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Hotărârea ţărăniştilor.

.,
Membrii clubului parlamenta,· al par: ridului ţărăne~c s'au întrunit zilele tre;; wte pentru li dil:'icuta chestiunile. cel~ mai
de seamă ce. intereseaza orgamzaţlUnea
lilrănista cum şi atitudinea ce tre?ueşte
I~. :Ull,tă de ţărănişti, o dată cu . deschIderea
- corpurilor legiuitoare,
~-'
După Juugi
discuţiuni
ŞI 10 urma
~. unoI' cuvântări serios documentate de
,. tâtre oratorii cari au voruit In acea zi,
in numele ţărăniştilor din ţară, s'a văzut
~ eil este in dorinţa generală a maselor

=

~midului ţanj,nist, c~ nu~ndat~rii naţiunei

m retraşi din parlament, să contlllue a exer~l: dIa mandatul ce le-a fost incredinţat.
In cO!!Secillţă zilele acestea se va
- bilho.llir41rea definitivă a-rea.ntoarool'ei în
- -':lrlament a mandatarilor ţărănişti, hotă-';,lre, ce, se înţelege, nu poate sa fie de
eât bine
de Intreaga opiniun,e pu-

l~

primită

;IUCa..

In adevăr, o decizie În aces~ .. se~s
natură să arate că parJamentalll ţar:mişti- con~tie~ţi d~ ,înalta,. lor lll.el:ire ş~
.nţelegatol'l al dIficultaţllor p' ezentate
âe situaţia po~itie:1 de az~,. considel·~>c.a
D înaltă datorIe să
partiCIpe cu mtelI;enta şi cu energia lor la Jucnlrile . coriuriJor legiuitoare a cărora deschldere
e5te aşteptată cu încredere, şi nerăbdare
le întreaga naţiune.
Deosebiri de ved~ri exi~t~ şi e fatal
1a existe, între gl'Upanle polItICe. Fapt?-l
~sA. Că există deosebire de ~oncnpţle
Jn"o anumită situaţie. St~U chesyyne nu
probeaza că organizaţmmle poh~lCe tl"e'aesc să neglijeze interesele VItale ale
:arei şi să caute Să-şi distrugă activitatea

II,

~:

le

~ciproc.

Apărarea
~nale, dar şi

jdeei şi concepţiunei pernevoia susţinerei cam::elor
ltepte prin împlinirea stdctă a mandaiului parlamentar, iată aceea c~ se des:
)tlnde din decizia comitetulUI clubulUl
tarlamentar ţărănist, în baza căI'eia de)Ulaţii ţărănişti ur'mează sit-şi reocupe 10ellrile în parlament.
.
Modul acesta de procedare stabIleşte
rr II diferenţă caracteristică Intre felul cum
I ;~raniştii inţeleg sa-şi îndeplinească dar. :iJriile lor faţra de naţiune şi Intre felul
tUm celelalte partide din opoziţie, înţeleg
,~ se depărteze de acele dat~rii:.
..
Regionaliştii tmnsilvănem Şl hberalll,
ii[ncea cnâd 8' au retras din parlament,
iQ crezut că făcând aceasta vor aduce o
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8ituatiu~ea

turburare destul <le gravă în
, Ciaiul Doamnelor Române pentru
pentru ca ~ă se determme '
•.•
_
•
retragerea cabinetului Întreg .
COpIII saracI.
Ei au făCut însă aceast}1 făl'a sa
Se aduce la cunvl,tinţă cii Dum,inecil, 11 Dese ţie seamă că Inainte de război, cu
cemvrie
1921 ora 5 dupti amiază va avea loc în
alt prilej, atuncea când opoziţia con~ersala
de
sus a hotelului "Crucea Albă" un, eiaiu
vatoare se retl'asese din camel'a, hberalii au declar'at Că faptul nu prezintă twmat de dans al C!"/Tui folos este destiftat 8OC.
importanţă' şi au continuat să legifel'ez.e Reuniunea Fem. Rvmâne şi Soc. Doamnelor Rofără concur.'3ul ~i ftira controlul OpOZl- mane pentru ajutorm'ea copiilol' sliraci de slirbă

generală

ţiei.

to1"ile O·["tcilmului.

1n vederea acestui ciai Reuniunea Femeilor
Deoparte deci, vedem astăzi pe ţă
Romane
şi Societatea Doamnelor a adresat către
I'ănişti facând dovada că apreciaza opera.
Doamnele Române:
făcută de gu vel"ll pfma acuma, întru cât
ei se arata gllta să se reântoarcă iu
OnoraUI. Doamnă!
parlament pentm a exercita mai deReuniunea. Femeilor Române şi 80parte opera lor de activita:e
cietatea Doamnelor Române
ial' pe de alta., vedem pe lIberalI Şi p.e de 11 Decemvrie Ull eiaiu pentru ajutoreg;iouulişti, tmpicde(':llld epera de legl- rarea copiiiorsăraei.
fel:are, calduros primim
tntreaga naPentru aceasta facem apel la buuâţiune.
tatea Dv. de a, darui ca şi In alţi ani
Este o datorie de
pentru prajituri pentru ciaiu,
numai astfel
fiecare cetatean
o deosebire I am putea în adevar realiza o frumoasa
I între aceste două atitudini şi sa înţe- 1 sumă
leagă ca deşi rO~ll<ll]i cu.. ~oţii, t?tuşi ~nii
:vrUlţUl:li~du-~ă calduros Vă! ru,găm să
din parlamentarI
sprlJlllesc mtere~ele ne anunţaţI lIUedHlt dacă puteţi sau nu,
în
ce
abnO:::ltl'U, pe adresa
I solut 1n contra lor.
I Şco aleI prote.':ilOnale strada Bratianu 9
II
Opinia p:lblică a~teaptă cu. lnCre_~el'e I Arad.
hotănlrea definitivrt a deputaţIlor ţa.ră- _
...... •
_
__
.......
_...,t-_
I nişti, cari· prin exercitarea mai departe ~
A
mandatelor lor dau celorlalţi parlamenrarI
Delimitarea frontierei romanodin opoziţie, o lecţie str[tlueita. de ~ivi.Sl~.
J.ugoslave.
stabilind încă odată înaltul prmC1pm
parlamentar Că nici uu deputat nu poate
Alaltăieri s'au Inceput la prefectura din Timidezerta de Ia postul său de mand-atar
şoara lucrările nouilor comisii română ~i siirbă.
naţiunei, după cum nici soldatul nu-şl
delegate pelltru regularea frontierei către ]ugospoate parăsi postul sau locul său ~n
lavia.
luptă, pentl'U motive personale de ordm
Comisiunea jugosla"ă e compusă. din generalul
absolut infet'Îor.
Miloevici, col. Hagici, căp. Henier, deputaţii Mia_ ..._,...
•

şi. CO?1rol~

ae
conştiinţe),
să facă

jl1aţionale,

vl"~me

aranjează

căci

I

alţii lucrează

l'it~pun~e a~e~l.ului
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Un comunicat al ministerului
de finante.
,
Se ştie că impozitul personal care a_ fost
desfiintat de la I Aprilie, se percepe totU~I) tot
sub a~est titlu.
Faţă de nedumerirea publicului ministerul de
finanţe dă următorul comunicat:
Perceperea impozitului personal se ~ace.. in
baza articolului 90. din legea asupra ~ontr.lbuţ!ll.or.
care dispune că până la aşeza~ea _noU1I~r Imp0zl.te,
va continua a se pel'cepe vechIle ImpOZite desfiinţate cu titlu de aC,ont. .
.
Prin urmare ImpOZItul personal ~lătlt . acu~
va fi coutat ca dare in contul nouilor ImpOZIte Şi
anume în contul impozittdui pe venitul global, care
il înlocueşte.
,...
- Contribuabilii să păstreze decI chltanţele can
vor fi primite drept bani la impozit.

tovid ~i Stoianovici.
Com:siunea română e formată din dnii col.
Economu, loct.-col. Drăgănescu, consulul BrAileanu,
deputatul N edelcu, senatorul Pas cu şi secr. Grigore
Ion din ministerul de interne.
Comisiile romîtno ~i jugoslavă., anterioare, ce
au lucrat tot in Timişoara pentru stabilirea frontierei, in baza tratatului dela Sevres a admis In
principiu oarecari schimbări de teritorii, intru cât .in
tratatul delimita frontiera în mod exact. N oulle
comisii, intrunite acum, vor avea să decidă în privinta acestor schimbliri de teritoriu.
, E vorba de trasarea unei linii de frontieră prin
care satele româneşti să rămână pe teritoriul român, iar satele sârbeşti pe teritoriul Jugoslaviei.
In ce priveşte cedarea Btsericei Albe şi a
Vârşeţulur, se vesteşte că sârbii au aceiaş atitudine ca şi până acuma.
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fi ~ustat la vre-un proprietar de vie, un vill bun
Decizia comisiei de arbitraj.
ar fi rămas convins că podgoria noastră produc~
Şedinţele Sinodului.
Discuţia

asupra proectului de unificare a bisericilor.

In sedinta de alaltăieri Sinodul a luat in
discuţie ~hesti~nea unificării bisericeşti.
Episcopul Vartolomeu Stănescu a citi t raportul privitor la unificare. Acest raport a fost
Intocmit de o comisiune compusă din mitropoliţii
Miron Cristea, Nicolae al Ardealului, arhiepiscopul
Gurie al Basarabiei şi episcopul Vartolomeu StAnescu al Râmuicului.
Raportul cuprinde următoarele CIOCI dezi-:
derate.
1. Sf. Sinod compus din toti erarhii în
funcţiune ai ţă-rei, care a fost recunoscut ca
reprezentând autoritatea centrală şi supremA in
intreaga noa·tra biserică ortodoxa. română..
In acelaş timp li s'a recunoscut şi MitropGliţilor dreptul de a se întruni cu episcopii lor
sufragani, ori de câte ori se va gâ.Si cu cale
pentru chestiuni locale, cari nu cad în atribuţiu
oile canonice şi legale ale Sf. Si nod.
2. Congresul naţional al tntregei biserici cu
reunirea in Capitala ţarei.
3. Consistoriul central în felul uneÎ curţi de
casaţie cu re~edinţa tOI În Capitala ţărei.
4. Proporţia de două. treimi mireni şi de o
treime clerici in toate corporaţiunile de administra·
ţie ~i qe statuare bisericească.
'
5. Alegerea directă. din Întreaga massl. a
mirenilor ~i a c1ericilor pentru adunarea protupopalu lui şi cea eparhialâ.; şi desemnarea prin delegaţie de către adunările eparh iale din ţarA a
membrilor congresului naţional.
La discuţia primului punct al raportului, au
luat cuvântal episcopul Nicodem al Hu~ilor, care
argumentează. pentru un singur sinod ; mitropolirul
Nicolae, cerând un al doilea la Sibiu. EpIscopul
Teodosie al Romanului a cer!!t punerea la vot a
propunerii mitropolitului Nicolae.
La propunerea dlui ministru Goga discutia a
fost amânată pentru şedillţa viitoare.

Lămuriri

În chestiunea denuntării
•
locuintelor.
,

D. Romul Orezeanu, preşedintele oficiului de
inchiriere a fost zilele trecute la Bucureşti pentru
limpezirea mai multor chestiuni ale acestui oficiu.
In senzul informaţiunilor primite de d. Orezeanu d~la C019isia centrală. din Bucureşti toate
chestiunile de denunţare a locuinţelor se vor rezolvi in conformitate cu dispoziţiunile regulamentului orăşenesc. Astfel locuinţele anuale nu se pot
denunţa de cât la I Mai. iar locuinţele lunare numai dela 1 Februarie.
Ca locuinţe anuale în senzul regulamentului
orasului trebue să. fie considerate toate locuinţele
pentru cari se plăteş e o chirie anuah1. de peste
1500 coroaneI aceasta şi în cazul când plata chiriei s'ar face lunar.
O altă chestiune lămurită de comisia centralâ.
e aceea a fixării chiriilor. Oficiul de închiriere va
aduce decizii relativ la cererile înaintate pentru urcarea chirii în cazul când locuinţa a fost închiriată
prin oficiul de închiriere şi in "azul cârld proprietarul a denunţat locuinţa şi aceasta a fost judecată
de oficiu iarăşi vechiului chiriaş.
In caz când proprietarul cade de acord cu
chiriaşul asupra chiriei, oficiul
de Închiriere va
aproba a'Cest contract numai In caz dacă suma
chiriei convenite va intrece de masura normală..

Oficiul de închiriere va judeca de altcum toate
locuinţele denunţate în caz când motivul e neacceptarea urcării chirii, iarăşi chiriaşului vechiu.
Acesta Însă trebue să înainteze o cerer~ în acest

scop oficiului de închiriere, imediat

ce i s'a

de-

nunţat locuinţa.

Gb

numai .BorşurÎ,.
'
In sensul deciziei comisiei de arbitraj reAm explicat dlui Insp~ctor, situaţiunea neno.
lativ la îmbunătăţirea salariilor muncitorilor gela
rocită a podgorenilor de aici cari nu ~i pot valora iiu
fabriciie din localitate:
Munci IOrii lineri c1a"aţi în categoria 1 şi li vinurile lor fine, pe când falsificatorii pUII [n con- Ba
vor primi o îmbunătăţire de 30 la sută, muncito- sumaţie cele mai ordinare vinuri cu cele mai pom- aU
rilor cu mai mulţi ani de experienţ,a categoria III poase e.tichete ~i cu preţuri scandaloase. Mă rog, ~O
acest Vin, pe langi că era turbure, dar era lipsit
şi IV, 20 la sută~ muncitorilor bătrâni, categoria
V şi VI, 15 la sută., iar muncitorii cu ziua şi vop- de orice parfuOl de vin, mai repede ar li fost bu: iti
sitorii 40 la sută. Pentru lucrări în afară de ate- de Îlltrebuinţat la salată ca oţet. Drept este că era (il
lier muncitorii vor pri mi un adaus de 15 la sutl.. vin, - dar un viII care sub nici un cuvânt nu s!
iar pentru lucrările to afarA. de teritorul oraşului 0- putea pune la sti clă; care vândut cu litru nu fik~, ~ri
mai mult de 5 lei litru, cu multâ. bunavoinţl.
eli.
sută la sută.
Muncitorii, cari lucreaza un an fări!. intrerupere
Eticheta, dar mai alefi curajul acestui dom: iei
au drept la concediu de 3 zile, iar cei cari lucreazA Nemeth Zsigmond. care uită că este rn ţara Ro.
de 3 ani la un concediu de 6 zi;e. primind salariul mânească şi cI. toate dughenele şi-au romaniui au
firmele, ne-a surprins. Dsa t~i expune Cu preţuri
pe ~impul c:oncedîului.
Cu începere dela 1 Februarie Se întroduce fantastice, vinuri turburi slabe, acre, infecte, b lui
mUllca, in acord, dacă muncitorii ~i patronii nu vor cele mai principale localuri de consumaţiune, acolo 1tl
unde un strein vine să guste un vin bun din pod. ial
conveni la altă tnvoiali)., pitnă la acel termin.
goria noastră.
9&
Punerea unei etichete, pe lin vin. care Dt
este ceea ce se scrie, constitue, după legea combl. le
terei fraudelor în co nerţul cu vinuri şi în Vinift. re
care, o fraudi. o călcare de lege ~j se pedepsei:;
Cu privire la punerea în circulaţie a monede- cu maximul de pedeap~ă.
tit
lor metalice, miniSTerul de finanţe a dat următorul
Am gă"it la Lugoj, o sticlii. de vin negrru. p! ~
comunicat:
Guvernul fiind autorizat a bate monedă de care etichetă sta scris, ' Menesi Voros Cabioe\t :ui
metal de 50 şi 25 bani, in valoare de 20 milioane din pivnitrle Rallsburg şi Fiul Arad, acel \'ill eri h
oţet curat; am Înaintat spre anali7A Ministerului o! v~
lei, ministerul aduce la cunoştinţa generală că pune
in circulaţie cu incepere dela 22 N oem vrie 1921, Agricultură şi dllpă analiză mi ~td comunicat ti
este Uit vin oţeţi t complect.
ta
deocamdată. monedele de 50 bani pe care le-a priIn
acest
caz,
firma
mai
putea
găsi
o
scuză,
fii
mit dela casa unde a contractat baterea si că toate
aceea că restauratorul a ţinut În pro;tste cooditiu~ ,'a
casele publice au fost autorizate să dea 'şi să. privinul, de şi. şi această. scuză. este admisibilă pa,i ~
mească. În plată. noile moncd<! bă.tute.
Aceste monede de metal sunt găurite la mijloc la un punct, până. ta facerea unei dovezi, pÎlilâ 1, il1'
cercetarea datei când restauratorul a primit deh
şi poartă pe o parte deasupra un vultur cu aripile
;U
îlltinse şi cu o cruce în fioc; mai jos stă. scris firmă vinul.
Dar în cazul prim, acel al dlui Zsigmondcuvânlul J România, ~i de desubt milesi'llul ~ 1921 c
iar pe cealaltă. parte la mijloc, în stânga 50: in Mu~cotily, falsificarea, punerea unei etichete re- i[
dreapta coroana rrgală şi jos scris cuvântul numite, pe o sticlâ. cu vin ordinar, este fapt dOfe·4t
.baui.
dit şi este posibil de călcarea su~ zisei legi.
Inainte de toate, însă, pudgorenii au datori; ~I
...........
să se organi7.eze şi să se
apere. să lupte pe fati
contra acestor concurenţi, falsificatori de eticbe!/.
Tribuna·,liberă*)
cari periclitează chiar reputaţilHlea dealurilo! Ct ~
vii ale întregei pod~orii. Podgorenii trebue să Iupie ti
Cbestiuni de vitieultul'it.
deschis, ~ii dea pe faţă ori ce Incercare de iaiş î: \Îi
să. cea.ră
autorităţilor aplicarea
legilor cu wa:i ~
severitatea lor StIldicatul Ju'Jeţului Arad, a sem· jn
nalat in totdeuna toale ca~urde descoperite., to
De câte ori ne intitlnim cu podgoreni, luptat cu slabele lui mijloace şi va lupta !nainle
mai ales, cu podgoreni cari ţin la vinurile pentru ridicarea la adevărata valuare a vinu,i1cr S(
lor şi care cu adevărat fac an!l din pivniţa noastre, este în!'! nevoe de mai multă solldarizar! n:
lor; de atâtea ori ace~ti
produ cători 111 se a podgurenilor. cari trebue să. se grupeze cu IG!I
plâng că vinurile lor minunate IIU se caută, nu se In jurul acesl~i i Ilstituţiuni, în j urui Sindic~tuk il
plătesc. Cauza acestei stări de lucruri, am expus-o
viticul, care luptă. desinteresat şi cu drag peni:: l!
şi am căutat să o txplic
to mai toate articolele apărarea intereselor podgorenilor, pentru ridicarii
mele din vara aceasta, publicate in preţioasa Ga·
acestei clase de muncitori harnici.
zetă a Aradului;
e ... te falsifiearea vinuri lor pe cale

..

..

Nouile monede metalice.

Vinurile Înfundate, În cafenele.

D. Anastasiu,

întinsă.

In vechiul Regat, podgorenii s'au îngrozit de
proasta calitate a vinuriJor cari veneau din podgoriile noastre; unii podgoreni de acolo au numit
vinurile noastre .Borşuri.. Am protestat, am explicat că negustorii şi samsarii de vinuri cumpărau
de aici numai vinuri ehine, slabe; că pe
aceste vinuri le supul1eau la anumite operaţiuni
chimice ,pentru înmulţirea cantitaţei, am dovedit că
aici în' podgOria noastră avem vinuri minunate,
fine şi alcoolice.
Intr l o searl1. din săptămâna aceasta am avut
oce.ziunea să mă conving ~i mai mult d~ impertinenţa cu care aceşti falsificatorÎ de vinuri
pun În
consumaţie
• Borşuri. sub cele mai pompoase
etichete.
Astfel, pe când cerusem, la cafeul Dacia, o
sticlă cu vin dia cel mai bun, de oare ce voiam
să fac proba În faţa uoui d. inspector ni s'a servit
o sticlă cu un vin alb, purtând eticheta .Nemeth
Zsigmond - Muskotalp. Am cercetat capsula care
era originală fi am Încerca.t sl1. gustăm din acest
special vin.
Cu drept cuvânt, un podgorean din vechiul
Regat care ar fi venit pentru prima dată aiCI,
fără să fi cunoscut vre-o altă pivniţă, sau fără să

Directorul SlUdicatului Viticol Ar~G.
.) P"ntru c .. le cUpl'in;':B în acea. .. ta. rubrid'L redat';i
ziarului nu ia nici o răspundere.
44
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o propunere a Statelor
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Unite.
Ministerul

de

finanţe

a

comunicat

Bă~,e:

Naţion ale propunerea pe care ne-au făcut o St~. l

tele Unite cari posedă un stoc enorm de aur,'~ 1
a ne pune la dispoziţie aurul trebuincios penl~ ~
acoperirea emisiunilor şi cumpără-riie In streinăt!r, 1America cere că acest imprumut făcut pe un ie;' •
men de 100 ani să fie asigurat print'ro emisiu:: t
de obligaţiuni garantată printr'un impozit speo,~
asupra pământului şi contractat cu consirnţămâ:f.:
Tlaţiunei întregi şi s'ar rambursa pe fiecare ao L. '1
sută din capital şi dobânzi.
_

.- l'

aorgbe~Rel·ner :~~:zi;e~~naltOaDe
lt· (Te .costume Str.Emillescu,\r.(
u
r
,bluse 'neO'
b b ŞI
Cafene81~

"

'

____________._..;:;:;....._____________________
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tru dame
Clasă separată

de

măsurat ••••••••••

Edlficul

TelefoD 530. Cornul

Vâllătoral~ .
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Banca de. emisiune.

Ideea înfiinţarei unei banci de emi-,
iiune care sa poata lucra la fel cu
,~ B~nca Naţionala din Bucureşti, a fost a;. aus!l. In circulaţie de refuzul Bancei Na;,
de a imprumuta cu 500 milioane,
,ii 51atul pentru ca hcesta s~ poata face
1:.
greutăţilOl' momentului.
rl
Aceasta idee a mai venit şi cu alte
Il ~rilejuri la ordinea zilei
şi aceasta din
i,~uza perfectei ei legalităţi de oare ce
1: :egea Ba.ncei
Naţionale
este aplicabilă
a· ~uroai pentl'u vechiul regat.
ai
In imprejurari gr'ele e nevoe ca staIn
I~
să utilizeze toate mijloacele permise
,1.
a rezolva problemele financiare şi
d. 1
bancei de emisiune în Ardeal,
\~re a fi unul din mijloacele
cele mai
nt ieroerite In momentele
de faţă pentru
~:
area problemelor tn curs.
Sunt
unele clipe când chestiunile poi:;
Jtice şi neâuţelegerile partidelor trebuesc
il! :â rănuină departe, pentru a face loc ce:
~;I :Ji mai viu interes pentru
afacerile

1,

S~

AR~DULUI

INFOR~IATIUNI.
Convoc~lreu.

corpurilor legiuitoare. JIonit.orul oficial publl.'ă decretul pentru convocurea lldunărilor
legiuitonre in folcsiune ordinară u. anului 19t1-1922 pentru ziua de 28
Noennrie.
- In sensul contractului incheiat intre ministerul instrucţiunei şi primăria oraşului Arad, re·
lativ la cf'darea şcolilor comunale că.tre f'tat, casieria primăriei a plătit învăţă.torilor comunali diferinţa de salar în suml de 800 mii lei, ce a rezultat din Jmbunii.tăţirea salariilor invltârodlor
de
stat. Rezortul instrucţiunei a restituit ora~ului din
aceasta sumă creditată 500 mii lei, cu restul de
300 lei rezortul a rămas însă dator oraşului până
in ziua de azi, In urma faptului că ora~uI are de
luptat cu greutăţi financiare, Consiliul ora~ului a
Însă.rcinat pe d. consilier d. Nedelcu, sii. urgiteze
la directorul instrucţiunei din Cluj plata datoriei
de 300 mii lei. D. Nedelcu sta renapoiat ieri dela
Clui, unde i s'a făcut promisiunea, că se vor lua
dispoziţii pentru ca plata restului datoriei de 300
mii lei, sl se facă, tn timpul cel mai scurt.
-

Termenul pentru depunerea jurământului
maghiari a fost

,-.,1

faţă de stat de către funcţionarii

moment a fost acela
statul sJ a adresat 'primei instituţiuni
!i.• "u ..... v"..,·
a ţiltei, care din nenol'Ocire s'a
tmpedecată
de anumite influenţe
să faca gestul
ce al' fi tr'ebuit,
valabil şi cerut de lU1pre-

prelungit

Anumite grupari politice se vor 0·e. :une la Cl'eial'ea băncei de emisiune,
it,
cum ele s'au opus şi la acordat'ea
:lpl'Luuatului cerut de stat Bancei Na-

ni

~0llale,

însă a cMorva nu va fi
tA POlltl'U 8 se împedeca o de-

iri
~t

J':!

Opuner'ea

!;zie ce are scopul de a scoate statul
dificila situaţie de a se găsi la anu~Îte momente critice la
dispoziţia
unor
::.stituţii
şi unor oameni cari pun In
uate chestiunile un punct de vedere periDnal şi cari fac politica şi in imprejurăcele mai vitale pentru ţară.
Ideea înfiinţarei Bancei de emisiune
discută şi se scontează de pe acumţl.
ffZU1tatu I binefacerilor ei.

'~n
ati

m·

;1:

i'n

ar!

mi

lk

11~
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Preturile
În pietele din Arad
,
in ziua de 25 Noemvrie.
Piaţa de zarzavaturi:

varză 1.25 lei,

cartofi
kgr. ],25 lei, verdeţuri 1 kgr. 6'- lei, ciapă
- 19r. 7'- lei, usturoi I kgr. 18'- lei. varză
tri 1 kgr. ~'- lei. ouă
bue, 1'50 lei,
1 chgr. 5'~ lei, ridichi 4 buc. 1'- leu,
4- buc. 1'-- leu, zvecle roşi 1 kgr, 50 b.
1 grămadă 50 bani, macriş 1 grlmadă 25
.!1([. .
calarabe 1 chgr. 1'- leu, mere 1 kgr.
lei, pere 1 chgr. 4 lei, brânză de vacă
kgr. 4' lei, brânză de oaie 1 kgr. 12-15
131: ,smtântână 1 litru
10'- lei, lapte 1 litru

2'25-3'- lei.

ptl'·

sl~

Târgui. de vite: Vită
kgr. 4'-3'60viţel 1 kgr, 6'50 porci 1 kgr. 10-16 lei,
, 1 cb~r. 2'-2'50 lei.
Piaţa de cereale: Grâu 1 rom, 310 lei, orz
mm. 320 lei, porumb 1 rom. 340-350 lei,
1 mm. 290 lei, ovăs mm. 240 lei, făină
1 kRr. 5'30-5'50 lei, făină. de fert 1 kgr.
90 lei, făină de palne ) kgr. 3'40 lei,
neagră 3'30 lei. tăriţă 1 kgr,
2'20-.
lei.

3

incă. cu o lună.

- Direcţiunea c. f. r. a dat un ord111 tn
urma căruia personalul c. f. r, se consideră ca
mobilhat şi în viitor şi 'nu va putea demisiona nimeni fără învoirea ministerului de război.
-

Ministerul de
proect pentru
loneze. După ptoedul
fi ştampilatâ. ~i se vor
50 la ~ulă..
gătit UIt

ti nan te polonez a fost

pre·
poacesta marca poloneză va
retrage Cu ocazia aceea
îmbunătăţirea

valutei

- Sindicatul industriaşilor de construcţii din
Ardeal, Banat, Crişana ~i l\1aramure~ a ÎnaÎmat mi·
Tli~trului muncii un memoriu prin care cere Întroducerea a lU ore de lucm pe zi, infiinţarea mai
multor ~coale de meserii. ~i revi~uirea legei contabilităţei publiCe.
.
- Lucrătorii chelneri din Arad organizează
pentru Luni, 28 Noemvrie la orele 9 seara o
seratâ dansantă, împreunati cu cabaret, tn saloanele ,Crucei Albe. sub patronajul dnei văd. br,
Alexiu ~opcea şi a dllilor gen. Lecca, Ioan Robu,
primar, Ovidiu Gritta, prefect de poliţie, ca\'. Ilie
Reu. şeful siguranţei, Col. A, Vlad ~i P. Popescu,
inspector celltral.
Cabaretul se va. da cu t:nncursul membrilor
companiei teatrale maghiare dia localitate având
u rroti-torul program:
U verrura (la pian) Paul Gellert, Conferenţiar Iosif Tompos, Cântări Iuliu Szabo, Dans engle? lrenke Zdahy, CUDlete !\lihail Selmeczy, Pauză.
Cântări speciale
R, Mici Horvath, Doine Iuliu
T3arics, Duet de dans din operetă. LiHy Szehgo şi
Mihail Selmeczy.
După cabaret se va reprezenta piesa umoristică .Cobi consuItă. ?
Preţul de intrare 20 Iei de persoană.
Venilul seratei este destinat pentru fondul
de ajutorare a orfanilor, famillilor şi chelnerilor in·
valizi,
-

Vaporu.

.Smirna"
sub pavilion elen,
plecând din Mangalia, din
cauza groawicei furtuni pe Marea NeagrA, s'a
împotmolit in dreptul capului Mangalia.
Cerându se ajutoare căpităniei portului din
Constanţi, n'a putut trimite vase de salvare, furtuna bântuind cu furie pe mare,
încărcat cu cereale,

- .D~ily Mail« comunicl din New-York cl,
dacă conferinţa dela Washington va fi încoronată
de succes, atunci imediat va
pentru restabilirea valutelor.

urma

o

conferin ţă

- Delegaţia egipteană pe lâ.ngă guvernul
englez s'a înapoiat la Cairo, unde a publicat ma.
nifesle prin care anunţă, ruperea tratativelor'pentru
independenţa Egiptul'Ji,
Delegaţia se plânge de intransigenta guvernului englez,
'

x Dr. P. Robescu, director de spital. ordinează
zilnic dela 8-9 ~i 2-4, în Bulev, Regina Maria
24, Palatul Neuman.

,i

- In 28 1. c. Incepe la şcoala de arle
meserii din Arad un curs pentru mânuirea locomobilelor ~i a ma~inelor de treerat. Inscrieri d. a.
dela 5-6 ore la direcţiunea şcoalei.
Ziarul .Slovenska Politica« spune că. Ia
Budapesta domneşte O agitare exlraordin8.ră penrru
alegerea lui Horty ca rege al Ungariei. S'au _făcut
arestări numeroase printre lucrătorii cari fac opoziţie. E temere si nu se producă. evenimente sângeroase.
Mulţi
oameni politici maghiari caută. să-şi
procure paşapoarte pentru Cehoslovacia, Jugoslavia
şi .România.
Ministrul de finanţe a dat ordin vămilor
aplice tariful convenţional pentru mârfurile
sosite di II Austria, întrucâ.t convenţia economică cu
această ţară n'a fost illcă. ratificaul.
-

să JIU

- Cel mai mare talmudist al Germaniei,
profesorul David Hoffmann, rectorul colegiului
ortodox al rabinilor din Berlin, Il. mud eri în
vârstă de 77 ani.

-

Zi lele acestea s'a constituit în capital/l. O
societate femini~ll. numită ,Consiliul national
al femeilor româlle.«
Această organizaţie
este formată din toate
societilţile existente şi funcţionarea ei a fO'lt recunosculă de catre marele -Consiliu internaţional>
din Londra.
nouă

infiinţ:l.t o şcoală
de fierărie, lăcă
tuşerie, rotarie ~i tâmplărie. In curând se vor mai
înfiinţa ,coli similare la Orllştie şi Câmpeni.

-

La Cohalm (Rupea) s'a

inferioară de meserii cu lecţiuoj

4

Ultimile

ştiri

4

2i#

...

politice.

Parlamentu1 se va deschide peste
câteva zi] e, fapt ce a fost anunţat tn
Monitorul oficiaL
Se inţelege deci uşor, că deschiderea corpul'ilor legiuitoare, va fi un adevărat duş cu apa rece,
asupra" acelora
cnri aşteptau momentul sa vaza amânându-se deschiderea şedinţelor parlamentare, ca un semn ca se putea continua
lupta pentru venire la putere
Aceea ce este Insa mai dureros
pentru pe:;;cuitorii In apă, tulbure, este
faptul că parlamentul nu se va deschide
in $mpl'ejul'ilri tl'h;te şi in atmosfărit 10doelllică.

Parlamentul se deschide
sa, cOlltinueJegiferal'ea. începută,

hotărât
după ce

se va fi probat încă o dată că agitaţiile
nenttţionale şi pricinuite de motive
personale, nu sunt suficiente pentru a răstul'lla
liniştea şi ordinea unei naţiuni.
Evenimentul politic ce supără Însă
mai mult pe partizanii luptelor pentm
aducerpu unui nou regim, este hotarâl'ea,
asHt:d aproape ununimă a ţal'ăniştilor ~de
a-şi reocupa locurile în pal'lament, ceea ce
echivalează cu o complectă desavuare,
din partea 'organiznţiei ţaraniste a turburărilor pricinuite de liberali.
Pe de al ta pat'te campania Ubemlă!
dusă cu lndal'jil"e atâta timp a devenit
neputincioa~ă azi prin Tupel'ea tratativelor
cu partidul I'Pgionalist ramân, ceea ce
face ca situaţia cabinetului actual sa fie
sigură; mai ales ca el are mai
mult ca
ori când Incredel'ea naţională.
Intreaga aceasta situaţie politică, de
odată limpezită se manifestă elocvent in
preocupările ultimului consiliu de
miniştrii, unde s'au discutat legile ce
urmeaz$. sa fie aduse in parlament, ceea
ce presupune condiţii mulţumitoare de legiferat'e şi de activitate sAnătoasa ministel'ială şi parlamentară.

Red. responsabil: Laurenţiu Luca.
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GAZETA A~ADULUI
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CINEMATOGRAFE.
Robul galerelor, dramil.

1USI h din Tornea.

f!lnhstică în donl părţi
şi 27 Noem vrie.

Iară~i o pie!lă, de a lui HOlJon; dp Balzac, care
intrE'ce ~i pie>i!\. Curtizallele. R"gele bandiţilor
Collin e orândit să IUCI'e cu Cf'ilalţi o~ândiţi ca
vâzlas în galere. De aici scapă şi face d~ non
carieră splelldidă înş"lând to~tă lumea. Prin crimă
creÎază norocul şi ferjcirc>a unei pf'reehi tinere.
pe cari apoi îi stoarce d·, bani. Prd"dlll poliţiei
bănneşte că. Vantrin, este- vestitul handit Cnilin.

Vorbeşte

cu tinera uevasti> :<ă·i dea sub cpva
titlu ceva bE'utură, o801'€'-1 va. amt'ţi şi vor punE'
mâna pe d!Î11snl. Aşa:<e şi îlJttullplă şi. Coi:in e
oSlindit la moarte. SCttllă in momentul din urma.
De aci În colo urmeaza soartea lui in parI ea a
doua.

Clasa a cincea, istorie studenţească. in ± act.e,
în nUrania", în 25, ~6 şi 27 Noemvrie. O ist.orie
amuzantă studenţeasca în care ştreugăl'iile Studt'D'
ţe~ti au Un Sfllrşit tragic prin fr<ptnl că >it-udentul,
cal'fI faCA pe eroul, st.rivit de cai e rănit de
moarte. Toate evenimentele pornesc din O l'€'voluţie şcolară contra presidentului despot al clasei.

Teatrul APOlLO ...... Teatrul URANIA.
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
In 25, 26, 27 Noemvrie
Vineri Sâmbli.tll. DumiDecă
Celebrul roman al lui
Honore Balzac.
In 2 părţi.
Partea 1.

In 25, 26, 27 Noemvrie
Vineri Sâmbătă Duminecă
Film Star.

Robul Galirelor

4 acte.

Clasa a cincea
studenţeascii.

in

De Richard Fa k. Regisor
istorie fllntastica de avenA. Balqgh.
turieri in 5 acte şi un
• • Primi actori: A. Latabar,
prolog.
.- - . T. Kiirthy, 1. Loth.

540

o femeie inteligentă din casă bună.,.
ca bonii P" lângă doi băeţi ce îi a.m. Limba 1'0- I
mână .. e poseadll Adresa în redacţia ziarului. 539
Casă cu lo~al de abc!'Ti', grajd, edificiu economie, din causl!. IDntăreÎ e de vfllJzare. Timonie
Onica Colonia DOUă. CurricÎ.
6~)2

I
,

Cont.abil cUlloscător de tntoemir€'a biLujţeior
aflii angajament cu 1 hnnarie la o int.reprindE-re
industrialii. din \(,calitatl:'. Ofertele adjnstate cn
reh~l inţele
neep~are se vor dt'pune la biroul
"Kt'let,~.
003

000000000000000000000000000

AI

Criş.

No. 1708-1921. adm.

l'IS~ IIplică

tn l'I A pollo", partea I. in :25, 26

istorie

rretura ph,,,,ei Baia de

Căţăi ra~ă. "lup" de vândut la. farma lui Ioan

(Jollcurs.
Pentru in plinirea postului de subser.
retar cercual în Hibita se publica concur;
RefJectullţi la acest post au siH
înainteze cererile provitzute cu act~~
cvalificatÎve, eventual alte documente sP~:
jinitoare~ primpl'etol'lllui plasei Baia ';.
Cri~ până la 25 Decemvl'Îe 19:H.
.
Emolumentele suut stipulate în deCt;.
tul NI'. XX.' (Uaz. Of. 60) şi în ordk.. ~
circular al rC8ol'tuiui internelor diu
~oemvrie 1919 (Gaz. Of. 76).
'
Baia. de Criş, :.:l2 No~myrie 1921.

i

Dr. German,
calitate din timp de pace în toate culorile iRr sit ană de
vllnzare în calea mai mari magazii.
545

oooocooooooccoocoooccoocooa
373-1921. of. ecom.

Poblicaţiune.
Pe stabilimentul de strecural'e a apelor murdare, parcele le ce Set. vor da In
arenda pe anul 1922, sit vor pune la licitaţie la faţa locului, Dumineca în 27 1. c.
dea la ora 3.
Invităm interesa tii ca să se pl'ezinte
în timpul sus amintit adecand cu sine şi
suma de arenda nece~ara pe un an.
Arad, la 24 Noemvrie 1921.

-_.

Ii

primpretor.

.........................;i
V. 1l1lSSIIt FII
.. d:; (Jo. S. A •••
Vizitaţi

magazinul

·.i'

Complect asortat eu articole de

!IeRt

~r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE
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Administraţia
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-I Schenker si Co.Transporturi International~!:
MICA PU BLICIT ATE.

Tot Motul de Jucării '!Ii T8ze jilponeze
eu eelea mai mari preţuri Înainte ele
erăeiun eumpla.ră Saloll Artbtique Bulel'arflul Regina l\laria Nr. 21.
016

Absolvent de cI. III. civilă în etate 03 ani,
caută I>plicaţie de cancelistă în orice birou ••'\dresa:
Bocsig IglJitt Nicola<>.
548

Gaz~ta Ar~~ului

Oficiul economic.

primeste
, sprepub-

A sosit cărbulli (le
priolB calitate

licareanunţuri ief-

tine.

~laga:da centralii. de lemne tie foc. Calea Radnei No. 4.
I,vis-a'\'is do halta trenului electriCI. Rog,im cu coman·
deIe sit ~e faeă la biroul de mai SIlS.
446
•
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~
te
Ac~en,Adelsberg,
Ebbazia,
te Aha.

Bruck 8. d. L.,
Brtiun, (Brno) Bucbs.,
Budapesta, Bncureşt.i,
Chemnitz, COln, a. R.,
Constantinopel,
Craiova,
Crefeld, Cernăuţi,
Cluj, Danzig,
D-'ggendor( a. D.

«Adrianopel,
Y Agram, Altona,
"n Altena ijW.,
Amsterdam,
Autwerpen, Apolda,
~ Appenweier,
Baden, Arnstadt,
y
Arnheim, Arnoldstein, Dre~den,' Diisseldorf~
~ Arzberg, Assling,
Dui"burg,
(Jesenice)
Eger, (Cheb) Elberte AUf~i, Erzgebirge,
feld,
Aussig.
E~bjHg, Essen,

«
te
«
te

11
~ Bad~Il-Raden,

E~slingen,

Balllberg. Beke5csaba,
Belgrad, B ... rlin,
' n Bereg:-lzâsz,
Bputhen, OS.,
te BiharkE'reszt.es,
Bludenz, Bochum,
te Bodenbach,
~ Breslau,
-n BUhnL L;>ipa,
Bradfort, Braila,
Braşov'hB~e~enz.
Breisac , 1. B.
iiJ( Br."men, BremenAI
hatpll,
Brncbsal.

Feldkirch, Fiume,
Flensburg, Foesany,
Frankell1 bal, (Pfalz),
Frankfurt, s. M.
Franzensbad,
Friedrichshafen,
Fiirth 1. B.
(';ablonz, a. n. Galatz,
Gelsenkirchen,
Giul'hievo. G:eiwitz.
&h~ab, Gmuud,
Grmz, i. Vogfl,
Oradea-Mare,
Hagen, i. VV. Haida,
Halle a. S. Halmi,

te

.JM

te

te

«
«
«

te

A RAD. Palatul Cenadulul·
· I I padrt ea d uşa nru I 15
et aJu
a reapta
•

Marburg, l\[arktredwitz.
Meisen, i. S. Memmel,
Mit:,elwalde,
6
Miilheirn, a. Rhein,
•
J\'luchen, lVIys!ovit.z,
N'agykanizsa, Neu:.<s,
oraşului) Neu-U1m. Nlirnberg,
Telefon 5-14. _
Nepolokoutz,
New-York,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Oberhaid, Ober••
hausen.
•
Ohrenov~tz, Oderberg,
Offellbach, a. 1\1.
_ .

(unde a fost perceptoratul
Viena 1. Hoher Markt 12

SUeURSALE:
Hamburg, Hanau, a. :\1.
Hannover,
Hamburg (Elb,,),
Hei~e!berg,
Heidenheim,
Heilbornn, a. M.
Helsingfors, Hot i. B.
Hochst am Rhein.
Homburg i. d. pfaltz,
Ingolstadt., Jassi,
Kalserslautern,
Karl~rnhe,

Kattowitz,

Kehl Baden, KetpgylJ<l.za,.

X

)(

X
X
X
X
X
X
)(
X
X
X

Kirălyhaza,

Klinigsb6rg, i. P.
Kunigshiitte. O. S.
Kolin, Konstanz,
KopenhagAn, Kolka.
I.andan PiRI;/;.
Landeshllf, Leipzig,
Lir.au, (Biihmen),
Licht.enfel:o. Lindan B.
I~ok6shaza,' London,
Ludwigshafen R.,
LiH,eck, Lemberg,
Lotsch,
lIagdeburg, Mannheim

»1

=

Olmiit~, O~wiecin,

Orşo'iS, Oberkotzall,
Pa~cani, Pa.;osau.
Pilsen. Pirna a. d. E.

Rosenbach,

Rott.erdarn, St. Mar-

t~:

garetben,
~ I
(S,cbweitz) Schabatz, ~.I
'~eib, Semlill
IL'!
Siegen, Silleiu
~ I
(~ilina),
II .
Sinnbach a. Jun.,
I
Sisak, Holingen,
»
Som~enberg, Sosno- ~
wJCe,
Spf'lyer, Stet.tin.
Steinschollau, Stock-

holm,
Stnttgart, Szob,
~
Szabadka, (Subat.ica), ~
Sniaryn, 'l'etscheu,

».

a. d. E.
Piteşti. Ploieşti,
(Decin) Triest, Ulm,
Pontebba, P(Î~tojna,
a. D.,
(Adelsberg), Prag,
Timişoara, (Telllesvar).
Pre~sbu:'g,
Villach,
~'
Probstzella, Rastadt.
Voitersreuth, \Vands· .
Paris,
beck,
Begensbnrg, Reichsn- Warnemiinde, Wien~
b ... rg,
Wiesau Opt. Wfirz(Liberec),
bnrg,
Reihenbach, in Vogtl, WarschaJl,
Remscbeid, Raval,
Zilina, (Siiina).
Riga, Romanshorn,
ZwieseL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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