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lca~ _ Alaltăieri, DuminAcă, 5'1:> oficiat cu ocazia. 
"versirei 7ilei naşt~rii A. S. Regal~. Principele 
,:stenitof, Carol, un Tedeum în bisericile tuturor 
,,~fesiunilor din localitate. 

La tedeurnul oficial in capela dela internatul 
fete au asistat reprezentanţii tuturor autori tăţi

r cil,jle şi militare şi soldaţii regimentului Dolj 1 
", drapel şi muzică. 

~.. _ Primul nostru articol de Duminecă) "Două 
- r~eli ale partidului lIaţional român", apărut cu 
, '" Illeroase greşeli de corectură ce desfiinţează tn-
• n,~ .. . , l . 
,C"r, iesul trazel, sau pocesc cuva.ntu romanesc. 
tel" De şi acele greşeli au fost, de sigur rectifi. 
H le de cititori, noi rectificăm pe cele mai prin-

'''paIe" 
In coloana inlAia, aliniatul patru, a apărut 

t"dă~, în loc de vadă. In coloana a doua, alinia
l .pierie", îu loc peire; in acela~ aliniat; "Ia 
Iă~ în loc d:: lupta; şi "idei" iu loc de ideei. 
alilliatul cinci a apărut • gândărei ~ în loc de 

::Jirei; şi în fine o greşeală boacănă ce astri· 
3ul [Ull alilliat întreg, aliniatul şease: "rămân aduşi 

'. situaţia de altii. dată" tu lo~ de romani 
cu: ~şi etc. 

chil . . 
- Azi, Marţi va apare pe scena teatruluI dm 

.tI, ca oaspete, d. Iuliu Barics in cel mai reu
rol al ~ău, Tom Migles. în opereta. ,Târgul de 

ee, Celelalte roluri principale din această piesă 
~tOh au M. Halmos, L. Szegho, dna Benke, Radu 
tlll t, Eugen Sebesryen, M. Selmecy ~i M. Acs" 
'ee:: Vilhelm Kertesz, cunoscutul oaspete al t"eatru· 
ivi ,,' din Arad, va apare pe scenA, Miercuri în opera 

,\]' w, tn rolul lui Cavaradossi, iar Joi, in opera 
.. ' hemii, in rolul lui Rodolfo. In aOlbeie opere au 
a. ri principale: M. Horvath, Silvia Tiron, M Z. 

r:.dy, D<,s. Rona, Iosif Ladiszlay, L Szabo, Carol 
'udy şi M. Acs. 

. Dna L. Poor şi Eugen lanovici apar în aCea
săptămână. Impreună pe scena teatrului din 

d. Dna Poor va juca Vineri rolul titular In 
beda(. iar Sâmbă tă în l fl,fandarinul c cu d. 
en lallovics. Duminecă dna Poor va avea tn 
alsicaolul de fer rolul Claire-i. 

Bi:ete pentru toate reprelentăţiile anunţate 6e 
cumpAra Inainte la casieria teatrului. 

~ j' ' In curâ.nd se vor reprrzenta comediile franceze: 
np; eilorul de diamante şi Dansatorul Cucoanei. 
lli' Azi, Marţi vor începc reprezentaţiile compa
irEt i evree~ti germane din Viena. Ia teatrul de 

lÎ" Se va reprezenta t 17 ani în Siberia«. 
vei 

Bilete pentru aceasta reprezentaţie se pot 
,,6 păra ziua la c8!>ieria teatrului de iarnă, iar 
tid la la casieria teatrului de vară. 

- Ziarele din Londra anunţă că L10yd George 
I ffi" pleca probabil în ziua de 5 Noemvrie la Was

. gton. 
ro" j 

- Comunicatul oficial spaniol anunitl eli. tru
t spaniole au Întrat în Zelnau. 

- Siguranţa de stat din localitate a prins şi 
inaintat ieri perchetului pe indivizii Mauriţiu 
warlz ~i Eugerl Lowi, cari de câteva zile ve

I dela Oradea la Arad, au vândut negustorilor 
localitate un stoc mai mare de timbre fiscale 

ificate. 

- Comisiunea pentru combaterea speculei in 
"ureşli, prezidată de d. judecător C. Zătreano, 
a trib. II fov, a. condamnat pe: 

Iorgu C. Steriu şi Niţă ,Popescu, patronii 
dinei-restaurant > Suzallac din str, 11 Iunie, la 
ni şi o zi Inchisoare, 30 "mii lei amendă ~i 

bderea prăvăli ei; pe d, Polucţis. cofetar din str. 
dellliei ~i Christache N. Toncescu, măcelar din 

jur' . Ghica, tot la 30 mii lei amendă şi inchisoare 
: ulii 6 luni şi o zi. 

line - Ieri după masă între orele 1 şi 2, indivizi 
unoscuţi au pătruns în localul ~ Salon Artistic c 

~i' "Bulevardul Regina Maria, furând mai multe 
Jur' ecte tn valoare de peste 15 mii lei. Poliţia a 

măsuri pentru descoperirea autorilor acestui 
tăsne} furt. 

GAZETA AR.;DULUI 

- Hege'e Alexantlru al Sârbiei, il1lpreulIA cU 
Pasici Se vor întoarce M ercurî, 19 Octomvrie, la 
Belgrad. 

- Comisiullea constituită de mi nisterul finan
ţelor pentru modificarea It'gei cornpta bilităţei gene
rale a Statului ~i a Început lucrările. 

Viitoarea lege a comptabilităţei publice va 
avea Mi. dîstiT\gA administraţiunile publice produ
cătoare de venituri ~i acele cate sunt lipsite de 
acest caracter. 

ln al li ordine de idei Iloua lege introduce 
dispoziţiuni mai eficace pentru controlul gestiunilor 
puhlice de bani ~i materiaie, extinde noţiunea de 
delapidatori şi altor categorii de funcţionari pub
lici în afară de casieri şi In consecinţă. extinde ~i 
asupra lor sancţiunile, legei. 

- Azi, Marţi, urmează. a se prezenta 
roul populaţiei locuitorii din: 

Circ. 1. str. Brli.tianu. 
Circ. IL str. General Bertalan. 
Circ. III. str. Sava Raicu. 

la bi. 

I 
,Daily Express c scrie că negocierile 1" 

anglo-irlaudeze vor fi subordonate celei mai stricte I 
aplicări a armistiţiului. 1 

- Academia franceză de arheologie şi belearte ) 
a numit pe d. Iorga corespondent al ace!-ltei aca
demii, în urma prezentlrii a două volume tratând 
despre istoria, obiceiurile ~i artele ţărilor româ
neşti. Primul volum este intitulat, Românii şi ,Grecii 
in decursul s~colelor, -al doilea. Relaţ:unile eco· 
nomice politice şi culturale dintre români şi po
Ioni. 

Regele Belgiei a sosit ieri la Paris, 

tu apel tiI Consiliului ua.ţional 
polonez. 

3 

Varşovia. - Consiliul nat,iollal polorlez din 
Silezia a lansat un apel către populaţiunea polo
neză, prin care ii face cunoscut să primească în 
liDi~te sol uţiunea Lipei Naţiunilor, cu toate cu prin 
aceasta să Iasă o mare parte din populaţi unea po..:. 
lonczit. sub jugul german. 

Consiliul previne pe germani să nu provoace 
populaţiunea poione:-:ă spre a justifica astfel pro
pnele lor acţiuni militare. 

Organiz<tţiu uite profesIonale poloneze constati 
cl germanii pr .. gătesc o grevă generală pentru a 
protesta contra soltiţiunei datll. de Liga Natiunilor 
chestiul1f1Î Sileziei superioare . 

Organizaţia .Orgesch( intenţionează să arunce 
te aer podurile din spre Polonia. Autorităţile inter
aliate sunt informate de pregatirile şi planurile de 
atac ale germanilor. 

ConferiiltiL (lcla Veneţia. 
Praga. - Majoritatea ziarelor publică comen

tari asupra acordului dela Veneţia. • Cas ( :spune 
că acordul ,,;, întâmpina probabil o considerabilă 
rezistenţă, mal ales din partea statelor vecine. Se 
~tie prea bine că guvernul din Bucureşti şi cel din 
Belgrad au inzistat aSllpta condiţiunei ca Ungaria 
să evacueze cu desăvârşire Burgenialldul, care tre
bue predat Antantei. 

După părerea lui :tCasc recomandaţîunea con
siliului din Geneva nu ar fi ultimul cu\·Ant întru
cât acest cu vânt este in atribuţia Consiliului su
prem, care urmează să cerceteze dacă piei. 
biscitul e sau nu in oorcondanl' cu tratatul dela 
Trianon. 

Guvernul englez a acceptat propun~· 
rea dlul Briand. 

Duminecă, 23 Octomvrie, partidul poporu
lui va ţine la BrAila o mare intrunire publicll]a 
care vor participa d. gen. Averescu ,i ministru 
Argetoianu şi Trancu Iaşi. 

- Generalul englez Harrington se va înapoia 
curând la postul său de comandant al trupelor 
aliate şi înalt comisar al Angliei la Constantinopol. 

i Londra. - Guvernul englez a comunicat Ia 
Paris că a acceptat hotărârea Ligei Naţiunilor ci 
aliaţii sunt În principiu de acord asupra propune
riî dlui Briand referitor la procedura ratificării tra
tatelor la Berlin. x Dr. Corn elia ]J{oga s'a mutat to strada 

Cloşca nrul 5 (fosta str. Szent U.szlo). 

x Laboratoruldentistic a văd. Iulia Morgen
stern s'a redeschis în str, 1. Brătianu (Weitzer 
Jinos.u.) No. 13" el. 1. vis"a.-vis cu posta centrală· ' 

. Comisiunea })entru Silezia superioară. 

x Medicul denti,~t dr. LivÎu HIl.1mitgian 
a~ezâjJJ.u.se tl1 Arad ,i·a tnceput consultaţiile In 
str. I. Brătianu N o. 13. et. I. vis-a-vis cu posta 
centrală.. 

x ~Comenduirea Pieţei Arad to ziua de 10 
Octomvrie a. c. s'a mutat din localul Primăriei in 
Piaţa Mihai Viteazul Nr. I.c 

x Două concerte de elită vor avea loc in zi- I 
lele apropiate in Arad, in Palatul Cultural. Marţi, I 
18 Octomvrie, va concerta, reputata artistă la pian!,) I 
Luise Gineiner din Berlin, iar Mercuri in 19 câ.n
lăreţul de cameră Francisc Steiner, din Viena. 
Bilete pen tru aceste coucerte se pot reţine la 
firma BloclL 

TEI.JEG RAllIE. 
(Prin fir special.) 

Telegrame sosite În ziua de 16 Octomvrie. 

{TU mcmoraJHlum al pUllepiroţilor 
de nord". 

Atena. - Preşedintele asociaţiei pal1~plrote a 
remis preşedintnlui adună-rei naţionale un m~moriu 
al con~resului panepirot care proclamă hotărârea 
epiroţiior de nord de a lupta piInă la extrem. 
Acest memorandum va fi comunicat adunArei în 
şedinţa de mâ.ine. 

Saneţ,iunile milItare nu vor fi ridicate. 
Pm·i8. - Jurnalul c Liberte. crede a şti că In 

cursul Consiliului de ieri, miniştrii In unanimitate 
cu Brialld au fost de părere că. nu poate fi in nici 
un mod vorba de ridicarea sancţiunilor militare de 
vreme ce in Germania nu sta produs iocă nici un 
fapt care ar putea ltldreptăţi renunţarea la garan
ţiile necesare. 

Londra. - Jurnalul .Tin1t?tst prime~te din 
Geneva ~tirea că consiliul SocietAtii Naţiunilor cre
area unei comisiuni formată. din 2 reprezentanţi 
polonezi, doi germani fi un neutru care va lua 
decÎziuni definitive tn cazul unui desacord între 
plrţile interesate, În urma cererii guvernelor 
ret>pective. 

(Telegrame sosite În ziua de 17 Octomvrle.) 

Acceptarea legii LO(lge. 
WushingtQ'n. - Comisiunea senatorială a afa

cerilor streine a adoptat legea Lodge prin care se 
opre~te exportarea muniţiunllor destinate revoluţio
narilor în ţerile în care Statele Unite posedll. drept 
de extrateritorialitate. 

Se prm'ăd evenimente militare Îlnpor
tante pe frontul delil A.fillm-Ka.l·ahis~Il· . 

Atena. - Comandantul suprem al trupelor 
grec~~'i care s'a rtÎntors la Atena odată cu Re
gele Constantin, va pleca din nou pe frontul dela 
Aflllm-Karahisar unde se pare că vor avea loc in 
curând evenimente de mare importallţă militarii. 

Că1ătorin dlul Gunaris la Pnris şi 
, I.Jondl·U. 

Atena. Insărelnatul de afaceri al Greciei a 
comunicat guvernulai grec că d. Briand va primi 
pe d. Gunaris între 19 şi 22 Octomvrie. Premierul 
grec va pleca Duminecă însoţit de d. Baltatzis şi 
generalii ExadactHos ,i Stratigos. 

Delegaţiunea greacă la conferinţ:l din Geneva 
a primit ordin să plece la Londra pentru a se În
tâ:ni cu d Gunaris. 

Intrarea. Poloniei in Mica Antantă. 
Pr(tga. - In ultimul timp a avut loc con

sfăt'Jid intre ministrul Româaiei la Praga, d. Hiotu 
şi ministrul Poloniei d. Py:z în chestia convocării 
unei conferinţe la Marienbad la sfârşitul lui De
cemvrie în scop de a stabili condiţiile ÎntrArii Po
loniei în Mica. Antantă. 

Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 

ci, sfori, ponevi, foi de vânzare 
preţuri avantagioase la ___ FRATII HA CKER Arad. Biron: Str.EMuresului 1. 
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Teatrul APOLLO. -.JJ Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 17, 18, Octom'l'rie 
Luni, Marţi, 

Film Cines! 

In 17, 18, Octomvrie 

Luni, Marţi, 

Senzaţie Franceza! 

Frumosetea fatală Viaţa mea pentru a ta 
, (~ratea Mireasa mortii). 

Dramă modern!l în 4 acte. Dramâ de avenruril'ri in 
Prim actor: M. Dervall _liil 5 a:!te. In ~olu\ pl".i,ncipal: 
dela Comedie Franceza. .-. MarIa Carml. 

.-~·_m __ <f~'b -. 
~ piii~~~~I:t~~~;~rjii·iă, ~ 
~ haine bărbăteşti şi pentru copii ~ 
~ (Jlasă sepl\rati'l de măsurat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
~ Piaţa Av'rant Iancu No. ~~. ~ 
~ Edificiul Teatrului. , ., .... ___ ~ .... __ .-I!Ir'_ _ _1 ... __ ........ __ .... 

GONDA ti CO!IP. 
AR,<\D, Strada Horia, Palatul Neumsn 

3ut 
Recomandă în atenţiunea ono pub:ic roa-

• 

gazinul s{m bogat cu : ată., bumbac, ga
. lanterie, săptll1uri de toalet,ă., articole îm

< pletita şi ţesute, hi'u·tie, utensilii şcolare. 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

GAZETA ~"RADULlTI 

, ........................... : 
Case singuratece ~i de Închiriat 
pentru ocupare imediată., vii 8 d.i u sta t e cU 

HOI)ru, magazii, birourI, cafenele, crAsme 
~veDtual cu locuinţă sunt tn notate biroul 
WaJlillger vis-a-vis de Farmacie FOldes. 328 I ........................... 

-
D · d · I t· Mare asortiment de 

eSl el 'III usz IO~ ciorap~, blu.zetri-
, j ~ I b cotate :;;1 s V 1 t ere 

A R A O, Bulevardul Regina Maria Nr. 14. - -
Antistia comunală a Circ. 1. 

No. 23200~921. 

Publicatinne • • 
Se aduce la cunoştinţă celor intere

saţi ca Primitria oraşului Bucureşti are 
nevoie de un număr de 300 lucratori ne
cesari pentru curatirea oraşului. 

Doritori se vor adresa acestui birou 
intre OI'ele oficioase dela 9-12 având cu 
danşi actele necesare. 

Arad, la 17 Octomvrie 1921. 

(ss) Pocioianu m. p. 
şeful ci re. 1. 

........................... 
Cărbuni de phthă. de incălzit prima calitate 
Cărbune cerl1ut. de lemn pentru călcat. 
Lemne mărunte de foc, nscat·e transportate 
la domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la 

CAROL KNEFFEL şi FIUL 
Bulev. Regele Fe.·dillslld 1. N'o. ~ 

(fost piaţa Bor08 Beni) cccooocc ........................... 

18 Odomvl'ie U2: ~ 

Serviciul da Poduri ~i Şosele Arad. 

No. 1435/1 -921. 

Publiesţiune. 

La serviciul de poduri şi şosele) 
se va ţinea în 14 N oemvl'ie a. c. a. m. 
ora licitaţie public il pentru darea. 1n in 
prindere a reedificitrei podului Nr. H· 
şoseaua nuţiollnJa. Arad - Soborşîn-n : 
cu suma de lei 14000. 

Proectul şi condiţiunile de licital:; 
pot vedea în orele oficioare la, serr~: 
suhsemnat. 

Serviciul de Poduri ~i ~ 
Arad. 

In atentiunea , 

cumpărătorilorde mobi' 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor S~ 
cumplira ieftin în depozitul de mobile Wiet 
fald, Arad, Str. Eminescu (Deăk ]'erenc) Nr. 

Alexandru Graf arclJitel' 
ARAD, srr RAD A. IOA~ CALYIN 
Intreprinde cladiri de stil Înalt precum :;;i plat . 
fli de semne coresponzatoare timpului ruudern 
case de rentat şi proprii, b seriei, edificii ec~ . 
mice precum ~i mouzeleuri şi monumente fune~ . 
cu preţuri ief[ine. 

a .. ~ ___ ~ ____ & ...... _a 

Stea;;uri N ll(ioDa 
în toate mârimele de vânzare la Libr, 
"CON(JOKDIA" Arad, str. E1nine!l1'l ____ • ___ ~_._~ •• w 

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


