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"Ra'--'zb 01-nI CI-VI-I". C!ire a văzut In eventualitatea f Reprezentatiile 
venit'ei la putere a liberalilor, ' 
reA!ltronarea vechilor apuc 9.- companiei Voiculescu. 

Senatorul Gl'igorovici a Pl'O- de d. Grigorovici, in numele turi de til'anie şi de arbitrar, .. . . 
zilele trecute, în ma· Bucovinei pe care ° repl'e- combatute pe vremuri, in pl.t.r- Compama d~a!lla,tlCa. de sub 

corp o cuvântare, ce zintă, a facut ca un moment lament, de oameni politici; de ! conduceI:ea duel VOl~uleBCU d~ 
să o recunoaştem, Il de indispoziţie să treaca. asupra talia unui Marghiloman şi:Petre lIn locahta~~ o. serIe ,de treI 

şi părţi confuze, sau, tncintei, prill faptul ca. se s~m- Carp. f l'epr~z~ntaţll. PrIma pIesă ce 
părerea noastra, ruu gAn- nala, acolo, fiu'fI, de menaja- La această veche anti- f va. ~l Jucata de ~ceasta. ,com-
dar şi parţi impresionante menta, un pericol viitor, pa!ie faţa.d~e libe:ali, a 'lua

1
tiu-,1 ~::e, Î~e t~~ ~~~~~: ~:;~es~: 

actualitatea lor şi prin * nel, se a augil. Şl greşe e @ ŞI I '" fi' C '1 1 d' fIor'" 
că oglindeau întl"unele Afirmaţia aceasta a sena- ta ') t 'r r It' 1 sa-u, va 1 " opt u 1U 1 

puri tt:r e ncd'par'lO,lCe, t m f'~ l-t '\; ce se reprezinta astă seara.. parerile. şi convinge- tomlui bucovinean, ca. o even- mu imp, e carI sau ucu 
Bucovinei. tuala venire la putere a libe- vinovaţi Jibel'lllii, opunAodu-se 1 Trupa dnei Voiculescu vine 

Senatorul Gl'igorovici, il. ralilor, ar putea să ameninţe ol'i cal'ei reforme, comlnU.lnd la Arad, din Timişoara, unde 
1,.;f."U\ ...... UI" .... ~ comunismul şi doc- edifieiul social, meriti\, să ne orice inOVtlţii şi erizAudu-se de asemeuea a jucat cu un 

bolşevista. şi declarân- preocupe. întru cât nu este I îu adversari ai ideei de or- deosebit succes şi unde in
partizan al ordinei. a vorba de pa,ret'ea unui om, ci dine şi ai sentimentului {le pa- treaga fu'esa. a adus elogii 
acţiunea bine cuve- de aceea a ulluia din tCl'ito- triotism, . trupii şi marei artiste care S8 

It comunistului Cl'iste8cu riile alipite: Un partid ajuns la delicata 1 afla, In capul' ei. 
aceea. a tutu!or acelora Faptul 1O~a. c~ par,el:ea R- situaţie de a inspira groaza; Zicem marea artista. pen
îşi primesc, de peste cea.sta ~ dlU) ?r:gor~vlCI este nuţiullei şi de a fi socotit ca ! tru ca, in adevar, dna Mit.l'ioara 

.", •. ""'0'_.. directivele şi cuvintele rfisp~ndltă tn ~BUCO~lll~, este un spectru al trecutului da; Voiculel.:lcu este socotită astazi 
ordine. ingrlJuz'âtoare lllSa Şi. dm alte opiniunea publică din teritoriile ~ şi dc multă vreme ca cea mai 
Examillând situaţia guvel'- puncte de yedere ŞI a~ume. alipite, datoria să procedeze; mare artistA a ţării romă

senatorul bucovinean a p~utl'U mO,tIvul, că a~alJzând la o revizuire a conştiinţei: neşti. 
t că actualul guvern bme stăl'lle de fapt ŞI In Ar- sale naţionale şi politice, cu· In capitală l'eprezentaţiile 

venit la putere bazat pe ma- deal gasim, faţa de liberali, o hotărâl'ea ft::rmă de a se ri- d ' Voiculescu sunt adeva.-
populare şi că, prjn ur- dispo~iţie. sutletea~cfi identică dica la nivelal vremei şi la., nei b '.., 

aceleIa dm Bucovma. ."., late ser atOfl a,rtls~!ce şi. ,se 
este nevoe ea în tot c,ollcepţl,unea ~oCIală ŞI poh-, înţelege efi teritorllie alIplte 

11I"""'~'U guvernarei, cabinetul să Partidul naţional român, ar tlCă a tImpulUI m.odern. f nu pot să considere de cât ca 
tlue a. s~ bucura de spri- fi facut probabil o înţelegere In caz contrar, ori ce ve- \ o aleasă satisfacţie faptul cA 
acestor mase. cu liberalii In cazul când ,80- nire a sa la putere este in- I 1i se oferă prilejul să asiste 

Legile financiare, pdn 'ca- ceştia ar fi fost, cel puţin în- terzisA, sub pericol de răsboi Ila nişte spectacole jucate cu 
JOI' larg şi prin drep- diferinţi, maselor ardeleneşti. civil şi adev9.I'ul acesta reese I marea artista. bucureŞteană, 

lmprejurfirilor de care Pe măSUl'ă insă ce tratati- limpede şi din alte constatări, D - '1 lnilm pe 
fost lnspimte, trebuesc res- vele continuau, Ardealul îşi· 'd 't ţ" deaceea lU(tea a. 

ŞI expunerI e SI ua. Il e cât ăd' . te 1" s e tac te, dupa păl'erea senato- dă(lea desaprobal'ea lui formală d' 1 f t d' ar am se aSIS ape, o-m ce a 9.cu e e 1 eprezen- 1 1 d . V . ule cu 1 t' cllt Gl'igol'ovici, menţionân· şi blama, acordul plănuit, în t t 1 B ., e e Ofn Ole S , n 1 u ~ 
~ d ,an u ucovmel. VOI' "ve" ocazl'a ",1'1. vadi!. o in~ mai ales legea impozi- mod atata e energic, încât, ..... .,Q a. 

pe capital, ceea ce pro- Partidul nat,ional român pen- ____ ' _ ... ,- _ .... terpreta. ale căreia mijloace 
că teritoriile alipitei tru Il nu-şi pierde şi ultima dramatice depăşesc cu mult 

glasul reprezentanţilor sa, rămăşiţa. de incredere, în Ar- Plebiscitul din Sopron. tot ~eea ce Aradul 8. putut să 
pUI'lument, a recunoscut deal, a rupt ori ce tratative vază pana. azi. 

unei opere de legife· şi a pus capa,t ori cărol" discu- Plebiscitul din Sopron, va avea După cum suntem informaţi 
loc azi la 14 Decemvrie. Consiliul 

ce nu face acuma de cât ţiuui cu libenllii. d ., f b 1 in companie sa. găsesc de ase-ambasa Ofl Of a ăcut respoilsa I 

dl· continue, indreptfiţită fiind, In ceeace priveşte modul guvernele c:.ustriac şi ungar pentru menea elemente de valoare şi 
:;; . aceasta, de increderea na- cum vechiul regat priveşte inchiderea frontierei în cursul plebis- nu 'trebue să se uite că re-

lDnal~. organizaţiunea liberala, este citului. pr'ezentaţiile trupei Voiculescu 
In fine, trn lucru deosebit suficient să se ţie seamă de Delimitarea finală incă petldinte, Sa bucură de concursul dlui 

a . frontierei fntre Cehoslovacia ~i M 1 d 't important şi care a făcut impresia produsa de cuvintele fi Ion ano eseu care, e ŞI ânăr, Ungaria va făcută de comisiunea 
cuvântărei reprezentan- dlui Grigol'ovici, pentru ca de frontieră carc a primit instruc- este socotit în oercurile artis-

Bucovinei, a tost expri- cinevn, să-şi poată" face o ţiulli din putea consiliului ambasa- tice ale Vechiului Regat ca un 
sinceră a convingel'ei idee dreapta şi bazată pe l'ea- dorilor de a Întocmi o linie de de- reprezentant de seamă al sce-

o eventualA venire la pu- litaţi. marcaţiune provizorie. In. acelaş timp nei 1'0 Dullleşti. 
. d cele două guverne au tnfiinţat an a liberalilol', ar putea să Asalturile suceeSlve ate comitet comun de investigaţie sub 

razboiul civiL puterei de către liberali, au preşedinţia aliaţilor, spre a cerceta 
Afirmaţia aceasta, făcută înspăimântat vechiul regat, incidentele care ar surveni, 



Pentru cele treizeci de 
eleve ale scoalei normale. , 

GAZETA ARADULUI 

Armata diferitelor state. 
Statul major al anvatei americane 

a publicat de curlnd O statistic' 
"Gazeta Aradului" 300. arătând câtă. arm~llă susţine azi fie- COllllJania dramatică 
D. Radu Pancu. prefectul care stat tn proporţia numii.rlllui po- l'a ju~" RloOtilzi !-Ien.ru "Copilul 

oraşului şi judeţului 100. pubţiei. din lt11oi'Î" drama in 4 acte 
Uzina electrică 200. Dupi iufurmat:unile statului ma- (le Henry B\taille. 
D. inginer Stefan ~1a.tee;îCu, jor alUeri~an liitu4ia in aceasta pri- A. (hll1& reprt~zentntie VI' 

directorul uzinei electrice şi vinţil ar fi următoarea: fi mâine, Jui KOttr., "RI'~eh~" 
al tramvaolol' electrice, ]OU. Albania: popnlaţia 850,000, ar. cnlIIetUo in 4lLcte de R De 

D. '1\ Vuculc~cu 100, d. 1. mata 13500, Anglia.: populaţia.: J1
1

1et's, eiiiLavet şi Em: ,t.'tme. 
Filimon :200, Banca. Româuea- 455i6.0UO, armata 425.000, Austria: Hnel'l, 16 Ih'cemvrie se 
sea 1000 lei. Dua bal'Ollnă populaţia 6'+00.000, armata 220UO, va repl'eZPllta. ,,)10111' yHnn ... ·~ 
HOl'tensa AUI'el Pop 2-1) lei. Bdgia.: POpul:lţia 7.553.600. arm:lta (lI'amă in 3 ncte de M. 

D. Fag Bftlhmnu, avocat, 100.009, Bulgaria: popul. -t,430.0UU, Jilletei'linck, 
100, d. David Popovici, pt'im aruEta 32.000, C~ho-Sbvaci~: po· In tnllte tl'el reprf'zent

l
'

medic veterinar, 20 lei. pulaţia 13.215500, arm1ta 216.800, t ţiile VOI" jnClt, (llUl M. \'01-
D, Ol'ezeanu, judecator, 100, DJ.aemarC;l: p')pulatia 29+1.000, ar- culescll şi (1. 1(lInHI4~!oI('u. 

d. A. Cl'ăeiun .:!O. mara 27.500, E:v<"ţia: populaţ.i:!.: 1 Bi lele 1),I'ntru tOllte il }'e-
D. l\Htl'cuş J 00 lei. 4.000.0:)0, armata 170000, Estonia: 1 pl"CZl'nta till e ~p lJOt (~U al I)ara, 
(Sumele colectate de biroul populatia 1.2000UO, arm:lta 36.500. I inaintc, In, Li ht'A.~ia Dit'ce

vamal Al'ad pentru elevele Filanda: popul<Lţi.l 3.325000, arm;Ha ! Z!Hlă, Bule\'. Iteg-IIH~ "Uarlil. 
ŞCO alei normale din Arad.) I 35.000, Franţa: pupulaţia 39.601.00:), I Ş.i seara la casicl'Hl tellt- i 

C. Dumitrescu, şeful vitmii. Iei armata 73S,30U, Germania: popuia- 1 ni u l. . ! 
200, C. Dumitr'ea.cu vama Ni1.d- ţia 55.086.000, armata 150.UOO, Inceputul reprezentantIi- I 
lac 20, Constantin Stf'Oescu Grecia: populaţia 7 500.000, ar- lor ol'a 8 selt.rn. 
taxator vama Arad 100, A. nnta 2+0000, ltalil: pupuiaţia - Marele consiliu bisericesc din I 
Josefovici expeditor 40, AI'- 36.740.000, armata 46+,000, Jugu- Constantinopol"" a ales pe fostul mi- I 

ld P 11 ik 1 . tropolit al Atenp.i Meletie· Metaxachi, II 
DO O t expeditor 50, s avn; populaţia 14365.500. armita patriarh al Constantinopolului. I 

nedeseifrabil (Braull expeditor) 191.000. Letonia; popula.ţia 2.605.uUO, I Mitropoiit!i din teritoriile ocupate I 
100, D. Ataua.siu şi AI. 10ne- armata. 45000, Litudilia: pupulaţi.t I de grt'cl n au lUCit parte la vot! 
scu (expeditol') 100, Kon-ig 2.000.000, armata. 40.000, N()rv~;.:;ia: 1 (Rador.) I 
expeditor 1 UO, rr. nedescifru.- populaţ!l 2.391.800. arm"ta 30.000, I - Industriaşii au cerut ruiniste-! 
bil funcţional' J O, Klein şi La- Olanda: pOIh.daţi.1 67 U.OIO, ;u~n1lcL ! rului de induslri~ să. intervie pe j 
zar expeditol' 50, N. G. Bar- 20.000, Pvlonia: pupu!aţia 30.072.000, 1,. lâllgl cei de firulţe pentru scutirea I 
bulescu impiegat vama AI'ad, :lrIuat',l 815.000. Pc>rtugalia: po-,' de impozitul pe cifra de afaceri ce I se perc'"pe ia matt>riile prime pe' 
4~, In~el'contit~~ntale 100, Ru- I pul,,~ia: A ~.545·600, .arnl<lla 33000, care fabricele le importi" direct, din I 

" :;" 
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- Lun; 19 Decemvrie \l'a ave 
I l ' . a OC, cu sa emmlatea fuvemti\. inst 
larea episcopului Nicolae 'Ivan ia-

I 
' n 

scaunu '. eplselopesc a} rel;laur>llei 
eplscupll ortor oxe romll.Ue a Vaduiu' 
Feleacului şi Clujului. 1, 

- Guvernul ungar a adresat gu. 
vernu!ui româl o notă. prin' care r 
ct'r~ rt'primirea Il România a lutoro:· 
ungurilor cari se ahlu in Ardeal c~ 
ocazÎunea tntră.di armatei româ,'le 8 
cari ~'au repatriat ulterior - dac~ 
ac<'ştla. au av,lt o purtare cetăţ~nM. 

scă vredllică. tII timpul cât au Ităit 
ti Rt'gatul româ.n. 

- In ş·~dinţa CO'1lisiei 
ce ,,'a ţinut -j a Mi nisterul 
~i com~rţului, s'a hotărât 
exportului ouăior. 

de export 
iudu,triei 

prohibirea 

Pentru cOllsu'l1ul intern S',lU fix,! 
următoarele cute: pentru lo~nl d~ 

prO'iuţie 25 la sulâ j pentru Capita'ă 
25 la !iUIă. 

Duri\. ce produd~torii vor proba 
cu certificate Jiher~ite de primâriiie 
capitalelor de judeţe ci. alI 5atisfăcut 
aceste obiig lţuni, se va aviza asupra 
restu·ui de 50 la suti 

- Zilele acestea s'a illlâmplat o 
explozie mai mică la mineie de cir. 
buni din Petroş ·ni. D,)i muncitori au 
fost grav răniţI, iar alţii 4 aftători 
în apropiere, au primit răni mai 
uşoare, 

La faţa locului a eşit o comisie 
pentru anchetare. 

De acord cu parlameutul ii 
COlisiiiul suprem guvernul ita:iaa 
refuză d~ a aproba cererea ~hs· 
covei, de a recunoaşte guvernul S(). 

vi .. tic Inainte de semnarea păl1i 
ruse-italiene. 

bmstem MaurIţm 100, I. Gal'- I - I~omanl~: populaţia li .393200, strelHA.late spre a fi transp()rtat~ tn! 
teuber'g ~O, A. Stanelor co- I armata 323600 oClmeni, - RU'iia I materii semif ,bricale şi fabricate. 1 
meJ'sullt Bucureşti 150, Poe- (,ovi~ticA): pop:llaţia. 182182.uOO, - Asuciaţia proprietarilor de ca!le ',i 

Fos!ul ministru In guvernu:. 
trecut al lui Brthlen, Nlgyatadi 
Szabo, a deciar.lt agenţiei telegrafia 
ma~hiare relativ la afirmaţiune.a fi· 
cută. Sâ'T1bă!l\ în adunarea naţională 
d~ Friedrich, clupi care camarila Iti 
Hon h.y are de ~â\d la Siofok ,& 
aS.l~illez·· pl.! Nagyatarli, el a f~i 
invitat În deosebite rânduri la 5io· 
fok

j 
şi fă ştia. despre moartea c, 

i se punea ia cale, dar că atentalu. 
nu l aU putut face. 

nal'U expeditol' 20, E. AJ'llOpU.- ar·llatl 1 500.000, Sp'lnia: populatia din Arad ţlllâqd o şedillţl comUIlă 
10s expeditor 20, 1. R. Co- 1 20.69's.iOO, armata 216.000, Statele cu asociaţia chirit'ţlior au decis să. 
tIt 2 R 1 ~. U ~ ~ inaintf:'ze Uli memoliu primăriei ară· 

.' el' e 'O, 'aphae Calmy :W, j:iite: p~)pulaţia 105709 ouO armata lâ.nd doleauţele lor comune. 

Scehnker ~. C~. ,100, Adler I 229.9UO, _Suedia; po.pulaţia 5 813.000 _ Măcelarii din localitate au ce-
20, NedesClfralnl 20, Nedes- I armata )..,,600. TurCla! pup. 12.0001 iOO 

t
t,. A rut prin'ăriei urcarea preţului carnei 

cifl'abil 20, Jl'mORY rpeld LO, ' arm:lt ~ 100.000, Ungaria: populaţia p~ motivul că pe lângă preţurile ar--
A1. Dumitre,;;cll tax. vama) 40, 7.690.UOO, armdta 36.000. tuale admise de primărie, ei ar avea 

Pavel Popescu tmpieg. vamal Cifrele aceska aral.1 numai arma- perderi mari. 
40, Paul Păutiu 10, Pavel tele pe cari le ingâdue tratatele de . PrimălÎa a cerut înainteze un tablou 
Nedescifl'ahil taxe v;unal 20. pace. ce le au dovediud 

Au mai donat: D. Citmăl'it- 1 

măcclarilor să·j 
d!:'''pre spesele 
justeţea cererii 

şescu judecator 100, V, Anto- .. - ... -- -- - J'o or, - Se anunţA din Pedca, comună 

nini jurleci\,tor ",,50, Ing. rrl'. Cursul li ber de seara. î,) apropierea frontierei, că alaltii.eri 
Trimbiţioni inspector indu. inJiviti necunoscuţi au spart în pră-
strial 100, DIlI:l. deputat dr. I~rogramul siiptămânul. \"ăiia de haine a comercialltului Ioan 

lac b 6U F 
'1' d 1 .' Milan, de ulld~ au furat mărfuri ilI 

O "amI Ia r. Spl'aVlllc' Miercuri. Limb3. francezii. 1 Con-~ D 1 valoare mai mare, 
100, na Cornelia Micloşi 50· versation. Prof. dna Lucia V B:.bescu. , Tot ah.ltăieri au fost jefuite de 
lei, D. Gl'itta prefectul poliţiei, I Joi. Limba romtt,ă (Cursul func- hoţi două. cas', de unde au furat 
100, Al. Auestin 100 lei. I ţionarilorj 1. Conjugarea IV; Lectură cărnuri şi îmbrăcăminte. 

.Au mai dat: Doii .Meculescu \ Pr?L dilii loJac,him D lb~ci~, Trăian Ieri, 1I0apt,.a s'a anunţat o altă 
prun procuror, D, Ionescu- 1 r.' age.r. -:- Limba roma: toR• (Cursul spargere, la comerciantul Mihail 
Bră'\ . t. 1 R "1 funcţIOnarilor) II. CO!l!lllUare. Lu- Deutsch. Hoţii au furat din 'pivnita 

1 a,. mspec OI a eglel cri.ri in scris. Lectură. Prof. d. Lazăr acestui comerciant ţuicA şi vin can-
Monop. Shl.t. lOD, Rnşculeţ, - Algebra. Operaţiuni cu tilăţi mai mare. 

Au JIlal donat.: COfJHll (li- n~m~re algebrice. Prof. d. Ion Du- Se crede că. ambe!e spargeri au 
da-ctic şiele\'U şeoald de nlltrlu. fost comise de aceias indiviti 
stat din Socotlor, prin Dir. Vine1"Î. Limba română.. (Curs pub- J<indarmeria a lu'\t' cele ma'i intime 
lulhm Pagubă l .. ei 100, d !ic). Conjugarea IV. Lectură, Praf. d. măsuri pentru :prinderea . spărgâtori4 

. 1 Lazll.r Roşculeţ. -- Limba franceză lor. 
l.rllnllr a oraşului aruti 1 Exercil:es de grammaire applique,:". 
dr. Robu 100, d. 1'(1\"el Cur- Prof. dlla Lucia V. Babescu.-
ticeHll chet'erist Ara(i 25, Limba france7ă. II. Causerie litteraire, 

Vicarul episcopiei slÎ.rbeşti 

Rev. Itomul llot.oreil IH'eot, Prof. d. Jean Decamp. 

I - O te;egramil sosită In C3P~' 
! ta1/1. anunţă că d. PopoviciTaşct, 
I subs!Ccretar de stat al minorităliior. 
II va sosi in Capitală. Ia sfâr~itul sir' 

tă.mâllei. 
Toto(lată dsa anunţă. că. negode. 

riie pentru plasarea devizelor str'i~~ 
aflate în posesiunea statului rOJJlâ~ 
decurg il1 mod favorabil. 

- Preţurile articolelor de prillll 
necesitate au fost urcate tu ullime:' 
trei luni cu 27 procente. 

- Siguranţa din Oradea a are~lil 
pe soldatul ou termen redus Wllltll 

Lâszl6 din deta~~mentul lui Hejjas. A· 
restatul s'a refUKiat din Ungaria du plc/ 
autoritrăţile uogureşti au dat O circul!r! 
pentru prinderea lui fiindcă a cOllli, 
muite omoruri. 

- Din Viena se anunţă: Comi· 
tetul executiv al partiduiui marikr 
germani a hotărât să ceaI ă. gul'tf· 
nuLui să iscAlească convenţia de:l 
Veneţia numai dacă se vor fi tnde< 
plinit cOlldiţiullile impuse de adun!.' 
rea naţiolialA. cu ocazia ratiu,ăW, 
Iar daei nu se vor împlini ace,:e 
condiţiuni, guvernul să. se obld 

dt-la pleibiscitul care e numui ~I 
formă. 

Ştefan Nikolits a Înregi".rat în Ba
natul româ nesc foaia) Glasnic c care 
va apare în limba sârbea~că şi Se 
va ocupa cu chestiuni bisericesti 
~colare şi- social~, ' , 

------------~ .. -----:-------...;.~-.....:...---------.:.-----------G heo r ghe Rein er E~i1~~palt~ane, ~luse, n eglige şi costume ~r.~i~~il~~tf~,8 . 
Âgrlş 200. rrotul: 0140 lei. 

• Clalilă separata de ma8urat. 504 Telefon 530. Cornlll Vânătorn]m, 
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Falsificatorii de vinuri. 

ei 
Am arătftt tn atMea rânduri 

indignat'ea şi revolta ce dom-
li,· ne~C tn rândurile populaţiei 

Aradului ca şi a tutulor 10c3.
litaţUol' din judeţ, d in cauza 
felului cum se falsifică vinu-

~:. rile de anumiţi angrosişti, cari 
~. apl'ovizioneazA cu vinuri ca
:i fenele1e, restaurantele şi băcă

~. 

li 

niBe din oraş, 
Ori citle n intrat vre-o da-

l. 

Lil 

ta. înrr'un restuul'ant dar 
In. mai ales în cafenele - şi a 
tei : 

avut nenorocit'ea să cearA o 
sticlă cu vin, a putut sl:i vadl:i, 

:11. indifel'ent de localul unde în
d,. tm~e, servindu-i-se o bitutul'ă 
I ~ 1\ 

destul de limpede, dar sl:i-
ba· ratfl, amarâ, piperatl:i, cu tot 
iie· felul de gusturi şi de miro
ut.. suri, afarA. de acelea caracte-

ristice ale vinului. ! 

Ir· 
au 

Acelaş lucru se tntâmplă! 
ori şi unrle ai tntra fără deo- 1 
se bil'e , De asemenea se poate li 

ori. spune că nu există nici o 
lai deosebire, meI diu punctul de I 

vedel'e al p,'eţului. de oare ce i 
orÎ şi und e te-ai duce ţi se ia I 
30 -- 40 lei pe 700 grame de 
băutură rea şi ciumitl'oaSă, 
amestecată cu substanţe dău-

sie 

ŞI 

iau 

nfttoal'e săn&.tăţei. 
Ne-am făcut la timp dato-

ria şi am vOl'bit pe larg de 
:~:' opm'a, nenorocitâ de fa,lsifical'e 

şi de otl'ăvire, fitcutit de an
gl'osiştii din Arad şi atu cerut 

aiilautol'Îtaţilor să se ia cele mai 
I.i aspre mitSlUl'i şi lu coutra fa 1- I 
~a siticatOl'ilol' şi in contra patru- 1 
~ I 

'et 
fi· 

nîlol' de cafenele cari pl'i- i 
mese să cumpere vinuri falsi
ficate. 

In fine, o dată cu Infiinţa-; 
rea sindicatului viticol, se pa.re ! 

.ci, ca a. sosit şi momentul când 1 
lot, ....... Kt I 
ăp. urmeaza se. se pue Ca.Pilo· a- I 

cestui nedemn sistem de Im- I 
bogaţi re a cfttorva cu preţul I 
sanat aţei celol'lalţi. I 

Probe de vinuri au fost! 
trimise la Bucureşti pentru a i 

~ , 
lei, fi analizate oficial tn labora- \ 

A· 

toarele înfiinţate de ministerul! 
de reso ['t. • I 

U ua din acele analize a 
şi venit şi din cuprinsul ei, 
opera de falsificare a vinurilor 
apar'e evidentă şi de natură 
sa determine ol'i când tl'imiterea 
falsificatorilor tn faţa justiţiei. 

In acel aş mod se va pro
ceda şi cu ceilalţi falsificatori 
şi În curând, dându-se o mână 

lOe- de ajutor produeJHorilol" şi 
lnl' -

rit 

podgorenilor adevămţi se va 
reuşi Să se pue ·tn vânzare la 
Arad vinuri cUl'ate şi cinstite, 
cu preţuri convenabile. 

In curand vom reveni în 
această chestiune, dând date 
şi nume, de natură sa facA. 
lumina complectă tn această 
afacere ce durează de a-
tât~ timp a falsificărei vinurilor. 

G;\ ZET A AR", DlTl~nl 

Sedinta consiliului admi-, 
nistrativ al orasului Arad • 

Ieri după masă la orele 40 a avut 
loc '1edinţa. .consiliului administrativ 
al ora'lului pentru chestiulli!e din 
luna Neell1vrÎe. 

Şedinţa, 10 absenţa dlui prefect 
Radu Pancu, care a plecat la Bucu
reşti in afaceri oficiale, a fost des
chisă de d. primar, dr. 1. Robu, 

Lichidarea Băncii Austro
Ungare si interesele , '" romane. 
La Bllcureţti a sosit de curând 

o delegaţlulle a comisiunei de repa
ratiuni din Paris în vederea lichidării 
Bincii Austro-UJlgare. 

D, Eftimie Amonescu consiiier la 
Curtea de Casaţie şi delegatul Ro· 
mâniei in COlllsiUI1f'a de reparaţiuni 
a dat următoarele relaţ i asupra lu
crărilor acestei c()mj~ij: 

In urma desmemb'ărei monarhiei 
habsburgice, Banca austro un~ară. 

Şedinţa a avut o ~curtă dnrall. 
gt au cetit rapoartele diferileÎor re
sorturi, iar după aceste şedinţa s'a 
ridicat la ora 4 şi :30 minute. 

• 
Conform raportului seviciului ve

terinar al oraşului 111 luna Noemvrie 
s'au tăi,tt În abatorul 'lraşului; 24-
tauri, 193 bui, 5+2 vaci, 318 junci, 
1 viţea, 332 viţei, 2 bivoli, 928 oi, 
2139 porci. Din comunele tnve"inalc 
s'au importat în Arad 2102 ~lgr. 
carne pentru consumaţie. 

! instituţia finallciarl de em1S1Ulle a 
I fOSlt:i monarhii, urmează. a fi lichi
da~,. Ori, România, prin alip:rea 

Serviciul veterinar a confiscat t 2 
porci cu pesta porcitl~, 2 porci morţi, 
tă.iaţi. 

Preţul animalelor de consumaţie 
la târguri 1e săptămânale, ţinute în 
luna Noemvrie În Arad a fost de 
ohlgr. următorul: 

Vite mari 2-5 lei, viţei 5-650 ! 
lei, porci 8 -17 lei, oi 2'50-3 lei. 
In ce priveşte preţul porcilor, acesta 
se menţine la ină ţime În urma ex· 
portului ce se face in cantităţi mari, 
lllueosebi pentru Austria, 

Bilete s'au eliberat in luna No
emvrie pentru vite mari 429, viţ"l 
121. oi ~i pOlei 238, transcrieri 3147, 

D. medic veterinar, Popovici in 
Il'gătură cu raportul serviciului sa
nitar a m<l.i adus la cuno~ljntă Con
siliului administrativ că in luna No
emvrie 111 urma ordinului Mi nisteru
lui de domenii Direcţiunea zootdIUicu.. 
coodiţiull ile de tăiere a yitclor a fo~t 
inlesni te tn măsura urmălOare: Se 
pot tăia boii şi vacile stt-rpe, :.bivolii 
şi bivoliţele dela 6 ani iu sus, boii 
şi vacile de rasă. arr.~lioraIA dela 4 
aRi In susr viţei masculini de orice 
rask de 1-6 luni. oile, berbecii, ca
prele şi ţapii la orice vâ.rstA, pre· 
acum ~t mieii cu excluderea mie 
lelor. Porcii, scroafele şi purceii la 
orice vârstă, Tăierea. tn abatoriile 
publ~ce e liberă a se face tn ori 
ce ZI. 

Conform raportului Direcţiunei fi
nanciare tn luna Noemvre s'au inca
sat pe teritorul oraşului Arad impo
site directe 524 g75 lei ade ci cu 
135.632 mai mult ca tn luna a.nte
rioară şi cu 87 575 lei 48 bani mai 
mult ca în aceea~ IUBit din allu! 
trecut. 

ImposHe indirecte s'au incasat 
5,693.516 lei 20 bani adecă cu 
1 275,776 lei ,i 48 bani mai puţin 

ca .'1 luna anterioară şi cu 87.656 
lei 66 bani !nOii puţin ca tn aceea~ 
lună. din anul trecut. 

* 
După. ,ediI1t;a consiliului adminis. 

trativ s'a Întrunit lwbcomisia pentru 
chestiunile orfanaie, tu care s'a ra
portat şi s'a adus decizii În câteva 
chestiuni orfaneie tutt'lare. 

...... A .. ____ ... 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradu lui·' .. .,., .............. . 

Transilvaniei, a B,itlatului şi a Eu 
covinei, esffl 11IIui din factorii de 
terminaţi în aceaslil operaţiune, Intre 
primele chestiuni pu~e a fost şi a 
ceea a acoperirt'j coroanelor vechi, 
emise cu acoperirea metalică de a
ceea bancă. dE'darate valabile prill 
tratatul de pace şi schimbate fn lei 
de catre ţara noastră. 

Lucră:ile comisiunei de repara
ţiuni cari se fac la Binea NatlOnaiă 
~i Casa de depuneri, au aVut dl' 
scop să fixeze la ce sumă se ridică 
coroane le vechi, schimbate. 

Până acum s'a ~tabilit ci 46 
procente din totalul coroanelor 
schimbate şi anume 5 ,i jumătate 
miliol'Jue c6toalle sunt din cele vt'clli 
şi deci urmeaza, a fi cperate de către 
Bancd. Austro ungară 

Discuţia care a urmat ,i nu s'a 
terminat, a fost a"upra mudalitii,ţii 
de acoperire, intrucâ.t noi cerem 
ca să se facă prin acoperirea de 
aur. 

Actualmente Banca au~tro-ungari 
posedă 33 t IIlliWane coroane aur 
ef~c,iv si 3Q..-.fnilioane devize strii.ille 
care SUl'lt pi\strde de ,:liaţi. Din 
aceastA sumă statele succesoare au 
şi primÎ! 5U milioane coroane aur 
din cari Rttmâ lÎa a luat cota cea 
mai mare de 14- milioane 300 mii 
coroane aur •. Dm această sumii, nu 
IIi s'a reţiliut nouA ca celorlalte 
state, câte 2 mili()arlt" ~i jumătate 
aur pentru imobilele Băncii austro
UIlK;lfI~. pe care noi le-am luat to 
po,;esiune. 

IHtrucâ.t delt'gaţia comisiunei de 
reparaţiuni veni A la noi trebue si 
viziteze şi ceieialte state succesoare, 
a rămas chestiunea acoperirei co
roanelor schimbate sA fie discutală 
la o conferinţă ce se va ţine", la 
Viena, unde vor lua parte şi repre
Zf'ntanţîi autorizaţi ai statelor suc· 
cesoare, Tot atunci se va aranja 
şi prolllarea p'lsivuiui ,i acti vu
lui Bancii aust.ro-ungare în ve
derea Iichidărei ei cât mai grab. 
nÎct. 
--... ..... _ .......... _ ...... ""' .. _ ...................... ,,.---_ ....... _-
Starea semănăturiior 

În tară. , . 
Rapoartele primite in" cursul săp

tll.mâ-neÎ ia ministerul dp, agricultură ,i domenii, arată el situaţia agrk(jlă. 
a ţărei s'a ,îmbullR-Jă.ţit în mod sim· 
ţitor tn urma oloilor abondente ce 
au căzut. Ză pada căzutli. a împe
dicat in unele părţi sfâr~itul munci· 
lor agricole de tO;IIDrui. 

In Moldova, unde p!oile au căzut 
mai de timpuriu arăturile ,i semallA.
tu riIe de toamnă sunt hune. In Ol
tenia semă.tărurile au fost fă.cute in 
timpul obi~llui[ ti grâul e de mult 
ră ... ărit. 

In noile provincii, afară de par
te-a de mia7ă,·zi a Ba.sarabieis~mă
n:1turile sunt mediocre dio cauta 
lipsei de seminţe • 

Practicarea conventiei 
. relativă la unirea 

, 

Basarabiei. 
S'a depus în parlament, spre ra

tificare, convenţia tnch~iată la 28 
Octomvrie 1920, şi care a fost isci
litli la Paris de reprezentanţii Româ
niei, Marei Britallii, Franţt'i, Italiei 
,i Japoniei, privitoare la recunoaşte. 
rea unirei Basarabiei cu Rumâ,'lia. 

COllvenţ;unea ~ncepe a~tft>l. Con si· 
derâud că in interesul păcii gt'nera1e 
III Euro~a trebue să se asigure r,eă 
de acum asupra Basarahiei o suve~ 
unitate ră. ... puul.ând a'puaţ1uniior po
pniaţiunii ~i garan1ând Illlllorilăţdor 
de ras~ă" de li fi hă. sa.u de religie, 
protecţia ce li se datoreşte; 

Considerând că din punctul de 
vedere geo~[ afic, etnografIC. iSlOric 
şi economic, rfunir' a Basarabiei cu 
România este pe d~plîn justificată.: 

Considerâ-nJ că pupulaţi unea B iI.
sarabiei a manifestat dorinţa el de 
a vedea BHarabia. reallpită de Ro
mânla; 

Considerâ,nd îl} fi Ile că. Rom&tlÎa 
a aratat diH propria ei voinţi, do~ 
rint~ de a da garanţii sigure de li
bertate ţti de dreptate. fără disttTlC
\iie de rasă, de religie sau de lioohi 

conform tract,atului iscălil la 
Paris la 9 Decemvrie 1919 - lo
cuitorilor di'l vechiul ree;at al 
R'JmÎLlliei ca " celor din nouile teri
turii. 

Convenţiunea cuprinde 9 articole. 
Prin articolul 1 ~e reculOaşte 

suveranira!ea Româ'liei asupra Între
g-ei B<i!iarabii. 

Prin anicolnl 2 se spune el, 
noua linie de froUlieră va fi trasă 
de O comisie de trei membrii1 unu! 
!Iu~it de către principalele Puteri 
aliate. unul de Romă lia ~i altul de 
Cansi liu! societăţii naţiunilor, lucrând 
pentru Rusia, 

Articolul 8, spune că România 
va lua o parte proparţiolllilă aferelltlt. 
Basarabiei din dalOria publici!. ru
sea,>!"! şi alte obtig'iţli financiare ale 
stalutui rus~ a,a CUID va fi determi
nată prin Ir'o convenţie particul ară 
intre Puterile Aliate deoparte şi Ro· 
mânia de alta, iar în caz de nefuţe
lege re Jilili,iul va fi supus arbilra
jUlUi COhsiliului socielAţ:i naţiunilor. 

Articoluî 9 spune: 
.Inattele parţi contraciante vor 

invita Rusia să adt:reze la pre1.entul 
lratat îadatii. ce va pxista un guvern 
rusesc recunoscut de ele. Ele îşi re· 
zervii. dreptul şei, supună. arbhrajului 
Consiliului socielaţii naţiunilor toate 
chestiunile cari ar put.ea fi ridicate 
de că,lră. guvernul rus în privillţa de
taliilor acestui tratat, fiind bineînţeles, 
că. floatiere,e stabiiite în acest tratat 
cum ,i suveranitatea RomânieÎ asu~ 
pra reritorii,or cuprinse in aceste 
frontiere nu vor putea fl puse in 
chestiune •• 

Prin aceastâ. con venţiune 5"1 

Închis definitiv ~i [aia internaţională 
a unirii Basarabiei ca, România. 
Dacă Rusia nu a participat la a
ceastă. convenţiune, este că dânsa 
nu a avut un gUl/era recunoscut de 
cltre Puterile Al ate. CuDvenţiunea 
aceasta stabileşte insii. limpede c.& 
nici Ull guvern rusesc nu va putea 
fi recunoscut decât primind situaţia 
ne drept internaţional aşa cum a 
fust recunoscută. prin acest tratat. 
Suveranitatea noastră pe ţinutul dintre 
Prut ~i Nistru e"te deoi fixată pen
tru totdeauna ,prin voillţa liber expri
mată a poporului basarabean şi 
pri [1 recunOilşterea Puterilor Aliate. 

Chestia Basarabiei nu mai există. 
pentru gavernul româ.n. 

ti@; bA &_-.aLQ~' .. )& .r •. l.jjLiJEMt15 . 
.. 
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Teatrul Orăsellese 
• .. 

Bepertornl săptămARBJ. 

SâmbătlI.: Premieră Bocacelo (Ahon. A.) 
Dnminecă: MatiMu. Micu Lord. 
Seara: Bocaccio (Aboli. B.) 
Luui ; Bocaecio (AboJl. O.) 

Fiindcă reprezent!lţia de Viueri alui Bocaccio 

G4ZF.TA ARADULUI 

In atentiunea 457 
7 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald) Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) NI'. 40 

-
din cauza reprezen'ărilor ro.mâ~eşti s'a mUt~t pe D 'Iled · eLI ti- ~ 
~âmbă.tă., blletele scotlse Vmerl să. pot schunba i es eIIU llSZ " 
Sâ.mbă.tă. la Oassă. I O 

Bu!evardul Regina 

Maria No. 14 .• 

. .. :Mare asortiment de trlcoiai p •• Uoane 010. potele dlU Oorneville renumit.a operetă I . , , 
alui Robert Pllinquette se va reprezenta prima sventare, IlJânnş, ,1 ciorapi. 601 
oară Sâmbăfll.. Rolul principal îl va avea DI. ~ ___ _ 
Andrei La,szl6 în ot>lealalte roluri: Serpolette - -
Mici Horvath, Germain - Mici Halmos, Gaspar 
- Radu Inke, Marchisu Heori - Andrei Lăsz16, 
Renicheaoux - Mihai Oc:!kai, Primarul - Faludi. 

A doua reprezentatie a opel'etei va avea Luni 

Dirigeutul orchestrei: Matei Csănyl. 

Regisol' : Desider Jakabfy. 
In siptă.mâna viitore 8e va prezenta. senza

ţionala. piesă. satirică. "Knoblauch" - alui ]'aun tn 
rolul principal cu Bela Meszaros. 

0000<><>0<><><><><>000000 

Teatrul APOllO ..... Teatrul URANIA. ........................ . ......................• 
In 14, 15 Dectlmvrie 

Miercuri, Joi In 14, 15 Decemvrie 

Withechapel, sau 
Banditii cu semnul , 

roşu. 
htorie criminll.hi. din 
cronicl'lll poliţioi din 

Londra în 6 acte. 

Mierouri, Joi 

Sotia ideală. , 

Scenă in 4 acte. 

Primi actori: H. Grit şi __ aL Primi actori: Rosa Weld-
H. Miurendorf. • - -. kirch Şi Sach~ 8ecker. 

MICA PUBLICIT ATE. 
Fil'ez cu motol' nou, se vinde ieftin adresa: 

Biroul dl! anunţiuri Wallingel'. l.îl I 

IOAlV K.Oi 
M.l.GAZIN CU 
ABTICOIĂE DE 

480 

ARAD Bulevardul Re
, gele Ferdlnand 

1. No. 16 (fost Soros Benl-t.) 

ma n u fac tur ă, Fii ia laC h i Ş i ne u 
. 

stofe şi mătăsuri Vânzareengros 

~--~--------------MA.GA.ZINUL DE <'A.BBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Re~ele Fer.Uuaad 1. 2. 

carbuni de călcat, I~mue mărunte as
eate, ~arbuui iu bucăt prima,calltate 

In Arad transport, la. domiciliu. 566 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD 

ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu si Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. 1. 

i I Mus asortiment de verlghete ~e logodnă, .roloau. de 
! bunaar ,1 -!le perete arglnhrll. Cumpără aur pentrd un 
. 452 preţuri uruate. 

PrOToeare! 
Cumpărând CateReaaa 
,i Redaurantul ...... 

Orucea lliba 
sant provocat! eveRtuaU 

ere.litori 
a-,i Îualnta pretenslu
nile in scris în timp de 
3 zile. ~Iai târdu sosite 
na se vor lua Îa cOUtdde
rare. Arad, 13 Dec. 1921. 

I'ratii Somlo 
Regatul România. 

G 7400/2-1~121. 

Strada Eml
ne8ca No. :'10 

Ju~ecătoria de ocol Arad. 

Publicatie de licitatie. , ; 

Subspmnatul ex~cutor jud. regesc pdu 0.

CeR;\ta. pubică, că. în urma decisului a judecă
toriei de ocol An.d No. G 7400/2 in favorul lui 
Czitrom Adolf pt>ntru suma care sustă şi acces, 
si decide termin licitaţie pe 23 Decemvrie 1921 
in Arad strada O~ernovits Peter No. 26 Ia ora 
11 d. a. unde se vor vinde la licitaţie publică. 
mobile şi alta obiecte preţuite in Lei 1550. 

Arad, la 12 Decemvrie ]921. 

G. Ciupuliga, 
executor jud. rpgesc. 

------------------

StI'ada Emine~cu N'o. 8. 
_._---_._~-~_._--

14 Dt>eemvI'ie 1~21. ... 
~II' 

1. ncnnoştiinţare! ul 

Facem cunoscut Onoratului public cA. in UfQl, 

8cumpirl", in mod simţitOl', a combustibilnlui pre
cum şi din cauza. îmbunătăţirei lefurilor munci • 
torilor suntem nevoiţi a ră-dica taxelfl pentrQ 
lrnnsporturî începând din 16 1. o. cu 10 lei de 
fiecare încărcătură. de 100 mm. 

Asemenea facem cunoscut cA tncepând cu. 
ziua de 5 Dee,'mvrie a. c. pe liniile ferat(> A. Cs. 
E. V. precum ~i pe C. F. R. din cauza tndll'ziare! 
vagoanelor s'a 8latovit o taxă. de lei 8 pentru 
fiecare vagon pe oară. 

A vând in vedere aglomerat-ia. mare It tran!_ 
portnri!or a annnt,ăm Ono public că numai In 
acel caz vom efpptui tt'ansportnri daeă. tOa.te spe. 
sela calculate de cătră. căile f ... rate ni-se VQr 
vestitui - fără. a lua In considerare că. din Il CUI 

vină a provenit, :ÎnLârziarea. 

Arad, 12 Decemvrie 1921. 

Uzinile Comunale Arai 
Secţia Tran văI. 

Antistia comunală a Circ. 1. Secţ'a Militară., 

No. 26906-1921. 

Pllblieatiune. • 
Conform ordinului cercului de Recrutare ofi· ~l 

ciulI. O. V. No. 1491-1921 in luna curentă li C 
Ia ora 81/ 2 au să se pre:c.int.e la oficiul I. O. V, . 
următori in valizi pentru revizuire. 

Ioan Curtioisn, Pavel Breban, Sigismnnd 
Rimanoezy, Andrei Jovanov, Ioan Maro, &ft! 
Iosif, Vasilie Ochis, Alexandru Boca., Sirbic Ioan, 
Duma Arsenie, Martin Ardelean, Nicolae Szakli, 
Ioan Popity, Leopold Popics, Dumitru Miuajio- ~ 
vits, Ludovic Miskoveo,;, Alexandru Ju!os, m~: 
orghe Hadean, Ludovic Biro, Gheorghe Joszity, 
Avram Arsza, Gheorghe Bott.a, Stefan MaciaD, 
Petru Regis, Ghporghe Rottar, Stefan Zsigovi(l-;, I 
Nicolae Motţ, Petru Ivanov, Iosif Stern, !fiI an 
Gyermek, Iosif Banosak, Ioan Bodo, Ludovic 
Szathmary, 011.1'01 Hrondka, Mihai DebrlilczenÎ, 
hidor Merc)t'l', Ilie Oolompar, Gheorghe Balinţ 
Andrei Berta, Ioan Wolf, Ioan Muşta, Alexandrij 
Andreovics, Nicolae B<lrin, Mateia Dalean, H~nri~ 
Krausz, Mladen Bodira, 'rraian Csizroas, Stef&ll 
Domokos, Ludovio Gligort'scu, Ioan Jozo) &r4 
Orisan, Areap Gaspar, Emaric Anderko, Petl'en~ 
Srefan, Mihai Korsy.miszka, Iacob Grubner, B. 
Sziics Balint, Dâvid R6naj, Szem\szy Stefan, I 

Teodor Izay, Antoniu Novakovics, Stefan Mi1l8Ijik, 1 
Ludovic Szikola, Dimitrie Zsuleau, Dimitrie e 
Bărnau, Iosif Laza, Oarol Szabo, Ado!f FIScber. " 
Gheorghe Siklovân, Ioan Vary, Francisc Hanko. I 
Izidor Guetmann, Alexandru Molnăr, Alexandru I 
Szedemik, Ferenczy Iosif, Dimitriu Andea, Mello '1 

Francisc, Henrio Jakobovics, Gyozo Szigtrid. '6 
Halmagyi Alexandru, Iosif Feher, Gheorgbe 
Morgovan, Simion O"ztoia, Mihai Faller, Gh~rg~~ II 
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