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21. 12 Oetomvrie 1921 

. TEL E G Il .il.llI E. 
(Prin tir special.) 

Dela conferinţa ambasu(lol'ilor. 
Dwis. - Conferinţa ambasadorilor s'a in

nit Sâmbi:i.t/\ dimineaţa la ministerul afacerilor 
ciue, sub preşedenţia dlui Cambon. Conferinta a 
[cunoştinţă de rapoartele ce au fost trimise 

It.' alil' la situaţia din comitatele Ungariei apusene 
a studiat măsurile, gratie cărora s·ar putea în
lui hotărârile luate de Antantă. cu pri vire la 
cuarea Burgenlandului. Consiliul societăţii na-
nilor este în ajun de a da o soluţie in chestia 
eliei de sus. Aceastli soluţie va fi ~omunicatl 

iat consiliului suprem. 

Genernlul Foch ]a Newyork. 
Lafayette. - Foch este aşteptat la Newyork 

;28 curent. Autorităţile americane se pregătesc 
1 primească cu o deost'bită solemnitate. Mare:
I francez se va duce tn urmă la \Vashington 
Iru a saluta pe preşedintele Harding. La 30 
omvrie mareşalul va asista la cOllgresul legiu
americane, şi apoi va vizita Indianopolis, Sant 
is, Chicago, strâmtoarea Cleveland, Pitsburg şi 

,va întoarce la Washington pentru a asista la 
emooia Înmormântării «soldatului necunoscute 

,CW 'ziua de Il Noemvrie. 
1. 

19ia Il& conferinţa deln Washington. 
Bruxelles. - Guvernul din Bruxelles a pri

din partea St'lteÎor Unite o invitaţie la confe

din Washington. Invitaţia spune că în vir

a intereselor belgiene În extremul orient Belgia 

putea să. participe la deciziile relative la Pa· 

şi la celelalte chestiuni ce depind de extre-

orient. Nu se cunosc încă numele delegaţi lor 

ieDi cari vor asista la conferinţă. 

le ' . tilHlren. conferinţei dela Portorozo. 
ac. 
Olf . Roma. - Cercurile fliplomatice italiene sunt 
ICu' părere că din cauza conf]jclului pe chestia 

genlandului, conferinţa ce trebuia să aibă. loc 
5 curent, la Portoroze, va suferi întârziere, di-
3ţia italiană fiind ocupată cu soluţionarea ace-

chestiuni. 

Sitmlţia la Fiu me. 
" Roma. Inaltul comisar italiau la Fiume, a pu

t tii buletinul oficial al acelui oraş un decret 
care, in baza tratatelor dela Trianon şÎ Saiut 

, ain ~i cOllsiderând că. Jugoslavii au cerut pen
drumul de fer de acolo exerciţiul gării ,i al 

. rcaderului, se ordonă ca stabilimentele de drum 
,er şi cele din portul Fiume să fie administrate 
Italia. ' ~ 

Conflictul ruso-polonez. 
Varşovia. - Legatia polonă, la Moscova, a 
it o notă din parte~ comisarului rus dela afa-
'e streine, Cicerin, în care acesta exprimă pă
le rău pentru incidentul regretabil lntâmplat 
lului militar polon, colonel Volikovsky şi Dr
avid Kolizinsky. Cicerin adaugă. că o anchetă. 

'! instituită pentru studiarea cazului şi pedep
vinovaţilor. 

Sil italiană şi ucordul din "'ies-
baden. 

Roma. - Presa italiană primeşte cu netncre
aCordul din Wiesbaden cercurile oricioase Însă 
ali!. mai încrezătoare, în rezulatele bune ce 
az~ să fie date de acordul franco 4 german şi 
deră drept necesar ca şi Italia să încheie 
eoea acorduri. 

egatii maghiuri ]a conferinţa din 
" eneţia. 

Budapesta. Primul ministru contele 
!eo, ministrul de externe contele Banffy, în
,.,de exsecretarul de stat Szitovszky şi de 

,t!teŢul. de legaţie contele Khuen Hedervary au 
t le.rt seara, ca delegaţi ai Ungariei pentru 

. ctenle, care vor avea loc la Veneţia tn chestia 
,enlalldului. Ministrul italian Ia Budapesta, prin
Castagueto va lua parte la aceste negocieri. 

GAZETA AR:'dHJLTJI 

Lărgirea portului "iena I)e Dllnrtre. 
'Viena. - Portul Viena s'a arătat neînde

slulător trebuinţelor comerciale. EI nu poate primi 

mai mult de 3 milioane tone. Pentru a putea primi 

până la 12 milioane e vorba să se facă lucrări ~i 

pe malul stâng al Dun.ărei. Viena devenind un 

port liber americanii şi englezii vor să; facă. din el 

un centru al mişcltrii economice din Europa răsă
riteană.. 

Ajutorarea Rusiei. 
Londra, - Se anunţă. din izvor englez ,i 

american că părerile, în conferinţa din Bruxelles, 
relativ la ajutorarea Ru .. iei sunt împărţite. Ca o 
condiţiune esenţială se cere Rusiei !':Il recunoască 
datoriile dinainte de război. Singuri Italia nu face 
nici o aluzie la chestiunea datoriilor. 

Flota grecească În acţiune. 
Constantinopol. - Elota greacă a bombardat 

şi distrus fortificaţiile turceşti dela Surmena, Re. 
zunta şi Hona pe coasta mărei negre. 

. Demobilizare in Rusia. 
Helingsfm·s. - Oficiosul sovietic "Au~iac 

anunţă că sovietul muncii şi al apărării a hotărât 

să demobilizeze contingentul 189lA. Cu aceasta 

guvernul sovietic ţine d dovedească, că manevrele 

din guberoia Kievului şi concentrările dela fron
tiera sud vestică nu are caracter agresiv. 

Ofiţerii venizelişti refugiaţi la Con .. 
stantinopoJ. 

Gonstantin&pol. - Ofiţerii venizelişti au sem

nat un act prin care se angajeazA. sA. nu recunoa

scit regimul actual din Grecia. Ei au cerut reche

marea lui Votzis guvernatorul grec la Constan
tinopol. 

SituatIa militară în Azial mi(~ă. 

Atena. - Buletinul presei din 9 Octomvrie 
comunicatul Marelui Cartier general grec anunţ,iJ, 
următoarea situaţie militară pe frontul Dorilee, la 
aripa noastră. stângă, am respins în valea Ganga
rios, la nord de Bozdagh detasamentele inamice. 
Pe frontul Afion Karahisar focuri rare de infante
rie şi artilerie. 

• 
Atena. După declaraţiile ofiţerilor turci 

făcuţi prisonieri elementele inamice erau foarte pu
ternice fiind compuse din 3 divizii cavalerie şi 
şease divizii i!}fanterie cu artilerie. Obiectivele 
turcilor erau de a lua Afioum Karahisar. Victoria 
trupelor greceşti a fost de un succes in portant 
care va fi apreciat pretutindeni este o nouă. oca
siune de a se constata până în ce grad mint co
municatele chemaliste. 

Un sinod ecumeric al bisericilor 
ortodox~. 

Ia$Î. - In cercurile c1ericale din Iaşi se, 

crede că, ţn urma convorbirii avute de d. Drago

mirescu cu pa.triarhul din Constantinopol, consti

tuirea unui si nod ecumeric e pe cale a se realiza. 

In acest ilinod ar urma, sli. fie tran~ate diferite 

chestiuni ce primesc toate bisericile ortodoxe. 

Ridicarea sancţiunilor mi1itlue in 
provinchl Rinului. 

Berlin. - In cercurile germane din provinciile 
Rinului se crede că-sancţiunile militare vor fi ri
dicate odatA. cu pu b!icarea hotărârei în chestia Si
leziei de sus. 

Decll&rntiile dIui Gunaris {frelatlv la 
'pacea cu Turcia. 

Atenrl. - Primul ministrn Gunaris a declarat 
ziariştilor că va face propuneri de pace cu ocazia 
vizitei sale la Londra cu acest prilej va anunţa pe 
turci că nu va accepta o pace care să nu aibă 
aprobarea alilti1or, în numele cărora armata greacă 
luptă în Asia mică ~i nu va da garanţia necesară 
pentru respectarea ei. 

i.; (~ 
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Impresiu, (liscursului lui Lercllenfeld. 
Berlin. - Cercurile politice din Berlin sunt 

foarte satisfăcute de discur:iUl rostit de Lerchen
feld în dieta din Munchen, unde acesta a pledat 
cu energie pentru unitatea imperiului ridicându-se 
împotriva practicei urmatl până acuma de poliţie 
şi de agitatia monarhistă. 

Intrunirea funcţionarilor comerciaH 
din Ploieşti. 

, Plaie~ti. - Functionarii comerciali tn vederea 
reorganizărîi asociatiei' lor profesionale au ţinut azi 
o nouă întrunire publică. în localul societăţii apă
rătorii patriei. Inainte de deschiderea ~edinţei s'au 
flcut numeroase inscrieri după care a fost ales co
mitetul definitiv. 

Străpungerea Voşgilor. 

Strasburg. - La colmar s'a ţinut o confe
rinţă· sub prepdinţia comisarului general din Al
sacia-Lorena, care s'a ocupat cu problema stră
pUllgerii Vo~gilor. S'a hotlrit să se intervină. pe 
lângă guvern pentru cc-mstruirea unor noui linii ferate 
in Voş~ji intre Strasburg şi Miilhausen. Străpun·' 
gerea Voşgilor se consideră ca necesară din mo
tive militare spre a Se putea transporta trupe în 
cel mai scurt timp din interiorul Franţei direct 
la Rin. 

FurnituriJe de lemnă .. ie I)entru re
facerea Belgiei. 

Berlin. - Furniturile germane de lemnărie 
pentru refacerea Belgiei contiuuă in mod activ. 
Stocurile de Jemnărie germani fiind deocamdată. 
suficiente ofertele industriilor scandinave, fi nlan
deze şi ardelene au fost respin~e. 

IJărgirea zonei sâl'be din portul 
Salonic. 

8elg,·ad. - Comisiunea sârbă a studiat la 
faţa locului lucrările ce sunt de făcut pentru lăr
girea zonei sârbe din portul Salonic, 

Ol'dineu, in Slovacia. 
Pmga. Guvernul a acordat ministrului 

Slovăciei dr. Micura, puteri depline să ia dispozi
ţiunile necesare pentru paza ordinei în Slovacia, 
în vederea consolidării interne a Cehoslovaciei. 

Transferarea sediului băncilor 
Laentlerbank şi Anglobank. 

Viena. - S'a v!Jtat de adunarea naţională in 
a treia lectură transferarea în streinătate a sediu
lui băncilor La~nderbal}k şi Anglobank. In aeeiaş 
~edillţă s'a votat ,i legea cU privire la reforma 
bancară. 

Impiuţirea Sileziei de sus. 
Geneva. - Agenţia telegrafică elveţiană află 

. că în ultimele zile consiliu celor patru, s'a ocupat 
de organizarea comisi unii internaţionale care va fi 
Însărcinată să asigure actiVitatea economică şi or
dinea iu regiunea industrială, 

• 
Din Silezia de sus a cărui împărţire intre 

Germania şi Polonia e sigură. Aceste ar lua ime. 
diat in stăpânire teritoriile atribuite lor şi comi
siunea ar fi organul de legătură. iutre zonele des
părţite politiceşte dar strans unite din punct ck 
wdere economic. 

Faptul că Consiliul a distrus atribuţiunile ce 
vor fi date acestei comisiuni duce la concluzia că 
principala ch~stiune, acea a teritoriilor industriale 
a fost tranşată în sensul împărţirei. 

Red. responsabil: Laurentiu Luca. , 

Cele mai moderne haine 
se lucră pentru preţuri convenabile in salonul 

de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 
şi piaţa Catedralei în colţ(Tokoly-t. pal. Szantai.) 
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MICA PUBLICITATE. 
Corespondent, român, germalJ, ma~hiar caut pe 

orele de searâ. A I;e adresa la biroul de ziare 
"Kelet" sub numele "Corespondent._ di:'lponibil". 

Teatrul APOLLO. -..JA Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In Il, 12, 13 Octomvrie 

Marţi, MiercUI'i, Joi 
Romanul celebru Il lui 

Ronore de Ba'zac. 
In 3 parţi. 1) artea II. 

Morei spărgătorul de 
lanţ.uri. 

In 12, 13, Oetomvrie 

Miercuri, Joi 

Senzatie Francesca BertinÎ 
celebril opera a lui PlIi:

cini! 

losea Curtizanele II. I 
In splendoare ţ;i mizerie Operă cu un prolog în 4 I 
în 5 a~te. Partea II. Mado-... acte. Prim actOr: Fran· ; 
netele.Primactor:L.Ralph. ..... cesca Bertini. i 

------------.------------------------- ! 
•••• .. •••• ........ ••••••• .. 1 Cărbuni de pL-drâ. de incălzit prima calitate i 

Că,rbuue oernut, de lemn pentru călcat. j 

Lemne mărunte de foc. uscate transport.ate I 
• la domiciliu cu preţ ieftin de vânz.are la. I 
CAROL KNEFFEL şi FIUL 
Bulev. Regele FeI"dinalld 1. N'o. 2 

(fost piaţa Boros Beni) CCCCXXXXJ ........................... 
Antistla comunală a Circ. 1. 

No. 20843-92l. 

Hotărâl·e. 

Conform raportului medicului vete
rinar de stat, că la câinele lui Ioan Bugar 
loc. In str. Câmpului No. 23 sa constatat 
turbarea, din care cauza carantena de căni 
ordonat" prin hotllrâl'ea noastra din 23 
Iulie cu No. 15947-1921 o prelungim cu 
inceperea dela 1 Octomvl'ie a. c. pe 90 , 
zile. 

Despl'e ce aviză.m publicu cu invi· 
tarea Să binevoiască fi ţinea miine legaţi 
sau dacă îi poartă sa fie inzestraţi cu 
botniţă şi legaţi cu funie, din contrA ciini 
vor fi extipaţi şi proprietarul amendat. 

Arad, la 8 Octomvrie 1921. 

, (ss) Pocioianu m. p. 
şeful circ. 1. 

........................... 
In grădină de vară şi localul modern aranjat 

Cafenea şi bufet Central' 
se servesc cele mai alese benturi şi 
mâncări. In fiecare 8"801'11. mâneări proas
pet gătite şi viuuri de Podgorii din 
via proprie. 169 

Intrarea prin poarta hotelului "C e n t ral;l ........................... 

Rapiţ.ă din Banat, rapiţă de urlau 
şi rapiţă selbatica. precum şi totfelul 
de !'lte sămânţe uleioase cumpără 

., ;. 

G.\ZETA ARADULUI 12 Oe,tomvl'ie 19',-

occoocoooooooooccooooocoooo·~ ...................... ~ 

Fiecare are 
da t orla morală să 
cumpere losurile 

Societăţii de Patronaj 
1.oMurile aceste se 

vând În toate totonJ:erIU.- din locaJitate 

OOOOOOOOOOOOOOCOOOOCOOOOOOC 

,JIrl'rI'rJI .... rl'rI'~"' .... ~rJlJI~ 
IlllPllUlllUTURI 
acord BUli ieftin pOldbil Im>0diat 

Mijlocesc vânză.ri şi cumpi'lrări 

:DE ()l\SE:~ 
Ol 

illexandrn lIerzog 
Comisionar de bancă, birou: str. I. Bratian.u 15. 

!!~~~.!~p~2~~: I 
3156 

FRAŢII NEUMA~· 
....... j 

Fabrică de spirt ~i de drojdl! 
""-

Fabrica de făină ARA~ ... 

-
Desid eriu Lusztig ~!~:~X:~~~~·1 
A RAD, Bulevardul Regina Maria Nr. 

Antistia comunală a circ. 1. 

*> 20632, 208l6'_921 
. 21360, 21535 . 

Publicatie. , 
La gl'ajdurile ol'ăşăneste ca ani 

fără stapăm se ală dela 13 Sept. ti. 

buc. raţe dela 17 Sept. 1 lmc. viţel ," 
21. Sept. 4 buc. gaste albe dela 1 7 ~ 
1 buc. ramMor negru şi dela 27 Se}. 
buc. purce1. 

De oarece proprietari sus numi" 
Recomandă tn ate.nţiunea ono pub:ic ma- animale nu să prezentat acele se vor, 
gaz-i'nul său boga\. cu: aţă, bumbac, ga- . 1'" t l' l O . • Jallterie, ~ăpuuuri de toaletă, articole îm. ,prm lCltaţle PU) lCă a 15 ctomvrle' 
plet,ite şi ţesute, hârtie, utensilii şcolare. I bată la ora 9 a. m. In cazarma POIll[ 

~=================~ lor celui care va a pl:1ti mai mult. ;=: Arad, la 6 Octolllvrie 1921. 1 

In atentiunea 350 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitOr se pot 
cumplira ieftin in depozitni de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr. 40 I 

i 

===============--=1 
Dacă ai mâncărime Bau bubiţe pe piala cumpără. alifia i 

Scaboformat dr. Flesch I 
vindecă s!gur, ~'8ra miros şi nu murdă;eş:te hainele. Un I 
borcan mIc 8 lel, un borcan mare 12 IeI, borcan pentru , . 
o familie 20 lei, Pra.v .Scaboform' la alifie 4 lei. De vân- I 
zare în toate farmaciile. Depozit principal şi pentru ! 
revâ~zl\,tori. la fa1'- Emer'l Ka"n (fost.) Adi 
macla <Ingerul> IIlui CI, (Ring) ra , ! 
în celţul dela Calea Banatului ;::i piaţa Avram Iancu. 1 ____ . 1 

(ss) Pocioianu ~ i
U 

~eful circ.l 1 

Administraţia == 

primeste sprepub-, 
licare anunţuri ief
tine. 

........................ : ...... 1 ................... .. 

ia PRANZITOARE MODERN 
• în valoare de 65 mii lei lucrate in atelierul Soc. de Patro-
: »aj ia A.rad se 'l'or trage la sorţi în favoarea a8ilului 80C. 

: Ca.stigul 1.: mobiliar compleet p. un prân- • Cii.stigurile II. şi III.: mobiliar ne 
: zitor, lucrat din lemn de stejar afumat : complect pentru prânzitor, lucrat 1 

• şi brazdat cu rădăcirni de trandafir • lemn de stejar afumat · ' : Fiecare Dlobiliar se compune din uD. bufet, un păharnic, ro 
• .............. de prânzitor si fj foteluri de piele •••••••••• 

Industria de Uleis.p.A. 
• • 

, : UN LOS LEI 20. 

în Ara(}, Blllev. Regele FerdluRlld 
No. 22. Telefon 135. Adresa telegra
meIor: Industria de Ulei. Cerem oferte 

eu mostre. 142 

• Tragerea va avea loC" in ziua de 15 octolDv .. ie 1921. 
: Losuri se ailă in următoarele magazine şi tutongeril. 
• Ludovic Beregszaszy, st.r. Emirtescu, Leopold Bruckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str. Emil: 
• Ernesz Pick, Bul. Reg. Ma.ria 17., Salon Augusta, str. Romanului (Palatul-Bohus), Fraţi Soml6, str. EroIL: 
• Sigi-mund Keppich, Bul. Rog. Maria, I. Mililor şi Fiul, SLr. Bratianl1 Filiale, Emil Ma.idt, Bul. Rog .. 1, 

• Stetania. MandI, Bul. Rog. Ferdinanu. 15., Iosif Vidor, Bul. Rog .. };'erdinand 3., Vrtd. Leopold HammerB:' 
• IuliU Bauer, Bul. Reg., Maria, Iosif Schubert, Bul. Reg. Ferdinand 1., Birou de Anunţuri «Kaleh, str. Ale!' 
• Mauriţiu Klein junior, str. General Berthelot 1., Iosif Bodnar, str. Bratianu, '.rel'ezia Czermann, str. Bratia: 
• Biroul secretariatului Societatii de Patronaj, str. George Popa, Atelierul de tâmplarie a Societatii de Pal: 
• str. Aranykez, IDstit. consultaţ.ii medicale a Sodec. de ocrotirea copiilor şi a mamelor, str. Moc8onyi 4., lD;~' 
: maternitate a Social de ocrotirea mamelor din Arad. str. Maraşeşti 56., Atelierul de cusMorie & Societ. de P8~ 

...................... : ...... 1 .................... . 

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


