... i ...... i ...................... . 

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

• 
" 
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