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Şi atuncea când S6 face un asemenea în perfectă. legăturii cu legea votată de par-~
lucru, atuncea când sa rupe cu o tradiţie lameu[.
ruşinoasă şi învechita, aceia care n'au
De şi în urma circu!ării venite dela minister
vorbit de ţărani de cât numai ca de nişte nu mai putea să. încapă, deci, nici un comelltariu
' 1 e curIOase,
.
d'In,bogil.ţIa
. pa1ate101' ŞI• şi Ilici o discuţie, cu atât mai mult un nou refuz
amma
nelegitimat, cu privire la cererile de înscriere lă. '
a confortului lor, declarit ca toate acestea cute de avocaţii din regat, totuşi barou! de Arad
nu sunt de cât demagogism, operit de pa- în şedinţa sa de zileJe trecute a refuzat din nou
ciUeală şi de inducel'e în eroare.
să. înscrie in barou pe dnii Fag Bălteanu ,i DelaTaranul Însa care e cuminte şi drept decima pe motivul, de as\ărlală cu adevă.rat extra·
că nu sosiserâ. Încă .• , explic..ţiile dela Bu ..
simte adevărul şi îl distinge de minciUllă ordinar,.
i:ureşti.
~i de prefacatorie după cum ştie să
'(
Dacă în loc de ,o lege a unificării funcţiedistingă lumina soarelui de întunerec şi nă.rii corpului de avocaţi ar exista 10 legi idende umbră,
tice s\ dadi. în roc de a Irimite baroului de Arad
Ţăr'anul care este singur chemat sa o singurii. circular.ă.. ministerul a~.fi trimis .10, cirse 'pronunţe mai cu drept atuncea când cul<iH', de o potrivă, d: cat~g~rtcet ~e. sigur cii.
b d' .
. 1 1', ~. 1
. I barou! arădan ar mal li găsit lncl pn leJul si se
este vor a ~ mtexese e. Ul, l~ţ.e ege. ŞI! vaite că nu poate să. admiri înscrierile de oarece,
dreptat~a ce 1 se face ŞI atenţIa ce 1 se Î cu toate cele 10 legi şi cu toată. cartea de . l/Lmuda, mai ales când toate lucrUl'He acestea I . . i~ ~i explicatii, ,n~ stau primit iUI!ă destule su.
vin dela UIl., orn ..care.l1 ...stat. aLăturea de,~ ficlente .•• deslu~lrI.
•
tarani nu numai tn timp de pace şi de I
Aceea ce este însă mai extraoi-dinar ~Î. mai
linişte dar şi în timpuri grele de durere I de natură. sA desMienteze complect pe cineva este

il

Primul ministru a adresat, dupa cum
'IBA ştie către populaţie şi mai ales cMre
I I clasele rurale, un manifest în care d-sa
explica pe inţelesul tuturor legea impozi~e ,telor, aratit cât allume are fie care taran
Wte
N. de plătit şi lămureşte imprejurările ce au
I
"determinat votarea impozitelor şi rezuItatele ce se aşteaptă să decurga pe urma lor,
Credem că nu trebue să aihe cineva
f Ojudecată~ extrem de desvoltată şi o puI
tere intelectuală excepţionala pe'ntru a
'c pe cl'\, prl'mul nll'nI' "'tI'U ctll'e este pl'I'
1
1
prl e a "
,
mul sfetnic al Tronului şi ca să spunem
,parintele moral al locuitorilor, are
27 reptul să stea cu aceştia de ~orba. "sa
e expuie parerile sale sa puie populaţia
OM l CUl'ent cu legile ce. se fac şi cu modul
care se inţelege sit fie aplicate Ie-
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fapt, ce va constituÎ o pagină. de veselie pentru
1
1
•
.
ŞI anume ace a
a
respingerei
e,.
.,
'
"
."
.
Acea.sta pentru ţăran se cheamă. m- f de către baroul din Arad, a cererii de înscriere
01'1 ce Judecata Cll1stItă. ŞI dreaptă teres şi iubire faţă de ,cei mulţi, iar nu; tăculA de că.tre ră.posatul Paveleanu,
u ar putea sa vadă de cât un lucru fru- demagoO'ism şi înşelatori{' astfel cum au
Membrii barou lui au MIa{ că. Pavdeanu a
lOS, moral şi înălţator în faptul ca şeful I curajul, b destul de trist, să strecoare şi să ; murit ~i totu~i in şedinţa ţinută. după moarlea lui
vernului ,stă de vorbă în scris cu. pnpo· insinueze duşmanii de totde~una ai po- I au ;espius pentru a 'doua oarăf cerer~a de indând acestuia atenţia ce i se cuvine porului.
! scriere a celui dispărut; membrii baroului au vă,~aratând ţărei Ca se ocupă de aproape"
t zut pe Paveleanu întins pe catafalc ş,i totuşi au
â x. tn
It '1
1
.
...
- , . . _.... .......- _ ..... ; uczut necesar să refuze din nou cererea de a fi
b ti d
O oran u-se p!la.
co ·url e ce e mal
înscris; membrii baroulut au văzllt sicriuJ lui Pascunse ale satelor, de greutăţile şi neI veh'anu scoborându-se în groapă ş,i totuşi. au
oile naţionale.
• .
refuzat încă. să,} admită în rândurile baroului dela
Ori cât de limpede şi de luminos e
I Arad procedând în modul în care
ar fi procedat
cest fel de a vedea şi ori cât de dreaptă
faţă de un om viu .
. de cinstitit apare dorinţa aceasta a pri- I
Am arătat Într'o s~rie de articole, trec~t& caAcest refnz faţă da vii ca şi faţ1 de cei
1•
zul petrecut la baroul dlll Arad, c~re a găSIt de 1 morţi ar avea de sigur ceva grotesc în el, dacă
din Il Ul ministt'u de~ a sta de -vorbă cu po- cuv.iinţă. să refuze l'ereTtle ~e însc.nere ,in ,barou· 'nu ar avea ceva macabru ~i ar putea să stârllească.
il. : arul, totuşi ziarele politice de partid au C~'l. fUii;~se:ă. adresate de ca..tre dOI .maglstra~l J~. râsul dacă. nu ar provoca, in primul rând., o dure.
1cor~ .a~it cu cale şi de râlldul acesta. să s~.. mlsJOnaţl ŞI de un avocat de profeslUue, tOţi dm roasă strângere de inimă.
.
. dlCe, să protesteze în contra mamfestuhu vechiul regat de-şi câte ~i trei tndeplillMu toate
, .
î.'.'
condiţiuni le cerule, conform legii pentru a putea
Ş1 daci dlll lumea .~e _ntunerec _.,şI mister
l'Îmului ministru, să critice fondul mani- _ fi tunde ne vom duce cu tOţII, rand pe raud, Pave"1 l ' ,
sa e I[1scr 81..
.
v
fI'
d î
.
,
, .,
stu1UI ŞI mtenţll e UI ŞI sit mearga pân~
Prima 'oară ,,'a dat ca motiv al refuzului celeanu ar putea Sa. a e ~că cererea e. nsct1ere l-a
010 tn cât să declare o intenţie atât de rerei de înscriere faptul el DU veniseră tncă. des- fost, refuzată d~pă moarte, de sI,gur, c~ ar
umoasit, drept un act de perfect dema- lusirile de la minister, de şi legea este foarte pre. zâmbl amar de tnst lagândul. ~c.,., . tlt!.ul lUI de
ogism,'
ci~ă cu privire la condiţiile ce se cer pentru în- do~.tor i.n dr~pt de~a Pans supara ,~I JIgneşte pe
scrierea avocaţilor din vechiul regat tn barou riie unu, chiar ~l de dlDcolo de mormant.
Demagogism, voinţa primului ministru din teritoriile alipi te.
Şi nu ştim cum, dar ciudata atmosferă îl,}
e
'le la a pune poporul în curent cu legile
Câteva zile în urml a venit dela ministerul
care ne scufundă acest refuz de înscriere al baotate; demagogism cinstea şi puterea. de de justiţie la baroul din Arad şi circ.u~"ra în baza roului de Arad, faţă. de morţi, ne face să. ne gâna le unea; demagogism convingerea că ade- căreia şe stabilea drepturile de Înscriere ale avo- dim, p~in opoziţie, la uşurinţa cu care moartea
ea' arul tl'ebue sit se răspândească în toate catilor din -vechiul regat.
.
primeşte sii. ne inscrie pe toţi, fără. vre-o coodt.
'Vasele poporului', demagogism tot ceea ce
' In circulara venită. dela mmister se repetau tiune ~i si ne primească in domeniul său de
' ce erau cupnn
's e!fi
~ t ex t u I d e Iege ~mbră., cu prostia noastră. ifli~;ală,
cu vanitlVile
face in mod cinstit pentru ţara şi pen- ace 1eaşI. l
ucrun
.,...
r
al unilicării tuncţionă.rii corpului de avbcaţi, innoastre absurde ~i copiIăre,ti, cu bravadele Boastre
U cei de jos.
sistându-se ca avocaţii cari aveau dreptul de inscriere
forene şi cu nemlsuratele noastre· ambiţii ce ne
cit~ţ
Foarte rar s'au scobol'ât in ţara să fie înscrişi fărl de nici o condiţie arHi.ugandu-se d~gradeaz.i pâllă l,a. noţiunea de pantenuri, egaliguvernanţii pân§, la
pMurile de că referitor la această chestiune se eonslderauca zund tOtUl ŞI stahlhnd un nivel comun în care Se
AnI. oash'a
1
1
abrogate ori Ce legi, prescripţii ~i regulamente. pot simp bine, unui lâ.ngă altul fără. ca să pro
OS a e poporului şi foarte rar adevitru a
rămase de pe timpul fostului regim rus şi, austro- ~ testeze ŞI doct,?rul dela Lipova ca şi ~octorul în
Dr, lecat din .gura conducătorilor naţiunii maghiar.
drept dela Pans.
oindu-şi Un drum siDcer in spre sate şi
Nu se putea spune mai categoric şi mai
Omune.
limpede aceea ce credea ministerul de justiţie,
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D.Briand spune că va reveni după ce va fi
dus Statelor Unite tributul recuu §tinţei şi după ce
l,e va fi prezentat adevărata figurii. a Franţei,
(Prin fir special)
figură plină de sulerinţe, dar tot aşa de IncreziPenis. - In şedinţa' senatului a intervenit in toare îl1 pace şi după ce le va fi dp,monstrat că.
discuţ unea politicei externe senatorul Jouvenel, in-'
trebue să se menţie iiltactă aceas tă siguranţă,
vitând senatul să nu lase pe Briand si plece la
care nu încetea7ă de a nu fi indispensabilă.
Washington fără a se "aproba politica guvernului,
Senatul adoptă cu 301 contra 9 ordinea de zi
pentru ca dânsul să fie purtătorul cuvântului
a1ui Berard, care spune că tn momentul când
Franţei.
Briand pleacă. Ia 'vVashington senalul îşi afirma
Briand luând cuvântul, repetă declaraţiunile
increderea sa şi contează pe dânsul pentru apă~
sale despre siguranţa Franţei şi desarmarea, Gerrare a drepturilor, intereselor ~i siguranţei Fray,ţei
maniei adaogâlld dl situaţia actuală de siguranţA
pentru a face să. triumfe pacea, justiţia şi libţr
le· a prelungit numai graţie vigilenţei active, care e
tatea.
necesară chiar şi în interesul germanilor de bună

Discursul dlui Briand În senat.

credinţă..

. D. Briand se felicitâ. pentru menţinerea acordului cu Anglia ~; aminte~te declaraţi unile pe care
l-a făcut în consiiiuLsuprem că Franţa nu poate
renunţa la ,Ein şi la sancţiunile militare. EI repetă
apoi cele spuse în chestia SilezÎei de sus şi aduce
omagii imparţialităţii Societăţii Naţiunilor al cărei
verdict a fost acceptat chiar de Germania.
După o scurti evocare a
a"'enturei regelui'
Carol. d. 13riand rezumă acordul obţinut In Orient
prin care graţie negocierilor lui Fraljklin BouilioIl,
războiul cu turcii s'a terminat.
D. Brialld !Semnalează avantagiile acordului
din WiesbaJcIl şi se ocupi apoi de problema
schimbului, care nece.c;ită ,un acord internaţional,
adaogând că nu statul Ilerman ci Germania cu bogăţiile sale mobi!e şi imobile este aceia care trebue
să plătf'ască.· Toţi germanii,
chiar şi poporaniştii
sunt solidari cu guvemul german.
Răspunzând la o intrerupere
prin care i se
reaminteşte o fra'l.ă pronunţată altădatl, anume că.
Germania trebue luată de guler, d. Briand a
declarat că nu regretă aceste cuvinte Întrucât Germania refuzase atund să-şi ţină. angajamentde ~i
nu voia să. plAteascA pimic.
După tratatul dela Versailles
producâ.nd u se
deose!:liri de ved.:ri era nevoe să se menţie acor~
dul intre aiiaţi şi Briand a trebuit ~l vorbească
pentru ocupaţ'a regiunei Ruhr, Diissburg şi Ruhrot,
şi nu era suficient de a-şi
manifesta intel1tiullil~
numai prin expresiunea Citată.
Trebuia să se urmeze alte măsuri, dacă Germania ar fi respins ultimatul.
D. Briand spune că Franţa IIU ar fi putut
să ocupe· singură Ruhrul, spre a nu se crede că
Franţa urmăreşte visuri imperialiste. Toati'i. lumea
a admirat atitudinea c'!lmi a Franţei pe care
Briand o Va păst,ra şi de aci înainte pe mibura
ce Germania se- va ţine de angajamentele sale.
Suntem dealtminteri mai bine îu stare ca oricare
altul de a o obliga, in·să până la această eventualitate/ nu vom face nimic ceeace ar putea să
turbure pacea Europei, la care ţinem mai mult. ca
oricine.
Cu privire la conferinţa din Washington d.
Briand arată cii trimiterea unei simple delegatiuni
nu ar fi aVut acel aş caracter ca, prezenţa sa 'personată. Ia conferiTlţă, ca un tribut de recunoştintă
faţă. de Statele UlJite.
,.
Avantajele deplasării vor- complecta În mod
larg inconvellienţele. La conferiuţa din \Vas-"
hington se vor discuta chestiuni de mare importanţă şi se vor pune
probleme cari interesează.
dIrect F~a!.'ţa. ~rebu~ să ~ucăm uu rol util în mljlOCUI amiCilor l' ranţel, cari se duc la Washington
spre a face eforturi m<""l'itOIii pentru mentiut!Cea
pltcii mondiale.
'
DU'Pă chestiunea desarmării va
urma regularea chestiunei Pacificului ~i vom expune amicilor
cari trebuesc să fie condiţiuni le pentru 'siguranţa
Franţei, care dorind a rt>duce armamentele pentru
uşurarea popoarelor trebue să~şi
salvgardeze nu
~ 11umai propria·; existenţă. dar să apere ~i vechije
tradiţii de justiţie ~i dreptate de cari este
legată
omenirea întreagă.
Aţi apărat nţ! numai libertatea franţei ci Ii~ bertatea lumei au zis amicii din Statele Unite
Care popor victorios ar mai fi avut modera~
ţiunea Franţei, care nu s'a ~ndit să-şi ocupe
frontierele sale naturale ci a avut încredere în garanţiile oferite de aliaţi.
Pumnul du~man de~i mal puţin incleştat remâne tot ameninţător astfel că F.;allţa treoue si-si
strângi in mâinile sale cu mai multă vigoare illslr~
mentul siguranţei.
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Din Atena se anunţă că regir,j
Greciei a plecat la Bucureşti, spre a il .~
afla lângă fiica sa Principesa moştenitoa~ I
. Elena.

- Cu ocazia aniversării Eilei naşterii M S,; ;
Regina Maria, întreg oraşul a fost ieri pavoazat;
semn omagia\. I{imineaţa la orele 10 s'a oficial:, '
toate bisericile , Tedeum., "
La Tedeumul oficial în Capela dela interna
de fete an asistat reprezentanţii tuturor autoritfil!
..... "".
militare şi ci vile.
'"
Azi,
Duminecă
dimineaţa
va avea loc'
CroniCi&. 3Iedieală
piaţa Catedralei, actul sfinţirei nouilor clopote
CatedraleL Actul sfinţirel va fi oficiat de P. S.:
d. episcop 1. Papp.
'
Waldbauer-Kerpely, rvartet de violi:'
De foarte mult li. vreme, se tot vorbeşte in
vor COrlcerta in Arad în 9 ~i 10 Noemrrie. Bik
Întreaga ţară de scarlatină; acum În urmă. boala
aceasta a . luat în unele oraşe proporţii. îngrijoră se vând la Bloch.
La pu!berăria Berg-agg i din apropi~r
toare, iar tn Capitală, dupA spusele ziarelor, pare
Romei s'a produs o explozie tn urma careia
că a h.:at un caracter grav, ceeace face ca lumea
să fie alarmată.
.
, fost 22 morţi şi 300 răniţi.
De fapt, alarmată are de ce să fie lumea:
In urma incefidiul-uÎ isbuclJit la pulberă,
sc"rlallna este o boală grea, una din bolile care
forrului Santalena (Franţa) aceasta a sărit tn a
dă' cel mai mare contingent
de mortalitate, şi
Intreagă. regiullfa a fost distru~ă..
Ziarele allU:
daca la aceasta mai adăogăm ŞI faptul că este. ci sunt 25 morţi ~i câteva sute ,de răniţi.
fOll.rte lipicioasă, uşor putem să ne dăm sama '1
O groaznică furtună a pricinuit În FloTI'
pentmce alarma este legitimată,
(America) pagube d~ CÎtteva milioane dolar,
Ca ori ce bO'llă, scarlatioa t~i are microbul 1 persoane au pierit.
său, mi crob foarte rău, foarte otrăvi cios, care uşor
Funerariile ministrului de r1i'lboi bu;~
trece dela bolnav la sli.nătos, şi trece boala dela
Dimitroff au avut loc la Sofia în . mijlocul U'
persoani\ la persoană.,
afJuenţe
considerabile. La lllnlormântare ă]
Microbul scar1atinei nu se cunoaşte: . ştiinţa,
parte
regele,
ministr ii şi corpul diplomatic. Defur,
până tn prezent,
nu a putut să·1 vadă cu mijloat\tl
ministru
a
fost in mormântat în satul său na
cele pe cari le are azi la înderllâ.,ă, şi ceva' mai
Parlamentul portughez se va deschide
mult, nu a pUlut nici ~ă·I izoleze, cu alte cuvinte.
nu, a putut ~ă-I scoată din omul bolnav, să-I' 7 Noemvrie.
Delf'gaţiunea
italiană
la conferinţa"
crească în laborator şi să-I studif"ze.
cum s'au
studiat mi~n.,bii tuturor c"lortalte boli.
Wa~hin.gton s'a imbarcat la Cherbourg pe vap'l
Fie că este prea mic, fie că nu se poate .)Ohmpla« pentru a se duce în America.
colora cu substanţe le tntrebuinţate pânl azi, fie
- La ClIerbourg au fost' tmbarcate şapte
că Jri1t'şte în corpul bolnavului in locuri profunde,
lioane aur având destinaţia pentru băncile amer
de unde 11U se poate scoata, microbul acesta exi- cane.
stă, vil ţueş!e, ş.i fap'ul că boala este molipsi- Poliţia din Paris a arestat pe trei funq
toare, arată, hotărâtor, că microbul scarlatinei exis1ă. nari dela oficiul de bunuri şi imprumuturi
Scarla1iua este o boali foarte molipsitoare.
falsificaseră, titluri
de
împrqmut ale
stati'
Cum se fransmite dela bolnav la sunătos
nu se
român.
.
.
'
~lJe preCIS, dar se ~tie că pericolul
la care dă
- Maiorul Wirson a fost llumit cu Încep
naştere este mare,
pentrucă.
procentul de morta~
dela
Z Ianuarie 1922, ministru al Suediei pe'n
litate 'este ridicat.
Bucure~li. A tena ~i Belgra.d.
In trecut, era difteria care tinea recordul
Pilotul DueHin prelungind raidul ce'
acesta, dar de când cu descoperire~ serului antidifleric, mortalitatea În difterie a scă.zut asa de făcut cu aeroplanul dela Paris, la BucureşIl
mult, i,lI cât nu mai prezintă. un pericol mare'; cu sosit alaltăieri la Constalltinopol având 5 pasa
pe bord.
scarlatllla îns.ă, necunoscându,se microbul, nu s'a
"
putut descoperi nici leacul, ~i pericolul ce prezintă.,
Din Constantinopol se anunţă că vap
.
,
!'paniol Torredolotto s'a naufragiat. Sunt 14 .
( este foarte mare.
Din
scurta
f'xpunere
de
mai
sus,
rezultă
trei
time.
r
Achron, fenomenului piaui'it rus va c
1 lucruri de căpetenie, de cari 1rebue foi ţinem ~ama
I in vremea de azi, câ.nd scarlatina bântuie în în- certa în Arad în zilele de 15 ~i 17 Noeml,
treaga ţară:
Bilete se vând la Bloch.
1. Că scariatÎlla este foarte contagioasă; _
- Biroul populaţiei a fixat ca ultim
2. Că scarlatina ~ste foarte periculoasă.; -şi
pentru prezentarea locuitori~or c.rri nu SUU!
3. Că leacul scarlatinei nu se cunoaşte în ci.
scrişi Inca. în registrele acestui birou, ziua
Aşa
fiind, mai rezultă un lucru foarte de
I
NO,emvrie. ~
. '
mare utiiitate: ca pericolul scarlatine îl Înlăturăm
Se vor prezenta până la acest termin
cu o pază severă.
torii
din:
Adică.: trebue ca ori ce cap de familie care
1. Str. Simeon Balint· şi cei neţ
Circ.
are în casa sa un scariatinos, să. se ţie strict de
zentaţi din această ci rcumscriptie
având uiti
prescripţiunile higienice ~i profilactice, pe cari i le
termin
de
prezentare
până la 5 Noemvrie a.
pre:icrie medicul său.
•'
iclusiv.
Dar înainte de aceasta, trebue ca or ce om
Circ. II. Cei neprezentaţi unriează a se
civilizat, sau or ce Oll) cu o leacă de scaun la
zen ta până. la data de 5 Noemvrie a. C.' Cei
minte, imediat ce a vizut că copilul are durere
se vor mai prezenta după acest termen ,i
de gât şi puţină căldură, să consulte medicul.
nu se vor prezenta vor fi strict pedepsiţi.
Căci, primele semne de scarlatină sunt duCÎ1"c. III. urmează a se prezenta locuitorii
reri la Înghiţit, roşaţă În gât, şi ferbinţeli.
Str. Sava Raicu şi Str. Mihai, dela 27 Oct., pâu
, . l~edi;it ce se declară acestea, în epoca de
30 Oct., iar-dela 31 Oct .. până la 3 Noemvrie a
epidemie trebue să ne gândim la o scarlatină,
din Str. Nicolae şi dela 5 Noemvrie aceia din
trebue cousultat imediat medicul, ~i bolnavul băzorul Păşullei (Legelosor) După ccest termen
nuit, trebue să fie imediat izolat.
'
nepreltelllaţi vor fI strict amendaţi.
Cine IlU ia măsuri din vreme, cine nu se
îngrijeşte de urmările ce ar putea avea ()
negli,
X D,', P. Robescu, director de spital, ~rdin
genţă, se face responsabil ,de iuti nderea. b'olii.
I zilnic dela 8-9 ~i 2-4, În Bulev. Regina
24, Palatul Neumall...
,"
Dr. P. Robescu.

...

Scarlatina.

I

I

I
----------.~--.-----==-------------------------------------------------~~----------------------------~

Raziermerge În căşi să radă. Str. Simeon Balint (Dessewffy) 2. Hac

30 OctOnlvrie 1921
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~--~------------------------------~---------------------------------~---------------------------------se retrage din viut}l Iwlitică
maximale si, jaful din
T EI~ E G R,,\:lJIE., Aplwnyi
,
1. Preturile
Budapesta. -:- Partidul creştin a propus coo(Prin fir special.)
cafenele.
telui Apponyi preşedirtţia partidului. Apponyi a

egin\' Preţurile maximale 11U pot să Însemne altceva
a Si: Je cât găsirea unei modalităţi care mulţumind şi

Anglia la sarcina supriLvegherpi lui
Curol.

toa~re uegllstori ca şi pe COlIJsumatori să evite Î'i~ăIă-

jafu I ~i,e specula şi să menţie un fel de
~chilibru intre valoarea reală. a articolelor ~i între
S,', reţul cu.care acestea SUILt ·puse în vânzare.
i~at:F In COllsecinţă preţurile maximale sunt o măsură
:lat~e concilianţă. ~i de echilibru, de împiLcare a intefw lor ~i de armonizare a nevoilor economice ale·
~rna'uaui oraş sau regiuni.
.
lti'i\!. , A pUlle preţuri maximale atuncea când ne·
uswrii vând scump, când aceştia suut înşelaţi de
loc' ~;oducători şi când, la nludul lor, negustorii caută
)Ie ~!Ii înşele pe consumatori, insemneală a face un
S. ~ i!ncm frumos ~i de gospodărie ~ocială. ~i cetăţe-

'{iunea,

~eascil.

Londra.

Pari~. - Conferinţa ambasadorilor se vatfltruni ast!zi pentru a hotări sOJlrta exregelui Ungariei CaroL
.

*

Pm·is. - ConferÎuţa ambasadorilor a hotărât
imharcarea exregeiui Carol pe o canonierâ eng!.eză
cu C;J,re \'a pleca din Burlapesta la Galaţi unde va
aştepta de~iz'unea marilor puteri relativ la internarea lui.

..

-'"'

..-......

Pre8~1 l'ieneză şi

,armat în faţa hOlrnârei aliaţilor relativ la . Sitenedrep~e faţă. de poporul german şi o violare a trata~~i din Vers~illes. Guvernul german va trimite
legaţii ceruţi de aliaţi fără ca aci-asta să mudie conceptia despr~ dreptate.
Guvernul se conformează acestei condîţiuni
mai in urma ameninţărilor aliaţilor şi pen·
~ sprijinirea intereselor germane în Silezia
sus.

ua!
de

Ini
ne:
uiti
~~

a.

se (.eheiluea
Cei '.

.

,i

Londra. _

C

unei păei intre ÎrlulHlczi
~ şi englezi.
L10yd Gt!orge a declarat

.' ~'a comunelor că se va

sancţiona

fn

ca.

regulamentul

ltor: I,. re Irlanda ~i Anglia şi că tratatul de p:u::e între
'. pa;.• rernul englez şi reprezentantul poporu lui ir ..
n~ ": ~dez Se va Incheia pe o bază mai largă.
dlll' ln di~cuţia care va avea loc Luni asupra
nen '~,iei chestiuni va fi nevoie ca parlamentul enl să sancţioneze prin vot ati(udinea guvernului
~rdinll r putea să continue tratativele fără a avea con·
a 111: ~~erea că. se bazează pe spriji nul deputaţilor din
. ~era cumunelor.
(.prin fir special.)

J

pentru anulurea
din Yeneţia.

Şedinţa camerli
Paris. - In şedinţa de

I

SeI"bia ţine sub arme clasele mobilizate:

fl·uuceze.

a camerii s'a
urmat discuţia interpelărilor asupra politicei guvernamentale.
AFago, preşedintele Antantei republicane aminteşte într'un discurs viguros, programul grupării sai e
.
Reich, socialist radical, disident defineşte'
politica UlliulleÎ naţionale consacrată la" ultimele
alegeri.
Herriot, preşedintele grupului Rocialiştilor "ra.
dicali răspunzând lui Tardieu, spune că va vota
pentru guvern cu loate divergenţele ~~ vederi fi
numai pentru a se opune politicei lui Tardieu
Maudel. (Se produce tumult în urma unor aluzii
l"landin ~i pre,edillteJe
ridicI. _
la adresa lui
aZI

,i

Belgrad. -- Ordinul pentru

concentrarea a
trei clase de rezerve rămâne tn vigoare. Ofiţerii
de rezervă au primit ordine de mobilizare. Flotila
monitoarelor de Dunăre e gata de plecare.

şedinţa).

Importanţa votului dut
franceză dlui BrÎimd.
Pm"is. - Toate zj,rele subliniază :narea importanţă a votului de eii al Camerii şi constată cu
plăcere că tiI baza acestui vot d.
Briand se va
duce la conferinţa din Washington cu o autoritate

PreS1L de!-lpre
de cnmcrn

POfOlliu. solldară CU mica ..\ntantll.
Blldapesta. - Ministrul plenipotenţiar polon
la Budapesta s'a prezentat la primul ministru
contele Bethlen dec!arâlld că Polonia se sotirlarizează cu muă"urile ce 'le va lua mica Antantl in
chestiunea ngariei.

Viena. _ Sefii tuturor partidelor politice
au declarat că s~nt pentru menţinerea republicei
în Austria.'

NeÎncretlcreu, mieei '" ntnnte. "
Din cercurile diplomatice ~e aputerile acestei . grupări. nu iau în serios aritudinea de opoziţie alUI Horthy faţi de
regele Cirol, cu atât mai mult cu cât jd~ea legitimistă îşi găseşte o expresie foarle
lămurită în
ordrnu\ de zi al lui Horthy, către armată.· Din
acea!'ră. cauză mica Antantă procedeaz.ă.
cu mare
prudenţA. llt:fiind sigură
de intenţ.iunile regentului.

mărită

~

, Le Gaulois~ zice că. d. Briand nu va fi reprezentantul unui pa.rtid ci al unei Intregi naţiuni
alfărui glas va vorbi cu tot răsunetul prin mijlocirea lui.
Toate ziarele constată că din purict de vedere
al politicei exte-rne d. Briand a obţinut aceasta
majoritate sprijinindu-se pe un program larg de
uniune republicană.

....

Viena. -

nunţă că

CINEMATOGRAFE;

.- ==-

..

COliditluni1e Greciei referitoare.
]a .Anatolia.

Hedda Gabler, --' dramă. în 4- acte in Apollo
in 30 - 31 Octomvrie. Partea a Il. Partea a II a
piesei genialului dramă Jurg, Ibsen este ~î mai
spundidă. Interesul creşie din ce în ce ~i des1ega
'rea probiemii e o ade v'ăra tii. surprindere pe·nt<ru
privitori. Nu rămâne lIime nemişcat de soartea
H~ddiei. Cu toată pi,'sele lui Ibsen, aceasta într'adevlr e o adevărată şcoală. pentru public.
.

Consftmtinopo18. - Grecii ar fi formulat (if.l
mod indirect condiţiunile prin care s'l\r pune capăt
conflictului armat, intervenind in chestia Anatoliei.
De altă parte se crede cA cercurile naţiona
liste turce ar dori să tratez-e chestiunile păcii
cu Anglia, Franţa ~i Italia mal întâi şi apoi cu
Grecia.

Curieml din miezul nopţii, o istorie miste-<
rioasiL din 5 act!:', viaţ 1 şi societatea are atâtea
mistere încât llu-e, mirare,- dacă. scriitorii pentru
filme îucă. se ocupă cu descrierile şi cercetările
acestor secrete. şi în piesa aceasta ni se ofer
nişte mistere sociale ~i familiare, a căror deslegare
ne dă ~i nouă. şi de multe ori de grij.i."'

<oi

"CORN ULVÂNĂTORULUI"

y

..

Jlupă teatru D1ânl~ă.ri'l'~'lde şi

Jumătate

}·eci. Orchestră de ţigani.
litru de "in bun rei 9 in sticle.
299
.~

..
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acordului

Viena. - ~ Ziarele află că in cercurile politice
aust-riace s'a illaput o mişcare in seozul că Schober să fie determinat de· a cere anularea acordului
din Ven~ţia.

-= )Mittags

I

tere ~ Superioară, hotărâre care cOflstitue o

Mişcare

lovitura lui Carol.

Ze'itunge scrie că pericolul unor complicaţi uni ce ar putea să. nască pe
urma loviturii lui Carol n' a trecut Încă,
.
.Allgemeine c spune că Intre marea şi mica
AntanlA suut deosebiri de vederi cu privire la Ungaria, căoci pe când mica antantii. are interes ca
Ungaria să nu întărească, marea Antantă preferi
o Ungarie întăritA., de care să se poată folosi la
ua moment dat.

Viena.

anunţă

reince-

put activi tatea, atacând posturile austriace.

Viena. - Eximpăratul Carol a· adresat O
scrisoare ·ulIui politician austriac in care declară
că nu., a renunţat la tronul austriac.

cancelarului în ~edinta
• 1 t
1 j
'ţ
relC lS ttgu l! .
r·.
.'
va ".:' Berlin. ,:_ In sedinta reicbstaO"u!ui canceiaruf PartIdele austrlaee ]Jentru menţinerea
leDW ~irlh a declarat că ' guvernul german
"
,
repul,}I·cel· r
se
g!seşte

.

Vien(t. - Din Bruck lângă Lei tha se
că bandele maghiare dia Burg<'nlalld şi-au

ExÎm pu.l'atul Carol nu a renunţat la
tronul austriac.

Ii

~.

Bandele mug-biare î~i relllU Ilct1vUatea
A
'
In
Burgen]alld.
.

refuză extradlll'ea lui Carol.
Praga. - Guvernatorul Horthy, ~i şeful guvernului maghiar ar fi făcut 'cuuo;;cut în mod
oficial.că. constituţia ungară nu le permiteextradarea exregelui Carol lIi-:i marei Antante,' nici
mieei Antante.

lIol'thy

'1

'"

Paris.
Presa publică desfllşiri privItoare
la acordul franco-turc. Gralliţa ce fusese fixată la
Londra e menţinută dela Golful Alexandreta pâ'lă
la extremitatea căii ferate Mazibiu, iar de aci
graniţa este puţiu modificată şi merge de a lungul
fostului drum Mazibiu - Djeriba Tibnomar.
Localîtatea Cialic va trebui evacuată pâ.nă. În două
luni, trupele franceze.
Regimul vamal al oraşului Azia va avea o
importantă considerabilă. In acest acord se prevedeprotecţiulI\.!a i111ereselor economice ff:lnceze in Alia
mică şi ÎnHinţarea de stabilimente culturale franceze.
D. Franklin Bouillon, care a adus acordul'
franca-turc, a asistat la sedinta camerii. D. Boui!lotl
a fost aclamat de deputaţi.

anunţă' că

..

A pune în~ă. preţuri maxlluale, ce in IOL~ de
Bk,u:ţumire nu produc: de t;:ât protestări din partea
ubiicului ÎIH;eamn<eală să. se faca o greşeală şi un
. cI absolut nechibzuit.
opw
.
.
Tot ast f el, a schImba
tn f'le Cine zi prereia p;rJ,e maximale cu variaţii considerabile, tn
. iaus sau îlt'''plus, Însemnează să IIU se- ţie
bera~~amă de proporţie şi de imprejurare, un fapt
tn atI estul de regretabil ~i de grav.
anu:· ~ceste refiexii ne-au ve[Jit în minte faţii de
ouiie prrtllri maximale admise. în cafene 1e unde
Fior';! ajuns că publicul să fie legat de mâJli ~i de
oJari.:,tio:tre, la dispoziţia patronilor c:tre jăcmănesc şi
"ieaIă populaţ,i a fără frică. de răspundere şi fă.ră
bU;i·;tătură de ruşine.
I u:
In cafelleJe ţi se ia. astăzi pelltru un cem de
ă ]: lroastă calitate ~i pentru un corn 4- lei şi 25 baui;
)efu': listele de vinuri ale cafenelelor citeşti preţuri în
1 Il.:' la cărora rămâi uimi r; iar un patron de. cafenea
:hide etinde 5S de lei, in baza preţurilor maximale, pe
sticlă de ~in fiert, fără să se ţie socoteală că
nţa : ~!te vinurile pe cari le are i~ prăvălie sunt vinuri
va"~: ~eilcute, falsificate, in astfel, în cât producătorul
pc, 'ar putea să mai recunoască nici odată În otrava
. :ualll. sucul boabelor de strugure, A~a cum el a
ple! ~t lisa1 de Dumllezeu.
amEr
Actual.ele preţuri din cafenele trebu~sc SChim-j
te lmllru că ele ~unt cond:lmnate de lipsa de
f~llq ;opoqie dint~e preţu.rile ,dinainte şi pr:ţu:tl.e de I
n c~um, cum ŞI de intenţia de ... pecula ŞI Jaf a I
stak ~Ironilor.
10 acelaşi timp credem cA faţă de considerallcep' ~eie cantităţi. de viriuri falsificate ce se s .. rvesc
pen ~ c~fellele ar fi bine să se numească o comisiune
~ experti care să facă analiza şi să inainteze ra.
1 ce ~arte pentru aspra pedepsire a' vhlOvaţilor şi
mşt: ~"Iru a se pune cap!t acestui ruşinos mijloc de
mal Jişllg. .
~-_.

• Press Asociatjon«

Acordul fl'nnco-turc.

flotila englezii va pleca la Budapesta. Guvernul
t'nglez eite gata să.. accepteze responzabilitatea
supravegherei lui Carol şi a reginei Zitta pe un
vapor englez până. se va lua o hotărâre definitivă
dm- partea aliaţilor.

violi:l

vap:
14 ~ ~~eIarnt.iile

declarat că nu pri meşte, fiind hotărât să se retragă
din viaţa politică.

"

i

- -

i!

~-

Octomvri~ t9~1

30

G.!tZETA ARADULUI

.......
--------------------------------------~--------~'

--

Mare depozit in totfelul de maşini agricole şi fetărie·

MICA PUBLICITATE.
â

Motoare eu benzină, mR~illt dp- asbest, TauriI, ulei de ciUndrll
si
tăiat lemne eu. motoI"; ltluguri,
., de uns
mas i n i d e tăi a t n u tr e t, D10I'lelemacinat,eureledetransDlisiune, ciocane de moară,
'
compoziţie, s f o B. al ~i table de Bul. Regele Ferdinand 1. (fost Boros BeRi-l) ,

Econoamâ fie şi în provinţă caută angajament,
limba româ.nă, germană şi maghiară
adresa: damă tineră la. adnJinidraţie.

vorbeşte

FRAT.II. BUR. ZA ARAD.,:

Local in centrul oraşului, potrivit ppntru orice
fel de prăvălie se dă inchirie. Condiţii avantagioase. InformaţlÎ se pot lua in Cafene.sua Cor,
nul Vânll.torului dela /:leren.
466

O

j

.

Cu masinii de
curi\ţit' praf"

In 28, 20,30 Octomnie
VineriSii.mbl.\.tl\. Duroineol\.

vfi pot curiiţii, casă, biroul, magazin fără ~e ~ minta
din loc mobihL La dorinţa Ou, public mlL prezint cu
oamenii esperţi la locuillţii. • • Esplicări detailate la

TeatruÎ APOLLO ....,IA Teatrul URANIA.
........................
.......................

"

In 30, 31, Octomvrie
~ Dumined, Luni
Drama lui Hanric Ibsen
In 2 plirţi.
Partea Il.

Senzaţie. Pathă!

Curi~rul

Hedda Gabler II.

S·
ţ
ra
II
ZlmanYI
t

457

Tăiam lemnele. c.u. firez~ll. lii ,transportlim la domiciliu mal Ieftin. •
, ' f i '
t

Mobile pentru prâ-nzitor ~i dormitor se pot
cumpira ieftin în depozitui de mobile Wiegenfeld, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40

-

~

Au sosit "ele .al

.!

.-t
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Agenţia

de

~

=

I:

~ haine bărbăteşti ,1 pe.ntru eopil ~

ieftine.

pultlioaţii

-.JJ&-

Eichner Arw

Mare maga1ine de manifactur!

(jele mai moderne baim
se lucră pentru pr:ţur,i convenabile în salon~
de croitorie pentru haine de' bărbaţi a Iti

magazinul bine şi abundant sort.at cu

Preţuri

&

Bulevardul BC2ele Ferd'
nllnd 1. (Boros Beni-ter)

407

• 13Clt.s-

de I ch~mtcalil Tâ;gul-JIup!

Berger

•

•

STEFAN COBOBAlt

bărbăteşti~ femeieşti :~ 'Copii

ghete

•

Cla8ă lIeparată de mă.urat

?

Recumandă

• paltoanedetoamnă,dBiarnă, ..
~

ţ

mal 'n9>\'+ 4~~ Olt şi Co.
ViII-a-vI8 de In t r a. rea 1 a Te a t r u

~..der." ~

801 "

4'

-

ca.... -

If.Jtli

în Palatul Reuniunei Agricole
_..

TELE FON 122

fabrică

Levai şi Szigeti

Expozitura "Hangya"
••,..... _

Livrăm

i

eu vagoDu1şl eu stâ11JenuI·.
mai leftht furnizează firma.
_.
la
• Calea Radnel
Nrul. 27-31.

cumpărătorilord8 mobile

_

de publicatii • Az Est> 1\'trgul·11 ure1'

sau Deagrii., în fllnbabtj de 20

In' atentiunea
,

_

Agenţia

"

Yn~~~rt r~~l' pţ§!!
Lelune de foc, stejar şi fag
1l1bert,Bnrge'

miezul

PriJn actor: It al a. Almirnnle Mauzini.
Oristorie misterioasă îD
Prima artista la Femina.,......
5 acte.
,

• 's=n>

i

.
d SChvarz Ara,
d ti~nu
sh'ada BraXo. 7.
S·Igismun

.

noptei.

Drama In 4 acte.

I~~"~~L~~~~~~~~~

V acum- Kl-lnar""

Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 2~,
~i piaţa Catedralei În colHTokoly-t. pal. Szanlai'

-o_

L

I

""1lIIBI_~!"'"~ I
d.z Est» Târgul-Mure~.

Dl"'pal'tement constltâwr din un sube, prân
tor, dormitor ~i culină, aranjatii. ou toate

t;

i;îi~8~ c~iă.rOkP~l A;;~
• SZANTO si COMLOS ARAD, • Vine iarnăl Piaţa "';ram Ianeu No. ~~. . eelemailneeSenJel!~!.~:ele.FerdinandI.7.(B.r.: !:~;
r

·'

381

t

- -_ .....

Edificiul Teatrului.

-

.

VopsUorie

.

t

C SE T EY SE IT Z

şi spălătorie chemică

atelier curătitor
,

chemical; 1ilbert Burger .......................
I
că,

SCULE DE MA·
SINI si METAl.E

cu zlua

primesc tot socul de vestminte bă.rbr\te~ti, feme;;;ti şi
postavuri pentru curilţit, în mod chemical ~i l1scat.
Vestminte de doliu
sl\. vopsesc i m e d i a t ·
,

fabrică

IGNATIE SCHAUER

eurăţitorehemical,

.

de ro~ \,i licbioruri, indisp~nsabile î~ menaj. Recoro~,~ l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
dăm llldeOBebl esenţa noastra de rom Incomparabil de ima. 1
şi
~~G~

'-

Am onoarea. de a. face. cunoscut Ono publio

~:S~~i:m

,

PAncota

~o.

649.

~

I

de chimicaltl, Tiirgul-M".nrel!i.

&iLlDG4WiiMIiUiiU

__

2 il I

..

Ludovic Losonczy Arad
GIuvaergIu 81 CeasornIc ar. • Plata Avram Iancu No. 1.

Cel mai i e ft i n isvor de cumpărare
pentru sesonul de to a m n ă este pră
v~Uia de moda
'

~

,

Mare asortiment de veri ghete de logodn~t, oroloage de
buzunar si

de perete argintarII. Cumpi'\râ aur pontru un
preţuri

urcate.

ARAO, nrul.
Bulevardul Regele Eerl
14. (Boros
Be~

(';,)O(XXXXXXXXXX)(XX)
~ O eantitate Dlai mal"e de
X
netedă şi cu for·
V
I

PIELE,m . ,

unsoroasă,

f t _ _ _ _ _ _ _ _ sosit la

33t

~
X

EUGEN KIRSCHNEB,

V

Arad, Piata
Plevnei 4. In
I

~

oepoZlt de piele
fată
,

:

cu Sinagoga

.\:XXXXXXXXXXXXX

Doaooooooooaoaooooaaoaoaooocooaoo

8S0ei~tate8 Anonimă pentru Industria

"STRASSER"
II
"SLAVONI.A"
'1 YÎs-a~vÎs bis~rică Lutherană
de

~

fJ

Bucuresti'

LenlDulul

F~~~~~e~ DE FOURNIE
.

ARAD, .

O ..adea-Mar

§_~t;o;;~C:~=~~O~~O;~N

iram reintors, dela Viena cu noutăţi
Ofer pălării elegante şi .frumoase

PAULA ,
D" EI'N'
Str Bratleanu'
' . .

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

