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c. 
n Evenimentele 

din Ungaria .. ~ 

La rândul Său, Austria, cu profunda 
Iogrijorare pe cure i-o da. amintirea eve
.nimentelor trecute şi-a spus oficial cu
vântul, urătând că guvernul şi poporul 
austriac. nu admit nici o mişcare şi nici 

R~a,ntoarcerea neaş'teptatA a exregelui o acţiune din partea Ungariei ce ar putea să 

Aventura 
ex:regel ni Car,oI. 

Ro 
Exregele 8 fost prins de tI·u pele gu .. 

verlHlmentale. 
-imar Carol pe teritorul maghiar a produs ne- constitue o. ameninţare pentru liniştea 

mulţumiri serioase pretutindeni, In rilndu- Austriei. 'Bttdapesta. - Din sursă. neoficialâ se di. 
riIe vecinilor Ungariei şi a ,constituit o Sunt prea recente durerile şi de~ următorul raport- âsupra luptelor dintre trupele car
surpriza. mu.i mult de cAt neplăcuta. pentru iastrui tiuerei republîce austriace şi prea liste şi armata guvernamentală ungară descrise· de 

un martor ocular: Trupde de sub comanda lui 
statele Antantei care socoteau că expe- adânci uI'mele regimului haotic ce a distrus Oszteuburg au sosit azi dimineaţă la Budavar. 
rienţele trecutului au avut darul să il- sufleteşte energiile poporului austriac, Ele cuprindeau între altele garnizaane din Şopron 
rate popOl'ului maghiar şi conducMorilor atuncea cilnd acesta se gasea alăturea de ~i Gyor induse In eroare prin svoourile lansate din 
acestuia calea ce rămâne de urmat. unguri, pentru ca dorinţa de progres şi sursă interesată. asupra unei pretinlle mişc1tri co .. 

De sigur, guvernul actual al Unga- de independenţă a naţiunei austriace să munÎste isbucnite la Budapesta. Trupele Jui Os-
,., b' d tellburg pă.răsind trenul incercară să Înainteze 

tIeI, a a gră It să ea explicaţi uni şi să nu vadă în agitaţiiIe maghiare şi in tn- asupra Budapestei dar se Iov ira de resistenţa. tru .. 
asigure de bunele sale intenţii, crezând toarcerea eXl'egelui un atentat monarhie pelor guvernamentale. Acestea desfăşurând un vio
ei procedAnd 1n acest fel va reuşi sA pa.. tn contra formei actuale de guvernitmAnt. lent contra atac la ora II dimineaţa, isbutiril. d. 
slreze bunăvoinţa arătată. de AntantA şi Evenimentele-' ~treeute a avut Uil ocupe colinele dominând intreg terenuL Unitaţile 
totdeodată să prelungească rAmânerea . pe mare răsunet şi în Serbia unde lu câteva comandate de Ostenburg Începură imediat retra

gerea. Deacea, bătil.lia a devenit fntradevăr activi 
pamântul Ungariei li exregelui Carol, consilii de miniştri s'a hotărât luarea mă- numai când patrulele armatelor guvernamentale intră 
CU . toate gravele consecinţe a]e fap- surilor necesare pentru a se asigura deplin in satul Budavar. La ora 16 fortele guvernamen
'tului.· '. interesele de stat. tale respingând unităţile lui Ostenburg (. dincolo de 
I Antanta a tnţeles Însă jocul' acesta I Serbia este o naţiune muncitoare ş,i calea ferată, acestea au trimis parlamentari cerând 

SI al Ungariei şi departe de a se lăsa in- cinstitA, vrednică In lupte şi esenţialmente pe această. cale Incetarea luptei. 
1)8 fluenţată, ea a protestat cu hotărâre în pătrunsă de. sentimentul dragostei de Comandantul trupe'Joi guvernamentale lu~nd 

contact cu maiorul Osztenburg s'a căzut de acord 
t.j contra celor petrecute, punând fn vedere patrie, Temperamentul iasă caractel'istic al pentru evitarea orică.rei vărsări de sânge, Trupele 

guvernului lui Horhy cA la nevoe nu ar poporului sârb face ca Serbia să puie un guvernului au făcut 180 prisonieri, capturâfld în 
exqlusă O intervenţie aml.ată. I anumit fel de energie In apărarea. pro, acela~ timp un camion cu arme ,i muniţiuni. Au' 

, ~> Chiar dacă de o ca-mdata. această de- 1; priilor sale interese şi noi nu am 'dori 1 fost 8 morţi şi 2 ră.niţi. 
rllil~c!araţie a Antantei nu ar avea altă va- 1 nici odată Ungariei, din punctul acesta de .' . '.. . 
tratn loare de cât manifestarea intenţiilor ace- I vedere, ca în împrejuI'~ri grave să facă I A.BllcureFt,. -:-. ~m tnt.repn.ns o. a':,chetă. pe 
.. ' t' d 'it . 1 t ' .' ţ' 1 d proa e cunoştinfa cu energicul caracter I :a.nga repreZelJtallţ~l diplomatiCI al yertlor wteresate 

lţi, ela, e VI o~ ŞI n l' un ~az texcep IOna ea. p ~ . In legătură. cu lOVitura de stat prOIectată de Carol 
~CU e. grav, totuŞI faptul prezmtă însemnătate sârbesc. .... . . I de Habsburg. Suntem in masură. să comunicăm 

rIU aceea Că ,stabileşte ,desapro~al'ea ~ll ceea ~e ne pnveşte pohtic~ noa- I următ~arele 'amâ.nun~ autorizate şi declaraţi uni 

1. mplectă a. evemmentelor dlU UngarIa de str.ă mtemA ŞI externă este prea bme de- I antentlc~: " . . .. 
fltre naţiunile aliate. I finită şi prea limpede înţeleasă de fie l . D., l~Sa~ClJlat ,d.e af~cen. al CehoslovaCiei în , . . ' l' utea pricepe că noi nu pu- capItala In ltpsa mllllstrulUi titular ne-a declarat 

Felul acesta de a PI'IVI chestIUnea, care spr~ .a p . , . cA atât presa cât ~i cercurile politice din Ceh os-
diea. din partea Antantei Că aceasta ar t~m fi UlCl odată .~urprl?şl d~ evemmente lovacia sunt 'hotărâte si se opună. în modul cel' 

a f coti drepte şi' legitime şi determinate ŞI că conducMorn ţăru ŞtIU totdeauna mai .cate~oric la,. tentativa. fostului suveran. ~uver-
e Imprejurari ori ce măsuri ori, cât de aceea ce trebuesc să facă. nul IIISUŞI apre~lalld caractNul grav al unei ase-

seu a . f'. 1 t d ăt' t t 1 ve- In baza unităţii. ce a domnit şi dom- menea incerc.An a luat to~t~ măsUrIle. 
î '. ve, ce al 1 ua e e c re s a ee. , . . Alaltă.len do. Benes minIstru de externe a avut 
osl e ale Ungariei, în vederea apărării pă- n~şte in atItudmele Romilmel. faţă de e~e- o intrevedere îndelungatâ. cu reprezentanţii diplo

. i generale şi a Jiniştei de care are ne- lllmentel~ exterue, în legăturrle cu marl]e QJatici ai ,micii antante şi mai pe urmA cu miniştri le!. oe Europa. . . noastre mterese, trebue sA pastrăm per- Angliei, Franţei şi Italiei. Ministrul aplrărei oaţio-
le A t.f! 1 f" d 1\'1 f, tIt fecta convingere Că ori cât de largA ar nale şi şeful staI ului major au fost convocaţi spre 

S Le nn llla.SUl'l e ce au os o ua e d l'b ' '1 t d < • . , . fi conciIianţa ce ne este recunoscută In aeI era asupra masun or mpuse e lmpreJurare, 
.del!lll Către statele veCllle cu Ungarla, cu it t 1 d e Presedintele Masarik care s'a inapoiat dela Iicin a 

ot~rârea de a fi drastic aplicate la. caz toată lume~ a~use:n , p~nc ee, e tV t - pri~it pe şefii partidelor politice ~i s'a îutreţinut 
sparK e nevoe constituesc o garanţie ca. Un- dere ale mtelese.or rom ne selvesc .0 - indelung cu d. Benes. 
ce fi> ria ori' care ar fi reaua sa credinţă dmmna a.~ bază ş~ de călăuză hotArânlor .~rj la ci~s~1 ~ ?imineata, s'~ ţinut la Pra~a 
lase. u' t a î t. . dA .. î 'plecate dm cercul'lle conducătoare. conSiliul de mlm~tn 111 care sa d1scutat ami.nunţit 

dec ~a pu ea s nI eprm CII mmIC& n. con- _.. .... . ... h ..... _" •• ...- intenţiunil~ lui Carol, hotăt&ndu~se că această tTa-
obliC" .. Intereselor europene, fără a nu-şI pe- tativâ. si fie împedecată. cu orice preţ şi in modul 
le y elita existenţa sa naţională. Crearea ~Ilei interllsţlOllale Ullitare cel mai energic. Cercurile politice cer că. acţiunea 

Cehoslovacia prin glasul dlui Benes Loudon. -- Zilele .aceste se ~a ţin.ea la L?nd~a îDtre~rinsă. În ,acest scop să. n~ tie o aCyi~ne d~ ~ 
I'x_ t t f, d ,.. d o conferinţă între comlletul partidulUI muncII dlO tratative cum s a ill/âmplat la pnma tcntatlvR a lUI 
IIl\)U cunoscu A erma sa eClzmne e . ..... . r_' l' . o.. d' .. ;,( r . ." .' {Londra şlţreprezeIltallţn mternaţlOualel a doua III ~r.ol Cl să. se ucr~ze energ~c III .or me POSltIVa. 
aţlOna tn. co~tla perIColulUI habs~u~gIC î scop de a se crea O internaţionali!. unitarA. Acest fapt obţlDă.lldu~se negreşit, p~depslfea.lul.. . 
a inrtbuşI ·01'1 ce revoltă a UngarIeI, în I arconstitui UD progres pe calea politicei inaugurală . Tendl1~ţ~le Impenabste maghiare trebUiesc zdro- . 

ntra literei tratatelor. de mensevicii jnternaţionali. (Prin fir special.) bite fără UlCI un fel de şovă.lfe. 
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Legaţiunea jugoslavă din capitală. ne·a făcut 
cunoscut că gestul lui Carol a produs o vie im· 
presie în toate cercurile. ~~ umeroase manifestaţiuni 
au fost organizate in diferite puncte ale ţării, ce
mndu-se de pretutindeni să se Jmpedece restau
rarea lui CaroL 

Tineri mea universitară cere energic pedepsirea 
Ungariei pentru crime de violare de tratate inter
naţionale. 

Cu desăvârşire caracteristică este comunican~a 
făcuti\. din Potchoy, următor că.reia dela începutul' 
lui Octomvrie contingentele 189.5 şi 1896, ca. ş\ 
soldllţii af.âtori în concediu aU fost re-ehemaţi sub 
arme de către guvernul ungar. Totbdată. guvernul 
Horthy a dat ordin pentru recrutarea claselor dela 
1893 până. la 1901. Trupe numeroase/au fost con· 
centrate pe tot cuprinsul frontierei trimiţându~se 
între altele numeros material de artilerie. . 

Acest fapt constitue dovada suficientă. că gu
vernul din Bu'dapesta era de multă vreme în 
curent cu. Întenţiunile ·fostului monarch şi că se 
grăbise si!. ia toate. măsurile tn vederea orică.re~ 
eventualităţi Îll legături cu lovitura de stat pro
iectată. 

Tot dela legaţiunea jugoslavă primim desmin
ţirea că Î!wărcinatul de afaceri italieni la Belgraa 
ar fi comunicat guvernului jugoslav atitudinea gu
vernului din Roma faţă de noua aventură. alui Carol. 

Autoriz;lt de către d. marchîs dela Toreta, 
mlDlstru de externe al Ilaliei J diplomatul in 
chestiune a declarat ci Italia este cu ·desă.vâr~ire 
solidară. cu guvernul sârb în chestiunea înapoierii 
lui Carol de Habsburg. La restaurarea acestuia gu· 
vernul din Roma se va opune categoric. 

• 
Budapesta. -... Se anunţă. oficial el.\. conducă.

torii insurgenţilor Ct\fi formeau trupele exregelui 
Carol, ~levoind să împlinească. condiţiile convenite, 
au dat trupelor ordin de retragere spre Comarom. 
In Tata fiiHd în formaţi Însl că garnizoana dela. 
Comarom le va opri calea de retragere, insurgenţii 
1-au părăsit pe exrege. In Tata a fost ·prins de 
trupele .guvernamentale Ra~ovski, Andnissy ~i Gratz. 
Exregele a luat rezignat la. cUlloştinţ' caderea lui 
În .prinsoa.re şi n'a opus nici o' re.zistellţă.. 

t Paveleanu. 
,O ,tire nespus de dureroasă ne-a fost adusă 

la cuuoştlllţă eri dimineaţă.: Paveleanu, fostul con· 
silier de Curte, a incetat subit din viaţă din 
cauza unei boale de inimii. contractată.- in ti.rnpul 
războiului. . 

Paveleanu a murit în câteva minute, victimâ 
a unui acces violent al boalei sale, întâmplat pe 
eâ.nd se găsea în familia unui prieten. 

Ori cât de obişnuiţi ar trebui si fim cu ideea 
morţii şi cu sfârşitul fatal al fie căruia, nu putem 
să. nu râ-mânem dureros surprinşi şi adânc impre
sionaţi în faţa unor existenţe ce se sting atâta de 
iulgerlHor şi m~i ales când este vorba de persoane 
în toată. maturitatea voinţei şi a cugetării, atuneea· 
când acţiunile şi puterea de muncă dobândesc cel 
mai complect. şi mai sigur înţeles. 

Paveleanu moare la 48 de ani1 într'un mo
ment când demisionat din magistratură, să. pre· 
gălea să-şi facă. în oraş o cariera de avocat ce ar 
fi fost probabil frumoas!\. pentru dânsul ti folosi
toare viiţorilor săi colegi cari ar fi avut ocazia să 
dobândească. multe cUTJol(ltinţi şi multă. expi:'riP.nţă., 
în apropierea acestui avocat şi om de lege, cu
noscător remarcabil al ştiin ţei dreptului. 

Zicem cu toat!\. convingerea cunoscă.tor, de 
oare ce Paveleanu îşi făcuse studiile de drept la 
Paris, de unde venise cu titlul de doctor, titiu ce, 
in capitala Fnnţdi, nu este un simplU cuvâ!1t fără. 
înţeles. 

Paveleanu a fost magistrat în mai multe 
oraşe ale ţirii şi în urmă dupi' cum se ştie jude
cător în A rad unde dobandise respectul tutulor 
prin neplrtinirea şi spiritul de dreptate . ce arăta 
în calitatea sa de magistrat şi membru al diferi
telor comisiuni. 

Cu Paveleanu dispare un cetăţean ireproşabil, 
respect os In faţa legilor şi un o~_ de I.egi care a 
ştiut în totdeauna să inţeleagă in mod larg spi
ritul acestora. 

Pe mormântul unde va fi scoborâ,t azi, Iloi, 
tmpreună. cu toţi col,egii săi şi eu toţi aceia cari 
erau cunoscuţi, .depunem pă.rerile noastre de 
ră.u, sincere şi consideraţia noastră. întreagă. pen
tru un rom de pricepere şi muncă, pentru ma. 
gistratul integru ca şi pentru romanul entuziast şi 
luminat. 

GAZE1'A ARADULUI 

Insemnări de politică externă. 
Demisia guvernului Wlrtb. 

Demisia guvernului german TIU a fost o sur
prizâ.' pentru nimenea. Fafltul demisiunei era cu
noscut mai dinainte ,i nu se aştepta de cât punerea 
lui în aplicare, sub imperiul influenţ.elor externe. : 

Guvernul Wirth a urmărit tot timpul o poh
tică. naţională în sensul cel mai strict al cuvântu. 
lui adică o politică ce a avut ca soop ,..principal 
re;olvarea tutulor prOblemelor rămase din timpul 
războiului în favoarea Germaniei, sau cu obţinerea 
a maximum de foloase pentru poporul german. 

Guvernul demisionat a căutat să fie opusul 
tendintelor militariste şi expresie a voinţei maselo 
germalle, partizane ale ideei republicane şi a.d \'e~
sare ale fostului regim imperialist, violent, tlranlC 
şi nedrept şi prin urmare una din cauzele princi-
pale ale dezastrului german.' _ 

Pentru a putea -pă"tra tnsă balanţ.a între cu
rentele reacţionare şi Intre marele presiuni ale par
tidului militar, ce are incă. n~meroţli partizani îl1 
Germania, guvernul demisionat a fost nevoit adesea 
să aibă o politică. internă. nehotărâtă., pe care a 
căutat să o rescumpere printr'o atitudine intran~i.:.. 
gentâ In chestiunile extern~. .. 

Guvernul Virth a conSiderat ca o acţIUne dip
lomatică cerută de împrejurări să. recunoască. faţă. 
de Antantă nevoia pentru Germania de a satisface 
toate obligaţiile impuse prin tratate; ca chestiune 
de traducere în fapt Insă a intenţiilor manifestate 
faţă. de Antantă,' gu~ernul Virth socotindu-se ex
presiunea voinţd germane, a i'ltârziat totdeauna 
realizarea hotărârilor şi a creiat dificultăţi propu" 
nerilor drepte, venite din partea Aliaţilor. 

Marea chesti une a Sileziei ce a pus in evi
denţă toate' dorinţele şi ambiţiunile germane a fost 
obstacolul de care s'a lovit guvernul Virth ~i pe 
care n'a putut să~1 tnfrângă cu toată. ch€'ltuiala de 
influenţe desvoltate, cu toate intervenţiile ~i cu 
toatâ. politica sa bine cunoscută de ultimul mo
ment.-

Demisia guvernului apare deci nu numai ca 
un fapt politic necesar in anumite evenimente,' 
dar ca o protestare vie în contra nedreptăţilor 
fti.cute de Antantă., poporului german şi ca o eX
presiune autorizată a protestă.rilor plecate din rân
durile Ilaţiunei. 

Noul guvern, ce se. va forma probabil din 
partidul ţentrului 'Va reprezenta pentru un mo· 
ment curentul resemnarilor forţata, având misiunea 
să. dea timp de reculegere şi de reâmprospotare 
energiilor germane. 

Conflictul albano-sârbesc. 
(Prin fir special) 

Constantinopol. - ,Neologosc află. din Atena 

că trupele sârbeşti au trecut Drina ~i au pă.truns 

pe teritorul albanez. Guvernul din Tirana a pro

testat la Liga Naţiunilor. Printr'un ulrimat guver

nul sârb ceruse o rectificare parţială de frontieră. 

spre Scutari şi evacuarea de către Alhanesi a 

oraşului Dirni, care constitue un punct strategic 

de frontieră.. Termenul ultimatului expirând şi gu

vernu\ albanez nerăspuIlzând la ultimat trupele 

sârb eşti a.u trecut frontiera. 

* 
Lond,·a. - Lordlll Robert Cecil a' făcut o 

in!erpelaţie In camera comunelor cu privire ·la 

conflictul dintreSârbia şi Albania, la care a răs

puns subsecretarul de stat dela externe Ceei! 

Harmsworth deolarâ-nd că. aceastl probleml va putea 

fi rezolvată în curând de conferinţa ambasadorilor. 

Când se va avea o hotărâre definitivă- in chestia 

delimit~rei frontierei a~baneze se va cere guverne

lor jugoslav şi albanez să·şi retragă trupele res
pective dincolo de liniile ee se vor stabili. D. 

Harmsworth a adă.ogat că guvernele aliate au in

tervenit pe lângll ministrul de externe jugoslav. cu 

ocazia trecerei sale prin Paris, precum şi pe lângă 

ministrul Albaniei din Paris să. insiste În ţerile 

res'pective ca să. se evite ori ce nou conflict şi 

să. .se menţie·ordinea în zona contestată. 

26 Oetomvrie 192 t -
INFORllIATIUNI. ... 
. Amânarea ylzitel 1~~ll111iliel Uegule. 

PI'efectura judeţului Arad a fost 
înştHnţată ca vizita lfamiliei Regale In 10-
calitate a fosi amâna tit. 

Data' la care va avea loc vizita Re· 
gală, va fi anunţata la' timp. 

- Azi Mercuri ]a orele 4 dupa maSil 
. va a vea loc din camera mortuara a ci· 
mitimlui de folUS inmol'mântal'Bu. aceluia 
care a fost P. Paveleanu. 

Magistl'aţii dela tribunalul Arad VOr 

de'pune pe sicriul fostuluţ lor coleg o co, 
roaniL, iar d. pl'improcurol' A. Meculesru 
vff rosti o cuvântal'e la mormânt. 

- Armeanul Turlakian care a ~ asasinat pe 
fostul ministru din Aserbeidsan Bebud Khan Die. 
vanchir a fost' coedamnat la mOt\rte de curtea mar. 
ţial' din Constantinopol. Procesul a ţinut 43 de 
zile. ,; 

- Azi, Mi.ercuri urmează a se 'prezenta II 
Birou Populaţiei locuitorii din: 

Circ. 1. Str. Mărăşt'!ilti .(dela str, Vichellt:t 
Babeş - până. la str. COIl-;istoru\ui). 

Circumscripţia II. str. Remus, str. Luncei f 
Cetatea. 

Circ. III str. Sava Raicu . 

- RevÎzoratul şcolar aduce la cunoştinţă el 
inscrierile la şcolile primare din Arad vor m. 
avea loc numai in cursul acestei săptămâni. D, 
minecă În 30 şi Lun i în 31. Octomvrie elevii ve' 
asista la serviciul divin, 'iar Marţi vor începe cur· 
suriie la toate ,?colile primare. 

- Primăria a fixat noui preţuri pentru eafenei, 
cari vor întra în vigoare cu data. de 27 OctOffi' 
vrie. In nouile preţuri se cuprind taxele către st. 
si comună ~i procentele de serviciu alcheillerib.. 

. ' Pentru cafeneaua • Dacia« primlria admio:, 
odată cu intrarea nouilor preţuri, o majorare i . 

acestora cu 10 la sutA, având în vedere că c11t: • 
tuielile de regie ale acestora sunt cu mult m, 
mari decat a altor cafenele. 

'_ S'a. decis din partea primăriei la \'â.nză.to~ 
de mărunţitluri ce îşi puneau în vânzare in co:-' 
turi mărfurile în piaţa de alimente, în viitor li ~ 
va admite aceasta numai în piaţa Catedralei,:l 
partf'a desemnatii. în acest scol'. 

. - Şeful circumscripţiei întâia - administn 
ti vă luând cunoştilJţă că. producătorii de carii 
pe piaţă pentru a provoca. pe aceasla cale urca!" 
preţului acestui articol, a luat măsuri ca pe pi,t 
Aradului să tie aduşi cartofi pentru populaţie, 
alti\. parte •• După cum suntem informaţi condu(, 
rea oraşului a reuşit să se. contracteze aducer 
unor cantităţi mai mari. de ec:utofi la Arad, cari' 
vor vinde populaţiei pentru un preţ scăzut. Prill 
transport de cartofi va sosi în zilele cele mai 
propiate. 

- La 80 Octomcrie C., se va inaugura, 
mare ceremonie la Soroca (Basarabia), moUUTI1. 
tul ridicat pentru glorificarea amintirei genep 
lui Stau Poetaş, cabut victimă bolşevismulu 
Nistru. 

Opera e datorită sculptorului Gh. DimÎ,triu, 
Acest monument este primul care se n,: 

pe pămăntul Basarabiei, spre a păstra post. 
tăţei cxempleie de jertfă ~i eroism legate de' 
venirea Basarabiei lân~ă Patria mamA, 

Pentru ca rostul educativ naţional al acest,eÎ,: 
re să pă.trundă. cât mai adânc în cOII~\iinţa î~. 
gului nostru neam, comitetul iniţiator ·roa~ii. .0:: 
litatea, autorităţile, pe foştii luptători, unităţile 
litare şi pe toţi bunii români să participe la a, 
stă. mare să.rbătoare. 

. - In Camera Comunelor s'a comuliical 
către guvern că Germania s'a decl erat gata Gl 

preda 250 avioane civile cari au . rost COUS!;' 

de la intrarea îl1 vigoare a tratatului. 

- Laboratorul militar din Washilf\Itoo a: 
coperit o pulbere. nouă pentru· tunuri. In eli 
război, se va putea trage cu ea fără ca ioa" 
să poală descoperi poziţiunea artileriei. 

.... 

n: 
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--.. 
Apel. 

Toate Doamnele' Române din A

rril~ I·oaga, călduros, ca din fiecare co
IlJUU!'J, a judeţului Arad, sa, se trilllit~, pân~ 
DUllIiuecă 30 Octomvrie la şcoala profe-

'st ~ionalr. str. BJ'Mja~lU o listă care să cu
. 0· prinda numele tuturor Doamnelor care 

IlaT putea lua parte la primirea. M. S. 
te· ~llgina fiind cu, costume naţionale româ-

eşti. .. 
IsA 
. Societatea "Reuniunea 11'emeilor Ro-

CI· 
elia Illane" şi Societatea "DoamnelDr Române" 

lag!'l. toate lll~mbrele din comitete Să ia 
{or p<,rte la şedinţa de Duminecă 30 00t. ce 
co. ~ tine în internatul şcoalei profesionale 
3<'U ~r. BrMianu 9. 

Şedinţa va hQUtl'â ohligaţiunile fie-
Htl'ei Doamne la primirea M. M. L. L. 

pe ~egele şi Regina. 
}!e· 

I 
1 

nar. .,. . ,-, .. t ~e-....... .......wt *'-YMII ~ 

i de • I 
~. ,Presa franceză despre evem· .-1 

menteledin Ungaria. 1 

GAZETA AR!'~DU[jUI 

INFORllIATIUNI. 

- IUn cnUZ8 sfintei sărbători de 
azi, CUVIOllSal Paraschlvs. zIarul IlSotl'U 
"Il apare Dumni Sâmbătă diminanţa la 
orele obicinuite . 

-- M ntându-se perceptoratul' oraşului iri edi
ficiul primăriei, tn apartamentele unde Il fost po
liţia, în apartamentele devenite libere din palatul 
direcţiunei căiior ferate arad cenădane s'au in
stala.t zilele aceste birourile de tnclrtiruire şi de 
inchiriere fi acela de repatriare:' 

- Circulaţia trenurilor de persoa.ne şi greutate 
cu Ungaria, ce fusef.e întreruptă din cauza evem
mentelor din Ungaria, a fost azi iară.ş reluată. 

- Duminecă dimineaţa a murit în spitalul din 
Arad, Ioan Medve, fost vizitiu al oraşului şi care 

. suferind de paraliz'a progresivă fusese internat 
acuma 2 să.ptănâni în spitalul judeţean, secţia boa
lelor mintale. Soţia decedatului, constatând mai 
multe râni. proaspete pe trupul barbatului ei mort, 
a ridicat bilnuiala că moartea acestuia ar fi fost 
cauzată de bătăile primite dela personalul de .ajutor 
al secţiei milltale. 

Cazul a "făcut mare sellzaţie in tntreg ora,uL 
Parchetul a ordonat anchetarea cazului. 

I 

mt;t Paris. - ,Temsc scrie: Acţiunea lui Carol i - Biroul populaţiei a fixat ca ultim termen 
. ~ ~ ameninţă. numai statele vecine Cu Ungaria, ci' pentru prezentarea locuitorilor cati nu sunt in

ei , ~ însţamnă chiar O negaţie a tratatului dela Tri. l' scrişi Incă. în registrele acestui birou, ziua de 5 

U d f" t . d· ă I,i Noemvrie. ~O\l, n prece ent ar J cnna ŞI e sigur c nu . . Se 'ior prezenta p'ână la acest· termin locui. 
:ă cI lipsi oameni riu intenţionat i cari să susţie că torii din: ) 
'm.. ,lalul din San germ ain, ba. chiar şi Gel din Ver- i Circ. 1. Str. Simeon Balirtt şi eei nepre.-, 
Dt ~Îles su~t succeptibile de ar fi anulate prm în:- I zentaţi dil1 aceast! circum!Scripţie având ultimul 

1 VC' ~lrcerea suveranilor legitimi. Primele efeete al a- i termin de prezentare până la 5 Noemvrie a. c. 
cu'· ! iclusiv. , ~Ior teorii s'ar face probabil simţite in Adigele i 

, ~ sus, adică printre două trei suţe de mii de Circ. II. Cei neprezelltaţi urmează. a se pre-
~ne:, ~nl1ani pe care tratatul dela ,Sali Germain le-a I zenta până la data de 5 Noemvrie a. c. Cei cari 
• tom . se vor mai prezenta după acest termen ~i cari 
~ st~ fPărţit de Tirol J a le alipi la Italia. : nu se vor prezenta vor fi strict pedepsiţi. . 
~rib. Partizanii unei restaurări monarhice se intere- ! Circ. III. urmează a ~e prezenta locuitorii din 
0010:: .. ă de' asemene~ mult de evenifuentele din Un-] Str. Sava Raicu şi Stt. Mihai. dela 27 Oct., până la 
lre " ~i!a. Conferinţa ambasadorilor a fost deCi foarte I 30 Oct., iar dela ~1 Oct., până la 3 Noemvrie aceia 
cne L I din Str. Nicolae şi dela 5 Noemvrie aceia din Ră· 

ro
.,' kne inspirata când a luat decizia sa din unea .... ; zorul Păşunei (Leg-elosor) Dupi ccest terll1en cei 
~tă.. Hlmâne să se ndl cum se va desfi~~ura 1 neprezentaţi vor fi strict amendaţi. 
eftimentele. ' 1L!o~ I - Aăucem ia cuno~tinţă tuturor credincio~i1ot 

z ~~: In ou tind luvernul ungar nu ar face de i n~tri, autorităţilor civile şi :nilitare şi direcţiuni-
li <Ii! o slaba opunere la ac~iullea lui Carol, statele' lor şcolare române ortodoxe spre ştire '" orientare 

i, i: !leei Antllnte vor interveni, conferinţa ambasado- I că. în Dumineca viitoare din 16 (28) Octomvrie 
~r dec1inîl.nd ori ce tll.~pundere în cu de nesu. dimineaţa la ora 9 va avea Joc în Piaţa Catedralei 

t sfinţirea clopotelor. 
nist8; ,~re a guvernului maghiar Ca' il k' 1 ăd 
cart,: In consecinţă, Romhia, Jugoslavia şi Ceho- 1 . nszstorrt eparc ZI} ar an. 

D f l . - Bâlciul ue ţarli în Arad se va t,ine la 4: 
lrcar~ racia vor avea mâinele libere. e aptu acesta, . Noiemvrie, când se va permite aducerea la târg a 
: PI~ ~oe ziarul francez, nu putem de cât s!l ne fe- totfelul de animale. 
. , 'tăm, ( 
nduc uceiif' ...... ___ ' ............. ________ ........ __ _ 

:;~;r;' . Şezători culturale în Arad. 
mai: 

\ Societatea Mări1şti, filiala Arad,: a 
ura, pt fl'Umoasa iniţiativa de a organiza o 
num~· tie de şezători cultUl'ale in sala de gallS 
:ner" hotelului "Crucea. Albă". 
1ulu Prima şezatoal'e va avea loc Sâm
triu. ta, 2'U Octomvrietsear'a la orele 9, cu 
, ri,~ bncursul dnei locotenent Naumovici, ab
post, ,lventă a conservatorului din Bucureşti, 
de· dnBo)" dr. Olariu, locotenent Stefan BăI
,wi.: P,jti care va citi din lucrările dsale lite-

iL~ re, d. Petrescu, profesor de muzică 
~ o;:: tla liceul "Moise ::\icoară" şi sublocote
iţile ~utur Ionescu 1\'1 atei, care va declama, 
la ar" ~rsul'i de Gh. Topârceanu. 

- Direcţiunea regională a domeniilor statulu 

l
a adus la euno~tintă prefecturei Arad că. la pepi-i 
niera Docicul mare, regiunea a patra domenială 

I Hitiaş sunt de vÂ.nzare 11.984 bucăţi men 3215 
buc. vi~inj, 2928 buc. cireşi, şi 2646 buc. nuci; 
la pepiniera Teiu din regiunea a treia Farcadinul 
de jos: 3140 buc. meri, H60 buc.peri, 1250 buc. 
pruni ljIi 1400 bue. nuci. Preturile sunt socotite 
loco pepinieră fără ambalaj pentru cireşi, vişini, 
peri şi meri 3 lei bucata, pruni.3 lei bucata, pruni, 
1.50 lei bue. iar nuci 4 lei bucata. 

- In locliJ dlui dr. S. Pl\şcuţiu medicul ofi
cial al circumscripţiei sanitare a treia, care prj. 
mind un concediu de studiu la Paris, afacerile a
cestei circumscripţii vor fi conduse cu începere 
de azi de d. dr. Francisc Lust, Bulev. Regina 
Naria nrul 6 

- D. C{)zma directorul general. al rezortului 
de justiţie din Ardeal, a insoţit pe mi'uistru tn 
Capi'ala. 

expoziţia 

3 

- D. dr. TilI'3, consilierul agricol din Cluj 
a deolarat că. cel mult ÎntrJo luni -se va începe 
aplicarea reformei agr,ue tn Ardeal şi că aceastA. 
aplicare va merge foarte iute de oarece toate lu· 
cririle pregătitoare sunt aproape terminate. 

- Din Braşov se anunţi, că Siguranţa de 
acolo a atestat pe profesorul lncr:e Şt. ,i pe iASP, 
Ma\T-tJlui: Sapi samuel, acuzaţi de a fi stat in le
gitură cu spionii unguri. 

De asemenea a fost arestat de către Siguranţa 
din Cluj farmacistul-practÎcant A. Hoffer, pentrucă 
a pregătit cerneală necesară scrisorilor secrete .. 

. Actele tuturor acestora se găsesc acum 1 ... 
comandantul corpului 6 armată.. 

- D. Mi~u Antonescu ministrul de justiţie, 
isprh'induşi inspecţiile ce a făcut în Ard"'al I}i 
Banat, s'a, iuapoiat la Bucureşti, trecând p.rin 
Cluj. 

x Domnii acţionari ai societăţii »Transilv.ania. 
fabrică. de ghete În Arad, cari n'au vărsat illcă 
deplin suma acţiunilor subscrise, sunt rugaţi, sA 
achite ultima rată în decurs dţ! 30 zile, căci in 
caz contrariu. conform dispoziţiulJilor statutelor şi 
a §-lui 170 dÎtl codul comercial, işi vor pierde 
toate dreprurile. 

Arad, 23 Octomvrie 1921. Direcţhmea. 

x In Aradul nou ambele farmacii, cu edificii 
cu tot sunt de 'vânzare. COlldiţiunite se pot cu
noaşte iaavocalu. Dr. Baf3bas Belll, Arad, Str. 
Clo~ca ($zent L'lsZlo utea) 1\0. 1. 

x Dr. P. Robescu. director de spital, ordinează 
zilllic deja 8-9 ~i 2-4t in Bulev. Regina Maria 
24, Palatul Neuman. 

x Dr. Comelia Moga s'a muta,t în strada~ 
Cloşca urui 5 (fosta str. Sz-ent U,szio). -- _.' '._ .... ..,. ............ -_ ....... ~._-..,.,_. -_ ...... ~ .. -
Inmormântarea lui P. Paveleariu. 

Ieri s'a foout cu o deosebita. 'solem
nitate tnmol'mântarea rămal;!iţelor pamA,n
teşti ale regretatului fost cohsilier de 
Curte şi avocat P. Pavel8llnu, decedat 
Bubit din cauza unei maladii de cord. La 
înmormântare a asjst~t un public numeros. 
Il pl'Hll pl"Ocurol' . Meculescu a ţinut o 
cit;lduroasl\. cuvântare, ariih1nd meritele de~ 
functului. 

Trenul de mostre cehoslovac 
În Cluj. 

Duminecă a sosit la Clui trenul de mostre din 
Praga. Trenul are 14 vagoane de marfă, un vagon 
cu bucătărie pentru per!'onal şi donA vagoane per
sonale . 

VagoaneJe conţin cefe mai de seamă produse 
ale Cehoslovaciei, cu liligerii, stbfe, pălării ghete, 
perii. articole de piele, beuturi, vopsele, articole 
cheramice, stic~ărje arginlării; mobiliar, instalaţii, 
obi"cte de cilsnicie, maşini indu~trjale, agricole, 
vehicole de comunicaţie elc. J 

Trenul expo/itie. împodobit cu ghirlande bra.d 
şi steaguri ceho"'\oli8.ce!;li româ,ne, după deschiderea 
oficială a fo!'t ",i1.itat de UII public IOtlrte lIumiros. 

.......... 
Criml\ unor terortetl ruşI. 

In apropiere de Buzău au reuşit să evadeze 
dE:' sub pază şi ~ă sc;ra din tren mai mulţi tero· 
rişti ruşi ba!'arabeni, condamnaţi de curtea mar
ţială din Chişinău şi care j;ă duceau sA-şi facă 
pedeapsa la Ocnele Mari, Trellul a fost oprit ,i 
soldaţii din gardă au plecat. tmpreună cu. ,mai 
mulţi jandarmi În urmÎ4rirea evadaţi!or. O luptă. a 
avut loc in care un jandarm a fost ucis de un 
terorist cu un foc de revolver. Condamnaţii afară 
de :2 au fost prinşi. După aceasta va urma dans. Ţinută 

Ilic!t ~ serată' (prin fir special.) 
- Cursur.ile "'colare din Bucovina au fost 

- La Botoşani a fost inaugllratli 
de vite şi m'lnufactură. a acelui judeţ. 

lta ;~ .. 
suspf'lldate timp ,Qe 3 Eăptămâni. Rad responsabil' laurenţiu Luca ons!;.r ____ -:-_______________ ·_' ____ ~ _____________ _:.... _____ • ______ . _______ ._-__ 

~ a: .are asortiment de blouze, tricotate, gar
liO~.~uri, ciorapi şi rnănl.lşi preţuri ieftine la BĂRSONY ARAD, Piata A. vram .... , 

It I"neu l\'r. 1"'1 

/ 

; 
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MruRiTiuREUSz~~Fiul·1 Mare depozit ~n _totfe~lIl de maşini ag~icole. şi f~rărit: 
F b i d i t TELEFO .... ' l.:rr Motoare cu benZI.Dt', moşuII de 8sbest, Taur"', uleI. de cJ.lindl'1 

a r ca e 81) r ARAD " .• L. • ... tit 1· - • 1 
de oţet • , • '2'60 ta~8 emn~ ~u mo ",~r, ]) ugurJ., ,r, ~J. ( e uns , 
••• __ ., .. ..,..., __ ......... spler, mS!;iIDI de tUl.st mu.tret, 

• 
' .-*'?'> _ &G"'ei'e _ "fi"fPh _. Dl~n:i de m"icinat, curele de tl·sn~- FRAŢ II B U RZA ARAn 

- - - - mISIune, C ocane de moara, ' Uj f Ali .o.it eele mal Doi ,1 moderne ~ eompozi ţie, "f o ară .,.1 table de Bul. Regele F erdinand t(fost Boros Beni-( 

• palfoanedetoamnă,daiarnă,. ~o<><>OO<>oooooc>oo<><> Antistia comu.ală a Circ. 1. Secţia Millta~ 
~ haine bărbăte'!'ti ,i pentru COI.ii ~ 
~ Cla8ă 8eparată de mă~urat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
j PIaţa A;ram Iancu No. 2~. ,~ 
~ Edificiul Teatrului. , .. &.. ..~cua .. ~~ .. ~. 

Maxmilian Klein Arad 
Magazin mare de Bach~uri 

Bnlev. Regele Iferdillsn<l 8. (Boros Beni-ter) .. ~-~--~-~~~-----
Berger & Eichner Arad 

Bulevardul Rer:ele Ferdi
nand 1. (Dormi Benl-ter) 3. 

Mare magazine de manifacturea 

........................... 
CSETEY ~i SEITZ ~~GA/iN:' 
SCULE DE MA· A R A O Bnlevardul Regel' Ferdlnaad 
SINI si METALE , IIrul. 14. (80ros Benl·ter). ........................... 
000000000000000000 

F ţ.. A' · prăvălie de ghete şi rai ~ p p o n Y I modă bărbătească 
Arad, B. Regele Ferdinand 7. (Boros Beni~t.) 
oooooooo~oooo~ooo~ 

In atentiunea 457 , 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
oumpli.ra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald, Ar!ld, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

I 

cooccoooocooooooooooooooooc 
Sa fondat la 1883. Sa fondat la 1883. 

()ooperativa de ()onsum şi Valo
rificare a Reuniunei Agricole 

diu Judeţul Arad. 
Coloniale ferllrie reehizite economice şi sămânţe. .442 

Departement constli.tător din un 8.ntre, prânzi· 
tor, dormitor ~i culină aranjatli. cu toate co-
modităţile să ~a.pă.tă. cu preţi moderat la. 

Iuliu Czirkal Arad, 
Bul. Regele Ferdinand 1. 7. (Soros Beni·t.) 
Telefon 584. Telefoll 584. 

Expozitura "Hangya" 
în Palatul Reuniunei Agricole 

No. 23538-921. 

Pa blicaţiune. 

Conform ordinului cercului de reCI'li 
NI'. 8743-1921. să invita proprietarii 
intreprinderi industriale, sit" se prezinte 
urgenţă la Cercul de recrutare . 
cetate, pentru a primi inprimatele n 
sare pentru Mobilizarea pe loc a pe 
nalului. 

Arad, la 25 Octomvrie 1921. 
, . (88) Pocioianu Dt 

şeful circ. 1 

Nfltariatul cercual Petria. , 

I 
No. 1382-921. 

()oncnrs. 
I 

I La notariatul cercuai din Petriş po 
~~~~~~~tfflt>~~~~~~mn~~~~~ I de scrie tor e· vacant, salariul acestui pO~l 

S
. · I 500 Lei fix lunar, locuinţît, luminît şi zlgetl ,Cîtlzit fîtrît vestm!ntele. de pat şi ,sp Levaişi 

'afară, de asta 10% dm toate aXlde 
~ 13 ClI.§'" incurse . 

~e..&o-t Reflectallţi sunt rugaţi aşi da pe 
~oal 'nş..\.· ae:!""' .... _ li. ,i Co. _ sau s~ se prezinte în persoană. 

Vis-a-vis de· In t rar eal a Te a t r u Gara e lialta Ilteu. -
Recumandă magazinul bine şi abnndant sortat cu 

ghete' bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţ_uti iefUne .. 

......... <JiLb3 ...... - ........... 

ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu si CeasorniclJr .• Plata Avram Iancu Ho. 1. 

\ 

I :Mare asoriJment- de verlghete de logodnii, oro!oage de 
buzunar si de porete argintarII. Cumpar,t aur pontru un 

preturi urcate. ' 

-
Antistia comunală a circ. t Secţ1a Militară. 

Petriş, la 19 Octomvl'ie 1921.· 

Hotarul cerc - __ ~ ___________ A 

Steaguri NatioDa 
îu toate mârimele de vânzare ,la. Lib' 
,,~ONCORDIA" Arad, 8tr. Eminesu 

---~~--~----~~_. 

F R A T II N E U ~~"A 

Văd. lui WILHELM FRANK ARAD, No. 19799-921. 
Fabrică de spirt si de drojdi 

Fabrica de făină AR~ comerciant de piatră mormlntala Publicaţinne. 

Bulev. Regele Ferdinand 1. 2. (JoIseffoh.-ut) In conformitate cu ,ordinul cercului 
oooocoooccoocoooccaCOOOCCOO 1,. de recrutare No. n593-1921. se pro

Cel mai i e ft i n isvor de cumpîtrare 
pentru sesonul de t o a m n ă este pri't

vîtlia de modă 

.. "STRASSER" 
Jiis-a ·vis de biserica lutherană 

voaca toţi tânarii nitsc. in anul. 1903. 
domiciliaţi in Arad, ca pentru recensă~ 
mântuI lor sît se prezinte in ordinul mai 
jos arătat cu actele necesare sub oarele 
oficioase 9-12 la Secţia Militarît perso
nal sau reprezentanţii prin părinţii lor. 

Se vor prezenta: 
Din circ.· L-a la 28. Oct. 1921. 

" ,,11.-80 la 29." " 
" "llI.-a la 31. H " 

Din circ. IV. şi V.-a la 2. Noemvrie. 
" "VI. la 3. ," 

Acei tânari cari nu se vor prezenta 
punctual, vor fi pedepsiţi conf. legii de 
recrutare. • 

Arad, .la 26 Octomvrie 1921. 

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

Tipografia L. Rethy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria ~o. 7. 

Administraţia == 

primeste sprepub· , 
licareanunţuri ief-
tlne. 
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