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gresiştilor, faţit de patriotismul 
list al dlui Vaida Voevoti 

regiona- Dilema maghiară. Consultarea şefilor de 
R ....... Şi tn fine din 'audienţeIe la Suveran Ungaria se glise~te din nou shânsit cu u~a 

part-Ide s'ar mai putea afla un lucru deosebit de in urma evenimeutelor petrecute cu prilejul tenla-

(

• tivei de reântronare a lui CaroL 
. important şi annme dorinţa fierbinte a Duplicitatea ID:lghiară, a fost t;;i de rândul 

A fost deajuns ca vre-o câţiva -bAr- tutuIOl' partidelor de a pune mâna pe acesta evideută, Intru cât toate opunerile guver
politici să fie primiţi in audienţă, putere, incapabile insA sa vie singure nului la acţiunea revoluţionar4 a lui Carol) au fost 

Palat, pentruca presa de partid sa la guvern şi mai incapabile Incă de a lipsite de acea sinceritate spotal1ee, te lasi si se 
, d d" d j' Intrevad! bunele intenţiuni. :. 

să tragă concluzii, . conforme ne- gAsI e comun acor o mo a ltate pen- ConstatArile ce s'au făcut au stabilit ameste-
grupArei ce reprezintă,. tru formarea unui cabinet elaboraţie a cuI guvernului maghiar În tentativa exregeiui Ca-

De aci, natural o sel'je Intreagă de tutulor formaţiunilor politice, rol şi acel amestec a fost făcut şi mai vizibil de 
i şi de raţionamente, de pl'onosti- Atâta vreme cât partidele nu" vor refuzul revoltător al guvernului ungur, de a preda 

1 f d 1 1 J d 1 pe exrege Antantei, pe motivul fă.ră. de valoare 
şi de comentarii, ce dacă pot să avea une e aţA e ce e a teestu res- azi, că spiritul constitutiei maghiare, opreşte pe 

-JIWU~,utue O dovadă de fantezie politică,· pect şi destula încredere nu se va putea unguri să. predea pe fostul Suveran. 
inseamnă însA că sunt ţinute să ~ibă discuta chestia formArei unui alt guvern, Un asemenea argument era valabil, atuncea' 

un cât de mode'st punct de ori care ar fi în momentele de azi ţând exista un r€'gat ~i un rege maghiar ,i când 
cu realitatea.'· ' I audienţele ce au loc la Suveran, Ungaria, deşi în proces de descompunere, nu se 

. găsea !tub greutatea răspunderilor morale ce are 
Suveranal consultA pe şefii de par-, Acesta este adevarul relativ la COll- azi, faţă. de Antantă. . 
politice; Suveranut !onll mai are ln-' euItarea 'şefilor de partide, ooevAI.' lim- Ungana actuală e republicA., sub privegher~a 

eredere tn gu~ern, criza ministeriala. este I pede şi uşor' de prins şi de primit şi tnţeleaptl a Puterilor, c,ari. n.u, pot ~dmite Ungariei 
; cabmetul este pe punctul de pe care nu-l pot eclipsa combinaţiile să. se ducă. Ia moarte ŞI pJelrl~r dia cauza unor 

a se retrage; iată aceea, ce se vân- I politice vagi, raţionamentele forţate ~le presupu~e sc:upule. de natură. COilsH~uţioDaIă.. ' 
, , . . , ". . DIO feriCire lnsă, argumentaţia maghiari a 

de oâteva zile d~ ziarele de par- pre~eI grupărIlor polItICe ŞI nICI sgomo-

I 
fost găsită. neCundată ,ipretenţiunile Ungariei, 

cu perspectiva de a con,tinua câteva tu!. 'acesta. obişnuit ce se face pe chestia . absurde. " 
riie, remanierilor ministeriale ,sau pe aceea . Puterile <ler internarea exregelul Caro], tn· 

, I In consecinţă un intreg eşafodaj,; a cAderei cabinetelor, ori de câte ori laltă. parte de cât Ungaria cum şi luar:a unui 
10 fapte şi de complicavii politice ce ar : vine ajunul deschiderei corpurilor lagiui- I an~aJ,amellt f.ormal ~~ r~n~ntare co,mplecta a ma-

. ' .f '" f ghlanlor, la Ideea dlnasuel habsburgice. 
reCU~Q~cute, ca pel ect nefolosltoaI e, ! toare. U Ilgariei ~i se cere azi, pentru propria ei fe-

S ar admIte punctul de vedere drept i .. _ ._... . _ ... ' ricire, să renunţe pentru totdeauna la habsburgi ,i 
explicabil că Suveranul," în ajunul ,- - - . să ajungă la încheerea cA a~i nu . mai există 

;"~taes~:hid'8I corpurilol' legiuitoare, voeşte; Reprezentatiile trupei Soreanu. p,ent.ru naţiunea maghiarA, o problemă. a regali. 
facli O idee cât mai clară de dis-! " . I taţel. .", ... , . 

• ; ,. ,1 T "1 b t' b 1 A tltudlnea Marei SI Mlcel A ntante este 
SpIrItelor ŞI de 01'lentare,a poll- j rupa ~r~ştI or ucur~ş em su COU-' fermă şi aceasta din urmă, prin statele ce ~ com-

generala, ,. .. I d~ce~e~ dlUl ~orean~, 8oc~etar al . Tea~ru- pun, şi-a manifestat intenţia. de a utiliza chiar 
O dată însă cu· această orIentare '1 lUI NaţIOnal dlO capItală ŞI una dm flgu- forţa, pentru asigurarea pAcei mondiale. j 

1~""'_>:IQl Suveranul, cu prilejul andien-, rile cele mai reprezentative, ale artei dra- Avem, deci astă.zi 0- dilemlt ma~hia,ră. pro; 
din ajunul deschiderei parlamentu-! matice române, a obţinut la Arad, ca' şi nun,tată; Ori. recunoa~te dreptatea atltudlne~ ce 1 

D' t fi d 1 fi' d r d 'în toate 1 lalt raşe unde a tre- se Impune ŞI atuneea face operi. de punficare 
1~1 .. poa ea a , e. a şe 1 e par 1. e I ce e Il ~ o. pe chiar cu preţul unor allumite sacrifieii,od refuză. 

mUlţIme de chestlUlll de o deosebItă 1, cut un desiWarşlt succes. să. se supue şi atuocea o dată. cu ac~t refuz 
indicii şi simptome, ce sunt I Asta. seară, se reprezintA "Raţa săI- legitimeaza. mlsurile drastice ce se vor lua tn 

seful statului, un isvor infinit de batecă" de Ibsen o altă pie~ă ce prin contra ei,· . . 
alel)DRt;atj:1" l't"ţ'l . , ;., Il;t' t' 'nt r r _ O atitudine de loialitate şi de cinste aJ fi 

, . ca 1 ~ 1 e eI pI OPll~, ca> ŞI gra~le ~ .? p e mai de folos insi Ungariei, ce numai printr'o po-
. Astfel M, Sa Regele poat.e afla de tArel alese ce 1 se dă de- artlştu bu-_ căinţă. sinceră. ar putea face să. se uite noua _ ,i 
şefii de partide în ce dispoziţii se cUl'eşteni, a obţinut in Bucureşti ca şi tn grava greşeală a g\1vernului ungur, de a fi lucrat 

ţărăniştii să revie în parlament; restul ţărei un' succes definitiv. din nou cu duplicitate, cu prilejul chestiei lui 
ce anume motive· nu se poate Graba cu care au fost oprite de pu- Carol~ căutând .Să sprijine, p~ furj~ pf'l . exrege ~i 

~"VU,1I1.H acordul dintre liberali şi partidul bl' ul d b'l 1 tr b 1 să. aSIgure rAmanerea acestuia în Ungana, lC ară an 1 ete e pen u am e e re-, . , 
rvmân; şi atAtea alte amănunte prezentaţii, aratA şi dragostea acestuia "t'" .... _.. - _. ..-_. 

la aceiaşi chestiune. Din' au- pentru manifestatiile "culturale româneşti. • 
"nI"n.~I_ 1 S . t l'~ 'Alegeri în Germania. a uveran se mal poa;e con-' cât şi simpatia cu care sunt întâmpinaţi, 

dorinţa dlui Marghilowan de" Il aicea .fruntaşii. scenei noastre din C8.-
puterea, dacă nu l'ar împiedeca de pitală. '. 

aceasta · faptul unei complecte· lipse Indemnăm societatea româqească să 
de partid şi partizani. umple sala la reprezentaţia de astă searA, 

Se mai pot constata de 'asemenea . 1 . Ib 
neâncrederea dlui Brătianu tn steaua po- unde geniul dramatIc a lUI. sen, apare 

Intr'o tălmooire artistică de primul rang, 
, Il partidului .. national român, sau 

abtudinea compatimitbare a şefului pro-

Berlin. -~ Alegerile pentru dieta. din Baden, 
au avut ca rezultat Intirirea pangermaniştHor . ~i 
comuniştilor, în paguba ijartidelor din st.ânga. 

Cultura franceză în' Bulgaria. 
Sofia. - Profesorul francez, Gaston CaJien, 

la universitatea bulgarA din. Sofia, a inceput in 
faţa unei numeroase asistente cursul său asupra 
c Realismului in Franţa .• :· (Prin fir special.) 



Deschiderea Academiei de drept 
din Oradea~Mare. 

La 3 Noemvrie au inceput cursurile la Aca
demia de 'drept din Oradea-Mare. 

Printre profesorii Academiei s'au făcut urmă.
toarele numiri: 

D. Iuliu Havani profesor~definitiv şi decan 
girant; .Alexandru InemoHd şi Lazăr Iacob prote
sori definitivi. 

Dilii dr. Sever Andru, drept comercial; C. 
Filipescu, consilier la Curtea de A pel, drept ro
man; dr. Iosif Iacob, drept constituţional şi poli. 
tică, dr. Ni colae Turla, procedura civilă, ca profe-
sori suplinitvri. -

Pentru celelalte catedre au fost confirmaţi ca 
profesori supliHitori aceleaşi persoane cari au pre
dat în anul precedent. 

Pentru drf'ptul civil a fost numit de 'CUrâ!lJ 
d. Bogdan Ionescu_ 

• sA. :rin ;-f2 ..... 

Presa maghiară despre desfiin
tarea ,,,Uniunei". , 

t5 orai Ujs,ig. publică amănunte cu privire la 
desfiinţarea acestei .Uniunii. clandestille, care nu 
numai că. nu era înfiinţată. pe baze legale, ci era 
cuibul celui mai neîmpăcat iredentism, iredentism 
care şi-a arătat coltii prin procedeul atât de incorect 
al însuşi şefului Baron Josika, care din microbii 
şovinisrnului personal molipsise şi pe c 1 mai paşnic 
membru al acestei Societăţi. Urmarea a fost - scrie 
numitul ziar - d\ " Uniunea, a fost desfiillţată 
printr'un ordin al Prefecturei, care după ce moti· 
veazli. desfiinţarea ca neavând nici o ba~ă legală 
,i neconformându-se articolului referitor la înfiin
ţarea de asociaţiunÎ politice din regulamentul res
pectiv, cere totodată !.lo~arul acestei c Uniunii, îm· 
preună. cu procesul verba.l Incheiat in şedinţa ple
nară cu ocaziunea votului de încredere dat Baro
nului Josika şi în .care comitetul aprobase procedeul 
acestuia de a refuza o invitare oficial& din partea 
Autorităţilor române. ' 

Prefectura după o a.J1chetă severă. făcută. la 
faţa locului a emis ordinul de desfiintare, Acest or
din. a fost predat comitetului executiv al Uniunei, ,i Prefectului de poliţie, care a şi luat miisurile 
nece8are ca atât archiva, cât şi localul să. fie se
chestrate. 

~* :el .--... .,." .. -
Prinderea bandei de hoti din 

Curtici. ' 
Hoţii sunt paznicii comunei. - Ei sunt de mascaţi 

~i prin,i de jandarmi. 

Comuna Curtici era de la un timp incoaci 

prada unei bande de hoţi, cari cu toate mAsuriie 

luate de către Compania de jandarmi, nu s'a par

venit să,se pună mâna pe fitptuitori. 

In ultimul timp ordonându-se de Companie ca 
şeful de secţie Arad, plutonier Onea Mih'll.i să se 

deplaseze cu numărul de jandarmi necesari tn 

Curti ci, a parvenit ca după o muncă încordată de 

trei zile, inpreună cu ~eful de post local plutonier 

V1ăduiescu Nicolae, să prindă' pe toţi 1ă.ptuitorii 

cari sunt paznicii de noapte. Această bandă. opera 

în aşa fel in cât majoritatea păgubaşilor nu au 

luat cunoştinţă de furturile săvârşite in dauna lor 

de cât in momentul când jandarmii s'au pl ezentat 

la locuinţa lor spre a retunoa~te faptele. 
Graţie neobosit ului jandarm, plutonier Onea 

Mihai, şeful secţiei :Arad şi' plutonier Vlii,dulescu 

Nicolae, din comuna Curtici s'a scăpat de ace~ti 

hoţi, cari se găseau angajaţi de co m ună. pentru 
paza avutului public ce li-se· încredinţase. 
. *........ 4" w'-' .... -. .... 

De la conferinţa din "r ashillgtOll. 
Washington. - Delegaţilor americani la con

ferinţa din Washington li s'a oferit rangul de am
basadori. Ziarele anunţă, că ministrul Hughes va 
participa la conferinţă, nu în calitate de secretar 
general, dar ca. şef al delegaţiei americane. 

. (Prin fir special.) 

GAZETA A RAIHTLU} 

Chestiuni de viticultură. 
ConserVlUC1\ yinurilor. 

Cei mai mari inamici ai vinurilor sunt mate
riile grase, (azotoase), din vin. 

Aceste materii stau după terminarea fermen
tatiunei vinurilor, în suspelJl>iune, în vin şi cad la 
fundul vasului, după ce s'a terminat complect fer-
mentaţiunea lentă. _ . 

Substanţele grase pot provoca În vin, turbu. 
rări grave in urma cărora calitatea villurilor se 
poate perde. complect; -~e, deci, grăbit, pe 
cât se poate, separarea lor ~dincorpul vinului,· fie 
fie printr'un pritoc imediat după fermentarea lentă, 
fie prin adii,ogirea de substanţe clarifi~ante. 

Adaogând vinuri lor 20-30 grame de tanin 
la Hectolitru şi afumând bine cu pucioasă vasele, Ina
inte de tragerea vinurilor de pe drojdii, asigurăm 
purificarea ~i. limpczirea lor repede. . 

. Vinurile lipsite de taoin, sunt singurel~ cari 
se hmpezesc foarte anevoe; este deci, de mare 
folos, de a le adăoga' o doză convenabilă de 
tanin.-

AdtlOgirea taninului se face astfel: 
Se ia 100 grame de tanin de spirt, care este 

cel mai bun, se pune să.se dizolve ~illtr'un litru 
de alcool de 90 grade; acea.;tă ~ soluţiuilc tuni
noasă reprezintă un gram de tanin dizolvat, pe fie 
care centimetru cub de alcool. 

Un vin normal trebue să conţină 1anin : 
Cele 10şii de la 1 gram până la 1 gram 25 

la litru; cele albe de la 0-60 grame la 0',0 "'rame 
la litru. ' . 1 '" 

Pentru cercetarea cantitatei de tanin ce con
ţin vinuril~, este bine a se face a!la~iza lor, după 
care rezultat, vom putea adăoga exact cantitatea 
care iipse~b vinului. 

Adaogirea de tanin, se impune, aori de câte 
ori suntem nevoiţi să limpe:dm vinurile prin aJu
torul încleituiui sau al fii trăreÎ 

O mare gre~a!ă iac podgorcnii cari crpd cI 
I şfedereb~ mai IUIJg timp a vinurilor pe drojdii, le 

ace .me, le inlăre~te, - le hrllleştc. 
. Pritocul timpuriu al vinurilor, este o opera

ţiune foarte folositoare tn villlficaţiuue; la noi îns& 
cu totul nepracticată. 

Să dau un exemplu: 
. Cine nu a observat, după. ce a făcut pritocul 
vinurilor, după ce· a lăsat tntr'un vas drojdiile ·.re
zultate de la pritoc, cât dt: repede ele se alterează; 
iar dacă din lipsa de timp sau de mij.loace, nu 
putem face imediat destilarea drojdiilor. pentru a 
ouţine rachiul şi dacă. acele drojdii stau un' timp 
mai lung nelngrijite într'un vas; cine nu a văzut 
că în locul drojdiei de vin se află. o malerie In
fectă, nespus de infeclă 

Pentru a păstra drojdiile un timp mai inde
lungat se cere să le tratăm serios (u acid 5ul
furos, singurul care poate opri alterarea lor. 

E~te deci clar. că prezenţa drojdiilor în 
vinuri nu poate fi de cât dăunătoare. . 

In vinificaţiunea raţională, vinurile se separă 
de drojdii, imediat după ce s'a terminat complect 
fermentaţiullea lelltă. 

Trebue ~ă se mai ştie el o condiţiune prin ci· 
paiă. Ia facerea prilocului, este starea timpului; pri. 
tocul trebue făcut in totdeauna vreme frumoa"ă, cu 
temperatură scăzulă; trebue 1>& ocoiim zilele noroase 
..şi ploioase, sau cu vânt. 

Este bine să cerce:ăm în totdeauna barometru 
când intenţionăm 511 încE'pem pntocul. ~ t 

Pritoclii nu trebue făc~ut nici, in timpul căidu
rilor mari din timpul zilei; cel mai prieinic timp 
este dimineaţa. 

Scopul operaţiunei fiind sep;ţr;.rea vinuluî de 
drojdii, pritocul trebue Intrerupt îndată ce obse,r
văm că. vinul nu mai curge limpede. 

Din drojdii se obţine rachiul de drojdie ~i 
acidul tart!']c, 

O mare atellţiune trebue dată umplerei vaselor 
cu vin, de Illdatl!. ce s'a termillat fermentaţiunea 
ultimă. 

In prima lunit după umplerea va;,;elor, trebue 
in fie care zi cerce late şi umplute vasele, în a 
doua lună umplerea se va face din douA În două. 
zile, tn~ urmă se va rări lunar, de cel puţin odală 
pe săpllmânlL, până prirnăvaru. 

Indată. ce s'a făcut pritocul vinurilor, pit!rderea, 
(evaporarea'), în vase, se face din ce in ce mai 
greu şi deci şi umplerea butoaelvr se va face din 
ce in ce mai rar_ . . 

Umplerea vaselor cu vin se face pentru a se 
feri vinurile de alterare, tn vasele cari ră.mâ.n mal 

4 Noemvl'ie 19a1 -'. 
mult timp goale. se ·observă. deasupra vinulUi t. 

strat alburiu, care miroage greu a. mucegai; acea,a ' 
b~ală se nu~€'.şte floarea vinul~i, sau ş\i~llţificeştt 1 

Mlcoderma Vllll, care aduce apoI oţeţeaJa ŞI stricart' 
vinuri lor, prin microbul, Micoderma ace ti. . 

Câ.nd această boală întri\. într'un vas cu vi, ~ 
acel vin î~i perde foarte repede gustul, puterea:, 
calitatea lui de viII, cu atât mai repede, cu ~ (1 

acel vin era de la început mai slăbuţ. I 

Pentru efectuarea în bune condiţiuni a Ulllp:,« 
rei vaselor, se recomanda ca la facerea pritocul: 
să se oprească un vas cu vin din cel mai bil: AI 
din care sa se ia tn totdeauna pentru umpleTii· . 
celorlalte vase 

Pe măsură ce acest vas se goleşte, 
sa se trateze pe la vrană cu fu m de 
pentru a se feri acest vas de alterare. 

Când se umple vasele să. nu se toarne vint' 
cu P9mpe sau cu vase mari, vinul din vas treb~ ; 
eşte ferit de o mişcare bruscă. . 

Cel mai bun procedeu este ump!erea vase;~ 
cu p~îlnii de sticlă, cu ţeava lungă şi perforată;~' 
margini. astfel în cât să permiti!. trecer~a vin •• ' 
în vas în mod lent. ~ 

Se recomandă..· deasemenea, că de câte (" 
umplem vasele să gustăm vinul, aceasta pentr~ I 
cot1trola dadl. îşi menţine gustul şi dadi bucbet~ 
i1cepe a se desvolta; gustarea mai are avantagi. 
C'ă dacă vinul începe cumva si\. se altereze, dti
coperim aceasta de la început şi putem interve:,· 
pentr.u salvarea lui. 

Acestea sunt In re7.umat de stiut în mani'·, 
larea Villţlrilor,' peste tot tn~ă trebue ţinut se;~ 
d,. o curăţenie perfectă, altit a vaselor cât ,i tt 

şinilor, pompelor şi a tot ce vine în contact di(~, 
cu vinul. 

In pivniţe trebUI? de asemenea. deş aerisit" 
arS puciosă, nu trebue lăs~t su b nici un tud: 
lângâ. pivniţă, ham uri, grăsimi, - petrol, unsoTi. 
nici un alt fel de substanţ.e grase sau miw 
toare. 

Vinul "până ce nu impli.1e!şte cel puţin un 
nu trebue ~us În vase ăe beton, sticlă; aceste Vt 

nu permit vinului o aerisire lentă, care În VII, 

ani îi este foarte indispensabilă, pe care. insă 
I poate avea numai în vase cu-fate de lemll. 

1921. Octomvrie 30 A rad. 
. D. Anastasiu, Directorul Sindicatului Viri,: 

Arad. 

Dare de seamă si multumită . , 
publică. 

Direcţiunea şcoalei primare de stat din Zia!'· 
Primim spre publicare următoarele: 

Cu o nespmă. mulţumire sufletească. vin. 
aceasta cale a·mi exprima. mu1ţumi rele mele i'. 
de toţi cari au binevoit a răo;punde apelului şt/· 
lei noastre de a sprijini ) Căminul ~ ce dorim' 
înfIinţa, precum: 

1. Domnu lui Ministru Pre~t'dinte Gen, 
Averescu pentru frumosul dar de 5000 lei 
donanţate prin Ministerul Instrucţiunei publice 
i'niţiativa domHiei Sale. 

2. Domnilor şi Doamnelgr colegi pentru 3' 
lei colectaţi cu ocaziu!.ea congre.sului învă.ţător: 
ţinut In 7 ~i 8 Aug. a, c. în Cluj 

3. Bă.I!cii Filiala Izvorul din Zlatna pentru J(f 
4. Dlui Iuliu Albiai prop. de mine )0.' 

5 Diul Eman Scrobote pelllru colecta dsale Il 
6. Dşoar. Oementina Domşa,... C • 10~ 
7 Dnei tnv. Olimpia David ~ c 5( 

8, Daei inv. Victoria Pup<"scu ( 50 
9. D ui înv. Augustin N;JşcU _, ~ t: 

• . Colectele oastre urmâild tot aşa Înainte 
concursul inimIlor deschise pentru tot ce e fi; 

şi mărpţ, nu peste mult timp va putea lua că~ 
nostru fiinţă 

Zl~tna (jud. Alba lnferloarl) 26 Octornvrje;: 

:&tru Petringenar, di,.. fC';: 

Acor(lul comercinl polono-cehoslor 

Varşovia. - Ministrul afacerilor streine p<\ 
a declaratcomisiuneipentru externe, din diela: 
101lă, că acordul comercial polollo.cehoslovac 
fapt împlinit şi că va intra in vigoare in cur' 

(Prin fir special.1 
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GAZETA ARADULUI 3 

11 t: Apărarea chirieşilor Împotriva 
~~i~ urcărilor exagerate a chiriilor. 

INI?OR~IATIUNI. 
~ 

cart; 
Odată cu promulgarea legii pentru înfiinţarea 

lor de inchiriere, În rândurile proprietari lor 
case s'a pornit o telldinţă de urcare a chiriilor, 

cu timpul a degenerat în I'xageriiri,. cari au 
acuma laterminul din Noemvrie pentru fa· 

Comisiunea tnsărcina1ă. cu elaborarea nou .. 
lui proiect de lege al chiriilor a statuat tn principiu 
asupra necesităţii prelungirei contractelor pâuă 'Ia 
23 Aprilie 1925. 

plăţii chiriilor; aproape panică În rândurile - In urma intervenţiei direqiunii c. f. r. mi-
"", ..•. ",n,.·lor, alDeninţaţi prin som!irile proprietarilor nisterul comunicaţiilor din Belgrad, a comunicat 

daţi afară din locuinţe, daci nu VLr J)lăti eri că. a admis, cu incepere, dela 28 Octomvrie a. 
ile urcate în m9d arbitrar. c. ca Simplollul să treacă pe ia Zen ta. 

Proprietarii de case cu toate deciziile luate In urma acestui aranjament trecerea trenul ui 
trecute de magistraţii tribunalului din Arad, prin Ungaria, nu va mai fi necesară . 
. cari precizau unele dispoziţii ale legii, nu Simplollul plecând din' România va trece direct 

··"<>:'·':~d'·e'stul de lămurite, au impus la I Noemvrie, prin Jugoslavia, Italia, Elveţia şi Franţa. 
sume, Care prezinta o urcare a chirii cu "PasageTii vor fi astfd scutiţi de numeroasele 
la sută.. ' - formalităţi, ca vize de paş1pi)arte, revizii Ş c. 1. 

O parte din chiriaşi de groaza' calvarului pe cari se făceau la trecerea prin Ungaria, atât la 
trebuieşte să·I facă pentru a câştiga o. altă întrare, cât şi la eşirea de pe teritorul ungar. 

s'~u iilv~it şi la plii.tirea ?h,iriilor evocate, _ Comisiunea industrialA. de pe lângă direcţia 
mai mUlţ.1 im,& au ~efu".at a pl~11 . sumele exa- generală a industriei din mlDisterul de comerţ şi 

cerute de propnetan .. A~eştl din urmă asal.- " industrie a luat în ăiscnţie cererea tipolo(Tafilor prin 
acum cu sulele cas~e,na percepr?ratu~UI. I care se cere mentinerea aplicărei' tarifu!ui vama.l,· 
a depune. suma ~e c~lne Ge a plătIt pană I redus de HOO de lei suta de kgr; de literă în loc 
refuzată de propnetarl. de două mii lei si a hutArât. ca cererile relative la 
Proprie~arii ,~e ~ase, pr~babiJ, vor, proceda comenzile efecl~;te -pâllă la intrunirea comisiei ~ă, 

de llceştt Chlrleşl~ denuntandu ,le loculIlţa. fie soluţionate favorabil, după. tariful redm de mai 
. De~unţ~rea locu~n~~ler illS~, după .cum se sus, de cătn'l biroul de Incurajarea fabricelor,. fără 

aza atat in decIZIile .maglstra,ţ',J.or dlll Ara~, 51 mai ceară avizul comi"iei industriale. 
şi In regubmelltul relativ la cllHlI al oraşulUI, '.,.." 

se va putea lace pentru 1 Februarie, decât ' .--- Iert, s, a desbntut la-tnbuHalu~ dlll,Iocalltate 
, pentru 1 Mai, o împrejurare de care cauza Roza!Jet Beerar, care, acn~a ~H'I IU1l1, omonse 

.j de case nu Î;;i vor fi dând seama, cu o. secure· pe pantofarUl IO~lf Kugler, CI1 care 
De altă parte însă,' În inslrucţiunile pentru. tr~ise in concu~inat. Tribunalu! a' sonda~nat. p~ 

in apiicare a legii pen~ru Înfiinţarea' ofi· I ~cIg"asă, ;:are ,şI-a recnno~cut cnm~'{,. I~ treI, alll ~I 
de inchiriere, se prevede dreptul de intâie- Ium~tate Hlt.:hlsoare pe,1llr? omor sava~şlt cl:1l1ltentle 

la rechiziţionarea locui!lţelor devenite libere, Intr ~n moment de agttaţle sufleteasc&. 

aceia c~rj oc~pă ,l?c~illţa, < t _ Direcţiunea S. M. R. a luat - dispu7jţiuni 
l\stfe.1 tOţi acel chlfleşl căI:ora 11 ,s .ar . de- pentru refncepe rea cQrs.elor regulate de vapoare 
lOCUinţa, po.t recurge la aJuto:~I. ofICIulUI de între Constallţa"şi Alexandria (Egipt), dela 1- No. 
, ' care prln dreptul, d~ rechtzlţlOnare le .va emv~ie a. c. lntâia cursă s'a şi efectuat cu vaporul 
Iară!! lor acel aş locuwţa.. Este astfel în tU- R A 111'a . 

T .~ d . 1) orna ~. 
chirie~ilor ca in €a~ul, can propnetar~ 

denunta locuinţa din cauza că. nu au plă.ttt 
~ia urcaU~, să. recunoască.· aceasta denunţare, 

P4Btru ca chirieşul sA '<Ou fie supus la 
ale cheltuieli fiind, adus cazul înaintea jude
, de ocol. 

O urcare a chiriilor este Însă admisă pâ.nă 
maximuI de 15 la sută dupii. valoarea ce a 

edificiul in 1914. In caz de neînţelegere 
acestei valori, Între chirie~i şi proprietar 

~oate înainta cauza oficiului dl! inchiriere, care 
i~. drept ,a fixa suma chiriilor, la cererea unei 

Să sperăm iHSă că proprietarii de case vor 
asupra urcărilor exagerate a chiriilor şi vor 

la cazul câ.nd nu se vor putea i.nţelege cu 
asupra sumei chiriei, .fixarea acesteia în 
admise de lege, dela oficiul de tuchi-

, Impozitul pe avere. 
Ministral de finanţe, a stabilit următoarele 

pelltru evaluarea proprietăţilor imobi-

Clădirile siwate tn comunele rurale ce servi!. 
locuinţe agricultorilor. Aceste clădiri fiind 

de legea asupra coutribuţiuntlor directe 
tedula B, ele nu' sunt evaluate în ceeace 

va!oa~ea locativA. Pentru 'uniformizarea 
ace:o.tor clădiri în toată ţara se stabilesc 

mai jos prevăzute ca' valori pentru dile
tipuri de locuinţe. Aceste limite se stabilesc 

două. tipurj principale cari sunt cele mai 
.. pentru locuinţele. ţltrănrşti ~i anume; 
li I casă cu o cameră cu sală inclusiv curtea 

la 1000 melri p!i.rraţi, pentru regiunile din 
, sau munte, iar pentru regiuni de şes până 
~OOO melri pătraţi şi tipul II, casA. cu două. 

.-.... 't:re cu sală şi curte, 'Pentru fiecare din ace
tipuri se prevăd evaluări in raport cu mate

'1 din care casele sunt construite şi cu felul 
Sunt tn\'elite. Pentru tipul- 1 evaluările se fac 
2000-6000 lei. . . 
Ti IL dela 3000-10.000 lei. Pentru 

mai mari de cât. celeyrevăzute tn cele 
de mai sus, evaluarea 'se face prin ana

~inâlldu·se seama de numărul încăperilor şi 
construcţiunii. ' 

Cursele aceste au fost suspendate 6 ani din 
cauza ră.~boiului şi a consecinţelor lui În Orient şi 
reluarea lor prezintă o deosebi'ăînsemftAtafe- din 
punctul de vedere ecolloUlit.:. ' 

COJ1statându-se că mulţi I.!ngnri, turburătofÎ ai 
ordinei publice, se strecoară în ţară sub, motivul 
că sunt proprietari de moşii întretăiate de frontiera 
română si ca atari sunt liberi să treacă in teritorut 
nostru spre a-şi lucra pămârltul, narele stat major 
al armatei a luat măsuri ca toate aceste persoane 
să fie controlate de aproape, iar cei dovediţi că 
trec fără un motiv plausibil să fie arestaţi şi ina· 
intati Consiliului de război. 

S'a deschis pe seama minist"rului comunica., 
ţiilor un credit de 850 mii lei neeesar plăţei pentru i 

reparare de vagoane. 

- Ministerul de finanţe a fost înştiintat de 
oficiul vamal din Valf'a Mure,ului -- Gura Tisei 
-că autoritătile cehnslovace au tnchis graniţa, în 
acel punct până la alte di~poz;ţiuni. . 

Clauzele, cari au provocat această hotărâre nu 
se cunosc fIICă, 

'- Conferinţa dela Portorose se crede că a 
eşuat. Delt>gaţij cehoslovaci şi jngoslavi .au refuzat 
să trateze direct cu delegaţii U Jlgariei. Intervenţia 
Italiei a fost zadarnică, 

·Birouf populaţiei a fixat ca il'l'tim termen 
pentru prezentarea locuitorilor" cari nu' sunt În~ 
scrişi incă în registrele acestui birou, ziua de 5 
'Noemvrie, 

Se vor prezenta pâul$. Ia acest termin locui, 
torii din;- ' 

Circ. I. Str. Simeon Balint şi cei nepre
zentaţi din această. circumscriptie având ultimul 
termin de prezentare până. Ia 5 Noemvrie a. c. 
inclusiv. 

Circ. IL Cei neprezentati urmează a 
zenta pănă la data de 5 Noemvrie a. c. 
se vor mai prez.enta după,.acest termen 
nu se vor prezenta vor fi strict pedepsiti. 

se pre~_ 

Cer can 
şi cari 

Circ. III. ·urmează a se prezenta locuitorii din 
Str. Sava Raicu şi Str. Mihai. dela 27 Oct., până la 
30 Oct., iar dela 31 Oct., până la 3 Noemvrie aceia 
din Str. Nicolae şi dela 5 Noemvrie aceia din Ră.
zorul Păşunei (Legelosor) După. acest termen cel 
neprezentaţi vor fi strict amendaţi. 

Eri s'a promulgat legea prin care se ra
tifică dispoziţiunile luate de Consi!iul dirigent al 

'Transilvaniei prin decretul nr. V II din 6 (19) 
Februarie 1919 cu ;nodificările aduse de Par
lament. 

- Primăria a luat dispoziţii pentru împede
carea exportiirij al imelltelor dill teritoriul oraşulu. 

- Dnii Niţescu, directorul mişcam, Tănă.
sescu, subd irectorul servi ciului comercial. Tlavian, 
inspector soc. Vagolls.jits, Pora, dir. regional din 
Cluj şi Asador, şef de biurou, pleacă azi cu Sim
plonul-expres la Berna ca delegaţi Ia conferinţa 
internaţională de căi fera,te, care se va ţine Între 
8 şi 11 Noernvrie. ,i .-

- Ştire'! falsă, - publicată: de o parte a 
presei, zilele trecute ~i desminţicâ de cAtre cei în 
drept, - după care d. Stambulinski, primul-mi
nistru bulgar, urma să vie la Bucu({'l,'ti ca să 
ceară mâna Principesl!Î Măriuara pentru regele 
BIllgariei Boris, s'a dovedit că a fost trimisi 
din Sofia ziarului englez "Dail)'. Mall" din 
Londra. 

- Au fost· arestate la Miinich, 5 persoane 
implicate in atentatul în contra deputatului socia
list A uel'. 

- DupA cum am anunţat, pentru joi s'a fixat 
data convocârii Sfâutului Siuod. Desbatel'ile vor 
dura numai 3 zileI dupa care şedinţ~le vor fi pro
rog-ate, urmh'ld !il fie convocală marea constitu
antă bisericească. 

MiSiunea Cll care va fi investitI!. aceastl!. 
constilUantl!. este de a decide aSuDra unei orga
nizatiullÎ ce' urmează să. se dea bisericei noastre 
ortoJoxe nationale. . 

După ~e constituanta Îşi va Indeplini man
datul, va fi convocat din nou SinoduJ, care va 
avea în;<ărcinarea să dea 18gii bisericeşti redac
tarea definitivă. în conformitate cu dezideratele 
formulate de 'constituantă. 

Din partea Sf. Sillod vor' fi delegati să par': 
ticipe lae lucrările Constituantei, pr. Lucaci Con
statinescu ~i' d. P. G~rboviceanu. 

- Pe Wansee (Germania) s'au ciocnit două. 
vapoare, din Gari Uliul s'a' scufundat, callzâ,nd 
mOartea a ?O de inşi. 

- S'a aprobat în mod excepetonal, pânl la 
intocmirea şi vetarea legei de organizare a P. T. 
T., ca putere~ legilor şi' regulamentelor de explo.a~ 
tare şi de organizare a personalului administrativ 
P. T. T. din vechiul regat să Se întindă şi asupra 
teritoriilor alipile din Ardeal (Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramure~). ' 

- Biroul internaţional al muncii din Geneva 
va edita în curând un anuar ·al muncii, care va 
cuprinde organizaţiile oficiale şi neoficiale ce se 
ocupă cu che~tiullile mUllcitore~ti din toată lumea. 

Un capitol este rezervat sistemului de organi
zare al' muncii din România. 

- Toate cererile de export pentru turte olea .. 
ginoase, făcute paBi ·Ia 16 Septemvrle 1i.. C, -
data rând nutreţul a fost oprit la export, - au 
fost admise de comisia dela miuisterul de agricul
tură ioeredintată cu soluţionarea acestor cereri. 

Cererile viitoare vor fi soluţionate de aceea~i 
cO'J1i~ie. 

'x Dr. P. Rohescu, director de spital, ordineazil . .-
zilnic deja 8-9 ş~ 2-4, in Bulev. Regina Maria 
24, PLdatut- Nl!umau. 

X Dr. 'Cornelia Moga s'a mutat în strad 
Cioşca urui 5 (fosta :,olr. Szent La.szl6). 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Tribunn. Iiberă*) 
Clientul meI,! David M. Littmann a cumpărat 

fabrica de ghete din A rad şi ÎQ. consecinţă. inv,it 
pe această cale pe eventualii creditori ca preten
ţiunile să binevoiascâ a le anunţa in biroul meu, 
(Arad, strada ElJIillescu fost pealc Ferenc~u. 42) 
tn termen de 8 zile cQlltrariu pretenţiuni le lor nu 
vor mai fi luate în consiqeraţie şi clientul meu nu 
mai primeşte· ră.spunderea pentru. ele. 

, Dr. Gavrilă Kelemen, avocat. 

.) Pentru ce]e cuprinse în aceasta 1'Ubrică. ~edacţis. 
zi.a.rului nu ia nici o răspundere. 
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CINEMATOGRAFE. 
Nici afarlt nici înăuntru. Farsă iu 4 acte, In 

"Apollo", în 4, 5, 6 Noemvrie.. O istorie de tot 
amuzantă. şi hazlie şi cu ţoate aceste instructivă., 
de cari ara.reori ni se of Ar. Comicnl produs prin 
situaţiile ridicolp , pretenţiile absurde ale "eroilor" 
stârll6SC .nn adev!lrat hohot în sufletul n08trll şi 
tnvâ,ţAm ră.zând cari sunt slăbici·unile oamenilor, 
de cari sii. ne ferim. Va fi o priminire suf eteaseă 
intradevă.r fieca.re sară. pentru noi. 

• 
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de rom şi lichioruri, indisponsabile în menaj. Recoman
dăm indeosebi esenţa noastră. de rom incomparabil de finll. 

Ana Eoleyn dramă în 6 acte, In "Urania", in 
4, 5 ~i 6 N oemvrie. In istoria Angliei cea mai 
respingatoare epocă este cea a lui Henric al VIII. 
Domnitor cu minte. dar tiran şi corupt. Duce la f'abrică de chlnlicalil, Târgtll-Mtlreş. 

eşafod pe cel mai mare bărbat al său pentrucă. ~~~~~~r~~~~~~~~~~~'~5~~ • 
nu recuuoaşte drepturile sale de tiran, îşi .iudecă I : 
la moarte soţiile, dacă nu poate altcum sclLpa de • rr dC7bz _ :dHt.. _ at1tt _. 

ele, când îşi afli o nouă curtezană, cea mai zgu- ~ Au. 80sit cele lOal noi ,1 moderne ~ 
duitoare este istoria. soţiei sale, Ana Boleyn, pe • 

care incă. o condamnă la moarte, când şi papa paltoane toamna'" Iarna-
zice., că. acuzele sale sunt calomnii numai, iar • de ,de', • 
Renrio drept răspuns la aceste rupe şi cu biserica I ~ hibă .... t ti 1 t copti ~ 
papală. Piesa aceasta e o icoană. fidell IL mora- a ne r a e, ,pen ~ 
vurilor şi corupţiil?r dela curtea englezi din vea- Cla.ă 8ep.arată de măsurat 
cul ai XVI-lea '1 un invii.ţămâ-nt pentru cei ce • SZANT" SI COMLOS ARAD, • 
iubesc libertatea. popoaTeior. ~ U ~ 

. Piaţa A.v'ram Ianeu No. %~. 
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Casă. cu trecătoare str. Tribunul Axente şi Piaţa. 
peştelui No. 12 de vânzare eventuel cu magazia 

. de colonia.le şi locuintă.. lnfofmatiuni la. Haber Levai şi Szigeti strada Unirei 4-5. 475 

Maşini de cusut. garnituri de salon albituri, 
tablouri, cadre cu sticlă., vase de porcelau, lustruri, 
carnise,' credenţ de culÎnă. şi dulap cu giamuri 
Piaţa. Catedralei 5/a În curte. . 486 

I04N ROd 
Magazin ca articole de 

manufactură, stofe si rnătăsuri , 
ARAD . Bulevard'tl Regele 'Ferdilland I. 

,}io. 16. (fost Boros Beni-ter). 

Filiala Chişineu. 

Vânzare en gros. 

00<>0<:><><:><>000<><><><><><><> 

"ooperativa de f)onsum ~i Valo
rificare a Reuniunei Agricole 

din Judeţul Arad. 
Coloniale ferl\rie recbizit& economice ~i sămânţe. 442 

<><><><>oO<>C>C>do<><><>OOOO 

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

Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloa1le de 
buzunar si de perete argintarII. Cumpără aur pontru un 

preţuri urcate. , 

• -
Agenţia. de publicaţii cAz Esb Tâl'gul·Mureş. 

Livrăm 

407 

Vis-a-vi. de J ~ rar e a la Te • t r u. 
Recumandlt magazinul bine şi a.bnndant sortat cn 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 

Cele mai 
bune 

să afliL la 

Preţari leftiDe. 

&2 .-

SATE ŞI PERII 
Ludovit Lebel & Co. 

Arad, Bulev. Regele FerdlnaRd 1. (Boro. Băul-ter). No. 9 

In atentiunea 
2.,.. 

·457 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentru prâ,nzitor Şl' dormitor se pot 
cumplra ieftin în depozituÎ de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deâk Ferenc) Nr. 40 

Expozitnra "Hangya" 
in Palatul Reuniunei Agricole 

Regiune'l 1. Viticola Arad. 

No. 817~1921. 

Unsoare De ·piel~ RegiUne:7.b~:t::~:: 1. c. adeC8 
ealitat~ dinainte de război, ,albena Vineri va ţinea licitarea publică pe piaţa 

.8alL neagră, În Ambalaj de 20 I de vite, unde se vor vinde celui mai mult 

fllb t B·· promiţator următoarele· animale: . 
tJ r u r g IJr doi boi, 8 vaci, 3.juninci şi5 viţei. 
'It ~ Arad, la. 1 NoemvrIe 1921. 

463. . 
Şeful Regiunei 1. Viticole: labrleă de ekelRicalii Tt\W'pl-Mtlre~. 

- Vasile Lorant. 

,. Tipografia. L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria 

-. 
\ 

4 Noemvl'ie 1921. ..... 
~--------------------------.'----~--

OLTOI ~i8 A 

d e tot soi n 1 @l It. c R

pătă la pomologia 

NIElllETZ 
TllIIŞOAR.A.III. Strada {:o. I 

roallB No. ~5 ••• Telefoll 135 --, . ...................... ~ 
. CSETEY~i SEITZ~~s~z~~:1 

SCULE DE MA· A R A O Bulevardul Regele 'erdlnlll ' 
SINI si METALE , nrul. 14. (Boro. Benl.tiI) 

..·····~········· .. ····++HI -
Berger & Eichner Arad I 

Bulevardul Reuele Fel'di. : 
]laud 1. (B~ro. Beni-ter) S. 

Mare magazine de manifacturea 

România Ministerul Finantelor DirecUunea Gen;; ~ 
Cluj. Adminl8traţl~ Financia~ă Arad. ţ 

--------------------------------~l No. 34.834-921 din 1 Noemvrie t 

Llcitt\ţ1e pentru du,rea in arăndă. 
1 

'Administraţia financiară a Judeţul~j 
Arad prin aceastâ-,. publiCă licitaţie ~I 
arendare cu oferte inchise asupra dreptulm '1 

de vămuire a podului erarial (fiscaI) dinir! .1 
Soborşin-Valeamal'e pe periodul dela! I 
Ianuarie 1922 până la 31 Decemvrie 1924. I 

Licitaţia va avea: loc in ziua de ~ 
Noemvrie a. c., ora 10 la Administra~·' 
financiară, etaj 1. camera 12. 

Ofertanţii vor depune Ia casser' 
acestei Administraţii financiare o cauţiuu 
de 10% din valoarea arendei oferite 1 
uri an, iar recepisa o vor ~Iătura la ofe~ 

Dreptul de arendare se .va acocl 
celui ce va oferi cea mai mare arendă, 
toţi ceialalţi oferti!nţi neava,nd nici un dr~ 
de recurs. . 

In ofert e8t~ a se scrie precis, r 
cunoaşte condiţiullile de arendare şi: 
acceptă tn tntregime. 

Ofertele trebue se predate la X 
ministraţia financiara Arad cel târziu piia 
la data de 29 Noemvrie a. e. ora 10!U 
cele sosite după acest termen nu se r 
lua în considerare. 

. Pe plic est~ a se scrie legibil "OiI 
pentru arendarea podului Soborşin-Vale 
mare". . 

Condiţillnile de arendare se pot ved 
la aceasta Administraţie etaj 1. camera· 
începând dela 10 Noemvrie a. c. în fioc,; 
zi dela. oarele 11-12, a. m. 

Administrator fiuanrt . 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradulu 

7. 
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