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Dureroasa perspectivă. 

dc a fi aduse llt tndepHnire 
spre satisfacţiunea generală. 
In momentul acesta critic, al10-
faptuirei, aceiaşi urmaşi vor ve
dea tO'3ă formându-se o camarilă, 
desllmţuindu-s8 nişte intrigi, 
savAl'şindu-se o tradare ruşi
noasă şi isbucnind o avalanşă 
de calomnii şi de minciuni, cu 
l'ezultatul hidos al rMturnăl'ei 

! Generatiile viitol1re, ei- guvernului, tocmai atuncea 
! tind şi studiiud istoria. vieţei CâlHI opera lui creatoare şi 
[ noastre publice, au M. răUHtie Rtlministrativă, tindea să-şi 
I RUI'pl'inse, nedumel'ite, Ingl'o- gasească fonna ei definitivi'l.. 
! zite. de multele cul"io~ititti -şi Surpl'inderea va spori însă 
i de multele slâbiciuni ~i incorec- faţa de lipsa de logica Il adu
! titudilli ce c;ţrncterj~t'azit pe cerei la putere, a unui om 
! ace~a, ~i.u·i mai mult fftl'a v?i.tI. 1 
! nntHHll:-H:-;e Hmet-itecâ .să- dlrl- In privinţa căruia 
I jcie destinele acesteia, când se ştie că nu va sta la cMma 
I slabeIe lor pnteri nu îi indiCă ţ~rei. decât o lună de zile, 
; nici nule-al' pentru flurcina, mai timpul pl'llrogareÎ, fară a 
modeRtă a unei conduceri per- I da deci ochi cu Parlamentul. 
Bonale. I S<;. vor întreba, deci, ge-

Nimica in:3ă nu are sa SUl'- ! neraţllie viitoare, de ce sa 
j prinda mai mult geueratiite I aduci Ja putere un 
t viitoare ca extraordjnara lipsă. I 
: de logica, de legatUi'a, şi ue i 
; judecata a politicianilol' noştd, i 
; In rândurile cftt'om J vai, abea 1 

! dacă se găsesc şi vre·o câţiva i 
l oameni politici. 1 
! Vor fi dureros mirate ge- 1 

; ueraţiile viitoare de acea:5tă i 
! lipsă de logică, de oare ce! 
I ea sare în ochii cei ma.i pu- I Şi vor râde gene-

1

, ţin obişnuiţi cu observaţia, I raţiiIe viitoare; vor face haz, 
In toate acţiunile noastre dat' I dar se vor şi întrista poate 
mai ales In tot ceeace' fac, f taţă de lipsa aceasta de 10-
gândesc şi aranjeaza pretinşii I gică, semn al inferiol'itil.ţei 
conducatori ai naţiuuei. I intelectuale. Iar cei mai de-

Pentru a face mai concretă, părtaţi şi mai pesimişti din ur
de exemplu, . aceastil. obsel'va- maşii noştri.' gândindu-se Ia 
ţie a noastra, să ne g'audim noi, se vor scutura de gl'Oaza 
şi su căutam să precizam ce tarelor pl'Îmitivităţei, iar 10 
al' pu1ea să zică acei cari vor ochii lor, noi "marii europeni" 
veni dupa noi, urmărind ultimele de astă,zi, vom apăl'ea nişte 
evenimente politice, . simple gorile sau nişte simpli 

VOl' vedea urmaşii no~tri, cimpa.nzei, maimuţe bMr(tue, 
mai întâi, un guvern~ gUV81'- cărora contemporanii, nu se 
nul A verescu, muncind serios ştie peutm ce motive, Jipsiţi 
şi bucmâ.ndu-se de aprobarea de aceoaşi logică isbitoal'e şi 
nnţiuuei. VO!' vedea, aceiaşi curacteristică, le acordau, 
urma.şi, un Parlament activ, cMe Od~ltă. onoruri, pent1'u ca 
ftteând legi, ciiutfwd să reme· a doua zi, să-i faca. clovni. 
dieze nevoile rl<1~ionale ~i lup- imlwcili, ramoliţi şi pangli
tând pentru aBjgul'al'ea ferici- cari. 
rei maselor populare. Vor ve- Itlta aoeea ce ne aşteaptă, 

I dea urmaşii legile pe punctul iată dureroasa perspectiva ! ... 

. . . 
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Mantia de Încoronare a 
MI Sale Regina Maria: 

Relativ 11 mantia, pe care M. Sa 
Regina o va purta în ziua t!:coro
nă,rii, şi care a fost lucrată la ~coala 
seviciculturii şi ţe''I1torie din Bucu
reşti, cetim în (Uni ,,'crsul> : 

O croială Cll totul dreaptil j fii., 
cut:L dintr'o stofă de aur ~i purpură, 
este b, odai' de uri cheII ar bogat 
brodat Cu aut fin, pe mătase purpurA 
violetă.. 

Motivul e artisti{~ arcnjat de cu
llOSCUIUI maestru Costin Petrescu, 
el simbulizează, ţara tloas!t!l. ilIi bel· 
şugul ei. 

Din distanţă în distanţă se ri
dică nişte medalio3.ne cu stemele ţi
nuturilor alipi1e, ~i stema familiilor 
regale, tncolljurate de mănunchiuri 
de grâu. 

Ia mij!ocul spatelui, o serie, de 
arabescuri se întret.ae, formând la 
mijloc un mare medalion, care con
ţiue coro'tlla regali a M. S. şi ini
ţiala M, S. Regina. 

Mallt;a se Inchee prin frumoase 
paftale ,i este toată brodată de her~ 
mină. 

Frumuseţ"a şi bogăţia motivului l 

execuţia imposibilă. a broderiilor, ar
monia culorilor, ii dA o frumuseţe 
extraordinară şi o fac să. poată sta 
mândră alAturi de orice mantie de 
Illcoronare. 

Nantia va fi predatii. zilele aceste 
M. Sale Reginei Maria. 
... ___ " ...... ___ .... .,.-..... - ............... .,."_ ... -... ~ ... "4r~ ..... _.- _ 

Situatia bănească a • 
populaţiei Aradului. 

Incasările făcute de localurile de 
consumaţie în nOlptea de Silvest,ru 
ne dau un interesant tablou despre 
situaţia pecuniară. a p opuiatiei Ara
dului. 

Cu toate că dispoziţia de chefuit, 
nu a fost mai redusi!. de cât tn 
alţi ani, sumele ce s'au încasat, arată 
că. oame-nii caută. să facă. econo· 
mII. 

Cea mai mare sumă dintre loca
lurile mari dia localitate a Îllcasat-o 
cafeneaua ,Cornul VlÎ.nătoruluil : 25 
mii lei. Urmeazâ. apoi Cafentlaua Orâ· 
şenească cu 21 mii lei, iar al trei
lea loc ii ocupă cafeneaua. ,J)acia,. 
care n'a incasat mai mult d(!cii.t 13 
mii lei. 

Avâ.nd îu vedere clasele sociale j 

din statistica. acestor înca:-ări, re
iese că. cei mai cheltuitori au fost 
me"erta~l, diu a căror tâ'lduri s'a 
recrutat in cea mai mare p;lrte. 
clienţii de Silvestru ai cafeneleJ 

,Cornul Vanăturului., urr:âlld apoi 
clasa comercianţilor, cari vizitează. 
cu prdcti;lţă. Cafeneaua Orii.şeneasc1\, 
cari viziteaz~ cu preferinţa Cafeneaua 
Orăşenească. rll.mânând cu mult în 
urmă clasa funcţionarilor şi a so
cieUitii mai alese, vizitatori ai cafene
lei Dacia. 

Dintre beuturi s'a consumat În 
cafeneaua ,lhcia« 240 sticle cu vin 
şi 17 sticle ~a01pallie, iar it1 Cafeneua 
O,ăşenească. 140 sticle vin şi nnmai 
5 sticle cu ~ampanie, 

HAZETA ARABULUI 

Ungaria, a luat În pri
mire oraşul Sopron. 
o telegramă din Sopron anunţit 

că h ziu~ de 1 1:\!lll3.rie a avut loc 
predarea tetitoru!ui Sopron ţii a f m

prejurimii lui revenit prin p:ebiscit 
Ung-ariei. Procet;ul verbal de luare 
tn primire a ace~tui teritoriei a fost 
semnat de membrii comisiei de ge
nerali intera!iaţi i:u Î'l numele gu
vernului uupr de generalul Guil
leanu. 

Cu ocazia predării oraşUlUI au
toritătilor ungare, a ro"tit In numele 
comisiei interaliate un discurs gene
ralul itaiian Ferrario, căruia i·a mul· 
tumit apoi primarul oraşului, Turner. 

Soldaţii antantei, cari au men
ţinut or,tillea în acest teritor vor 
părăsi oraşul Sopron la 3 Ianuarie, 
iar generalii interaiiaţi vor pleca la 
5 Ianuarie. 

- _.'.-
Instrucţiuni pentru ap
licarea imobilizăril grâu
lui, secarei si făinei. , 
.Monitorui OficLll. pubiică instruc 

ţiunile peutfll aplicarea imobiiizii.rei 
gntului, secarei şi făinei. 

Dupll ,o se-rie de consideraţiulli 
puţitl măglliitoare la adresa comi· 
siunilor judeţene de cumparare, în 
special cele din judeţele cerealiste, 
Îilstructilllliie se confundă cu cele 
publica'te odinioară. de fostul sub
secrdariat al rehcerei J:'i aprovizio. 
nArii. 

Se vor da posesorilor de cereale 
formulare, specia! tipări,e de comi
sillllea centrală, pe cari vor putea 
face declaraţiile specificând cantita· 
tea, calitatea, etc. Declaraţia e obli
gatorie pentru orice posesor de ce
reale. 

Cantităţile vor fi totdeaUila por
tate la numărul persoallelor cari tre
buiesc aprovizionat ... 

Prin imobilizare, sta pus princi· 
piuI că întreaga cantitate de cereale 
(grâu, secară şi făină) aparţine Sta
tului, prin urmare comerţul lor e~te 
rezervat exciusiv Statului. Pentru în
dt>plinirea rolului de unic cumpără.tor 
se vor face statisti ci pe comune cari 
vor fixa dispoilibilul sau deficitul lo
cal. Pentru ca să. se POltâ. slabili 
cantitatea şi locul imobiliz:l.rij se vor 
face proce~e \'erbale pentru fi"carc 
caz in parte. 

Plata cerealelor se va face in cel 
mai scurt tI mp po<;ibiJ. Pentru ope
raţiiie f[lcute de Centrala Coop~rati
velor se va percepe un comision de 
2 şi jum. la sută. 

Transporturile nu se vor face de
cât cu o autorizatie specială dată de 
ministerul de int~rne.· 

Taxele de export rămân: 5000 lei 
de vUKon taxă vamah'!, 5009 la va· 
gon ca bendiciu pentru comisiune'i 
superioară şi comisionul de 1 la sută. 
ad valorem. 

Instrucţiunile mai prevăd ŞI 
o serie de peuJ.lilăţi pentru cel cari 
nu vor respecta dispoziţiile regu!a
mentare. 

li '1M 

Prelungirea permiselor 
pe C. F. R. 

Toate I!'gitimaţiunile d<'\ că.Iătorie 
pe c. t. r. cu IJlată sau fără, plată, 
precum şi carnetele d~ identitate e
mise până la ti Dec!"mvrie c. cu 
semnătura dlui general V:\'eanu, fos~ 
tul ministru al comunicaţiilor, ritmâ'l 
valabile pilnă la expirarea termenului 
lor de valabilitate. 

De asemenea, conform aprobării 
aceluia(Ji minister, kertificatele de li· 
beril. circuiaţiulle pe c f. r. a căror 
vahbilita:e expiră la 3 ( Decemvrie 
a. c. se prelullge~c pâl\ă. Ia 3 t la
nuant'. 

.. 4 ....... w~ 

In chestia depunerei 
declaratiilor. , 

L:i inceputul lui Februarie vor în
cepe impunerile pe baza evaluărilor 
făcute de comisiile fiscale şi pe baza 
declaraţiilor depuse de contribuabili 
la percepţii. 

Mai inainte de efectuarea acpstor 
lucrări d~ impunere e nevoie de un 
timp de 10- 15 zile pentru catalo
garea declaraţiilor şi centra.l i:.:aro!a e
valuărilor. 

E evidellt dar. ci nici un alt ter
men nu se mai poate acorda nici 
chiar pentru r~gi unile unde impune
riie Incep mai târziu în vedere că. 
termenul de pre1jarelt declaraţiilor 
trebue să. expire tol aceeaşi zi pentru 
toa tii. ţara. 

Se atrage atenţia tuturor cii. e 
chiar în interesul contribuabililor de 
a da declaraţiile inainte de termen 
pentru că, altfel impunerile se vor 
stabili din oficiu, ceeace atrage nu 
numai sporirea impozitului cu 50 la 
sut:'t, dar chiar sancţiunea că nu se 
mai ţine seama de scăJerile la care 

, contribuabilii au dreptul dupii. le~e, 
cum ar fi bunăouă: sarcinile de fa
milii, datoriile ipotecare, etc. 

Iată. ~i textul oficial al decretului 
de amânare: 

Termenul pentru depunerea dec· 
laraţiunilor de impllneri prevăzută de • 
art. 65 din legea asupra. contribuţiu
nilor directe, se prelungeşte până la 
20 Ianuarie 1922 pentru toţi locui
torii ţârei şi pentru c~(ăţenii romani, 
ori unde ar avea Ttşedinţa, iar 
pentru străinii domiciliaţi în alte 
ţă.ri :;Ii cari ar fi imponbili în Ro
mânia pâlJă la 15 Februarie 1922. 

Termenul pentru depunerea dec· 
lar ... ţiu'liior privitoare la impunerile 
anului financiar 1922 - 923, care 
conform legei urmau să Se facă. în 
cursul lunei Ianuarie 1922, rămâne 
amâ,nat pentru o dată. ce se va fixa 
ulterior. 

Serviciul militar obliga
tor În Rusia. 

Sovietele au publicat un decret 
prin care fixează un termen de doi 
ani pentru serviciul obligatoriu în 
armata roşie. 

Inro!ări!e militare obligatorii vor 
Începe la 18 ani. Soldaţii liberaţi 
vor fi menţinuţi pe lista rezervei 
până la vârsta de 40 ani, Efectivele 
armatei roşii pentru timp de pace 
vor cuorinde două. mi lioane cinci su te 
de mii' oameni, iar bataliofl.neie tine
rilor supuşi exerciţiilor militare cinci 
milioane. 

S Ianuarie J 912 _. 
Circumscripţiile poliţiale 

din Arad. 
Ieri a sosit Decretul regal, In 

senzul căruia ter~torul oraşului Arad 
ta baza art. 16 din legea asupr~ 
otgani7l'irii poliţiei generale & Sta. 
tului a fost impărţit din punct de 
vedere politial în următoarele c;r. 
cumscripţii : 

Circumscriptia întâia: mărginită 
la est cu malul Muri'işulu i , la sud cu 
străzile Eminescu şi Moi,ă, Nicoarii, 
la vest cu str. Şagulla ,i la nord 
tot cu malul Murti~ului cuprinzând 
48 străzi. 

Circumscripţia a doua: mărginitl 
la est şi sud cu malul !llurăşu1ui, la 
vest cu Calea Ş;tl.:;unei, la nord cu 
sld7:ile : Vasile Stroescu, Eminescu 
şi Moise N:coară, cuprillzând 75 
străzi. 

CifCU mscripţi:L a treia: mărgini11 
la est cu C;J lea Ş',1;una, la nord cu 
străzile: Abatorului şi Dumitriu 
Raicu, h sud cu malul Murăşului ş.i 
la vest cu Siretul PAţlunei, cuprin
zânr\ terenurile Păşunea Berbecilor 
şi 20 străzi. 

Circumscripţia a patra: mărgi
nită. la sud cu malul Murăşu1 ui şi I 

str. Part, la est cu I::omuna M1că!aca. 
calea Rimandului, străzile Spicului 
şi Negr~lţu şi drumul intre pămâ'l
turi la Vt!st cu stră.zile Piaţa Târ· 
gului, Gtmpului inclusiv fabrica de 
tf'xtj;e şi str. George Lazăr cuprin· 
zând 28 străzi şi gara. 

Circum~Cl:ptia a cincea: mărgi. 
nită la sud cu sIr. Abatorului ~i 
Dumitru Raicu, la est cu piaţa Târ. 1 

gului şi sIr. Că,mpului, la nord ci. 
mitirul de sus, la vest străzile Ca· 
rol, COllstantin Brancoveanu, Ilie 
şi Calai, cuprinzând 20 străzi. 

Clrctlm:<cripţia a llleasa 111 ărginită 
la sud cu st.r. Allrel Vlair.u la est 
cu străzile Sâros şi Fur<'şti la nord 
străzile lU~l'\.sz ~i Aroril şi la VElst cu 
Sirdul Pă~u[\ei. 

Tratativele româna
cehoslavB. 

Discuţiunea incepută acum câteva 
luni la Praga şi reluati\. la Bucure,ti 
acum câteva săptămâni în scop de a 

se lllcheia ° convenţiune de cale 
ferată. între Ro mania şi Cehoslovacia 
s'a întrerupt pentru c(itva timp. 

Delegaţii trimi~i de guvernul di,: 
Praga s'au înapoiat in ţară, penlf1l 
sărbători, urmând Ca discuţiunea s1 st 

reia în curând. 
Sunt probetbilităti că. viitoarele con· 

ferinle se vor ţine In Cap:tala Cebo, 
slovaciei, unde 'urmE\ază să se s~m· 

neze şi cOl1venţ,iunca. 

Cursul liber de seara, 
Progrilmul sttptitmânal. 
Marti. - Limba romllnă.: (Cur; 

public). ' Participiu I prezent. Cetir;, 
Prof. d. Lazăr Rc~culeţ. - Limbo, 
franceză. C-lUserie Jitteraire. Pro: 
d. r ean Decamp. 

)let"curi. - Limba franceză.,:' 
Convorsation. Prof. dna Lucia V. B.' 
bescu. -

BENA.ISA.NCE StradaBratiann 
magazin de n1.oda Pal. Minoritan. 

Ciorapi de mătasă. mouslin lei 39, 32, 28, 25. 3 rotr. stofă pentru 

costum de domni lei 256. Perdele, tricotate HO om. late lei 7[1, 
Crep de schin in toate culorile 1 mtr. lei 235. Taft Fleur lei 182 
Ca.tifee eugleze în toat~ culorile, Pânzării, covoară şi Jricotaj1, 

...... 
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I,Aradi Hirlap" calomniază pe români. Pentr'u ce motiv, noi nu I 
ne-am OCUPflt nici o dam de 
cronica, adese ori urâtă a 

INFORifiA ŢIUNI. 
_ Scrisoarea dlui primar Robu. - Dovedirea calomniei, ...... ehmul dat de ' ţ' l' . t t 

uneI pilr'l (: m 80Cle a ea ma- _ Cu incepere de ieri la Prl"-
'n J primar al oras, ului liarului maghiar. - Parchetul trebue să tnt6rYie. - erhl' l",,le .? l)e t u c'" a (.Ie 

• ~ ti 'u u UCI n r 'Il> - fectura poliţ,iei din localitate ore J 

~~ Am al'ătat întl,'un ~l.l'ticol tintuI l)rimill'iei de u-l (]~l vem de~pre pI'c8a o idee mai oficiu sunt dimineaţa dela 8-1 ~i 
1. :I'ecut modul cum guscşte de în jntlt·tmtă, .lill eauz!, (~a tnalta de cât . "Arfldi Hil'lnp" după masă. dda 4-7. 

le \'uvinti\ ziaml local "Al'adi Il 11 e:-lte t'U II c!,Î tHl Ul' il 1 Pri- cal'o atacântÎ pe dml Robescu - Direcţiunca bă.ncii • Victoria.c 
r- . Hirlap" srl. ctlJomnieze pe dml măriei. a voit să dea o lmpM.rită 10- din localitate, a dat autorizaţie dlui 

1 . 1 1 • IT ~ t George Popovici secrt>tur al băncii, 
. R,)bescU, tlil'Octol'u Spita u Ul ,rnH~I\Za ~a t>i(' prnUUIl e vitur'ă: l'lH: atace statul; să CR- să semneze în numele instituţiei, 

:ă ,ie copii cum şi mortul In care in :WPlt"lt(t ehe:-:tie C()mitf~- lomniezo pe I'omâlli; să com- orice scrisoare sau act pulbic al ace
ă~ lcelaş ziar ţine Ră insinueze tuI Admini:.;tl'uth, ea. in"Î- promita o instituţie, aceCîl a I st ... ia 
·d ('iL informnţiile calomnioase al' tantl\ ~lli)el'ioal·ă. primăriei si să tr'ilCTtt dt~ se O G<"orge Pop[)vici e tn servi-

lă ti porlJit din cercurile pl'inu1.- Pânft l.H unei dt'taJUle poate şi uil benefici~ finau- 1 ~iuJ bă!lcii • ViCiorÎac dela, il1tem~-
, 1 ' StlHt rar'" }'I't"I'e" 1)(~I't'!'ll ' ( len~a el şi astfel e cel mal v~chlU del oraşu Ul. ' , . a. I ,t, '" , • a Clar.,., . ,... I fUllcţionar al ei. 

:~ Cum in acel H.l'tieol tIrul uuu'f'le public. 8c1'lsOttrea dlU1 pl'lmar, des-, Acordarea acestui drept este pe 

;u &(}be:::lcu ma obiectul unor B- "'a ;'ugă!I1, ilie ]Hl'cetnr, minte, dC'saprobfi, condamnă şi I lâ.lgă apreciarea distinselor cali~ă.ţi 
1] ltlzaţii pe cât de grave- pe !:>Iii ne se uza ţi I.cntl'u îuhîl'- evidenţiază culomnia şi ut:tfcl i persona e, totoda~l,!i .~n act de re~ 
:5 .l!itta, de lip~ite de ori ce ~h\l'pa .~ll e;ll't~ \' il c'ullulUi·, fiind, l'ugam pe d. pt'efect al ~ cunoaşter.e a aetlVll~tq zeloaRe ŞI 

l . d . t 'am 1 1 t l't' .' G 'tt . d ' cuoţluenCIO:Lse a dlUI G~or~e Popo-
ti ~ro le Şl o 01'1 ee ellleI dtnt CI~ f~ c;~ iH'{'ee(, eat'e po 1 ,leI ['1 a ŞI pe • pr'Inl viei dewo tHll. in serviciul institu-

:u eerut primii,l'iei sit dea un co- iH;ftl·~itW~. ~ .fn:-;~_ r:tU,~.',tHt d~ I Pl',O~u~'.Ol' • ~lec.ulescu, ,sa, ia ţici') Vjctoria~. '" . 
lU ~lUnieat. în Cllro să se des- m.,rhul, uu L ne a It """tt (le măSUllle eU\elllte contla zia- _ COllfonu statlstlcel intocIDlte 
şi mint:1 calomniile şi sa se dove- Imt, - ~i \'ă, rU!l;"ăm Mă ,,,'i- rului "Aradi Birlap" de de oficiul că.,ătoriei civile în cursul 
1- dească necinstitului ziar ma- miţi eXln'el'liulIea deosebitei oa['e ce este evident că toate anului 1921 s'au anullţat 1351 ca
ar ~hial' că Otite evidentă pentru noastre stime (~e lă I-ăs- calomniile la adresa dl'ului zuri ~e .mo~rte şi, 1141 na~teri, Că. 
:1- IoaH\. lumea. intenţia lui de a tI'ăm. Robescu, nu au alt rost de sMOr11 ~ aU indelat 703, 
'1 COmpl'omite O autoritate, pe . .\ .. ali In 2 [lUluarie 1~J:!2, cât illsultarea ~tatului român - Ministerul de finut.e va dis-
a, motiv că pactizeaza cu presa l~ şi CI'earea, pentru ziarul ungar loca din creditul de 2+ d~ milioane 
. 1 ţ't Dl'. non J de franci elvetieni o sumă necesară 

UI maghiara contra al evil.ral OI' . , a unui neoneflt beneficiu fi· 
'1- , Ilri mal', pentru balerea monetei metalice de 
,r, românI. ,.. nanciar, 1 nichel de 1, 2 ~i 5 lei, cari vor servi 
je D. Robu, primuruloraşului, Din sCl'isoal'ea Autoritaţile de la centru au la inlocuirea monetei de hârtie co-
n. luând cunoştinţA. de articolul dlui primar fost sezisate ~i credem Că' respunzMoare. 

l'ees urnlatoal'ele: Of 
Dostm, ne trimete următoarea "AraM HirJap" dovedit drept - Direcţiunea şcoalei din lneu 

,1' ' ~'f' 1 1) ",Aradi Hirlap", referitor d 1 . 'crisolll'e, careIa Il acem oe, calomniMor şi dr'ept instru- a uce mulţumită dlui chrik ArnoldiD, 
~l d b' ... Iu incidentul dintre pl'illlitl'ie!;li t b' l ă. d t d 
T eu o eose ltă satlstacţm : '1 ment de difanHtţie şi de duş- 110 ar PU 'IC, pen ru c a ona e 

,ro . d. dl'. RolJescu. nu a uitat ni· Crăciun pe seama elevilor săraci dela 
:i. Domnule llirectol'! mic de la d. primar nici (lin manie~ Între l'omilni~ va fi 'lcoala primarfi. de stat din Iocu mai 
a· cercurile comuna,le. suspendat, astfel cum se cu- multe haine de iarn~. 
;Ie Fiind sf'Hbaţi din lHlr- vine unui ziar ignobil şi ne- - Prefectura judeţului a fost 

t~a "Guze.td Arntll1lui" prin 2) AI·ticolul nu a fost in- demn de ni fjo-ura In rfmdu- I inşliinţat& că. comisla de de!mi[are 

ti ftrticolul întituiut: .4..r.uli spi('at ziarului maghiar de d. ('ile pt'esei ad~vQrate şi cin- a tro~tjerei rom,âno-~~Khiare ,va sosi 
~rs~ HirblJ) CaIOlllltin!'.il I)C 1'0- primar al oraşului şi în con- n în crand pe terttorui JudeţuluI Arad-
~ t" • ţ ~ 1· H· 1" f 8] e. . ,.. Comisia a cundus până. acuma lucră. 

cu . 1II:1n i ete. lut h Jleat tU Il u- seCln ,(1" '1 am! 1 Il' ap fi. el- I"r C'lIoITllllatol'll ŞI duşn1a d d'" . O • u (. - riie e enmUare dlll radea-mare. 
lultl'ul 14,6 din 29 Hecem- cut o acţiune ticaloasa atunci nii statului, la poliţie şi la _ Primăria atrage atenţiunea po-

.... H'ie 19~1, l'Itt ne IH'onunttHU când a h!si:ma.t că ar po- parchet. pu!aţiei ca în intert'~ul prupriu să. DU 

în eauzil, () f;Hwm 1H'lltl'U seda detalii şi infonnaţiuni din facă opoziţie dispoziţiilor ce se iau 
(lI'i('ntti1't~a IHlhii(~UIUi, l'U- sursă oficioaE;il, --... _ ... ____ ......... __ " ..... ,,-__ ........ "".--,- de oficiul de incartirnire pentru in-

~ân(l tI - \' il 8~t h luevolţ i it tia. 3) "Aradi Hirlap 1: fi ca-lom- cartiruirca ofiţerilor, Întrucil.t prin 
loc în lH'ox.imu 1 llumăr ul lliat în mod murdar' pe dnul In vederea conferintei desele o;Hlziţii se crei",dL situaţia, ca 

1 t t I • I.~'· Rohescu atlltlCi cAnc1 '\ for- ' incartiruirea ofiţerilor să DU mai 
:ra II prt· U! U III -. zlu.l' ur- o de la Cannes. poală fi lăsată în atribuţiile organe-
'fti mMOlll'clc: mulat acuzatii grave ce nu lor administralive civile, ci incarti-
. a lIwinte f1t~ toate ţilH'Ul J'ees din comunicatul dlui pri- Ca uo rezultat al intrevederilor ruiril('o de ofiţeri :-.i\ fie executate di-

ale ~~ ('on4ati't.HI, că în aCt~u- mar al oraşului. dela Londra, fntre primul ministru rect de org'!,ueie militare. 

,ia sta chestie nu uoi am iu- 4) "Aratli Hit'lap" n făcut o Angliei ~i al Franţei, In ziua de 6 - Se c:,mullieă din Viena că 
format })e uuiorul artico- ticăloşie de acel aş caJbiru ll,- Ianuarie se va tnlruni h Cannes con- incu!âl1d vor iilct'pe convorbiri intre 

d oamenii d<'! stat austriaci şi jugoslav i 
dilj iului din Ar;tdi llil'ln}) ~i tunci eân a citutat să bage ferinţa delegaţilor marilor puteri, cu prit<ire la o înţelegere anal.agli 
Iru nu noi i-am inl'\pirnt al'ti. zâZanii intre romAlli ~i să acuze In vederea ace~tej conferinţe de- cu acea Illcheiată. între Austria şi 
,se colul. indil'eet O autoritate efi ar legatia. americană a sosit alal- Cehoslovacia, 

He ui t ft<l :-;i.arp<1 tIe fal}t fi fMut presei Illaghiare eo- lăieri la Cannes, cea engleză va In cercurile politie din Viena se 
~n' ('!it.- ul'mi'~tO(\rea : munieari degl'u<latoare peu- sosi azi, 1 Ianuarie, iar celelalte la spune că prt'şedintele consiiiului Pa-

10' l)l'i mărb, pr] n 11Otlldt- tm uu om capabil~ cinstit şi 5 Ianuarie. ~:~~n~l; ~:~!tt~i~O!1~:;i ~-: V;er~~):!ei: 
m' rI~l~ tia cu ~ l' li HfH H, "':~,ioi:) ~i cunoscut. .. conducăloare de acolo. 

~4-:{(~ din 151h'e. H)21 Il ortlo- Comunicatul c1Jlli primUl' Delegaţiunile: engleă, ame~ - Directiunea c. f. r. a ordonat 
_ 1Ilit nnche(l\ IH'~·nH'l·g·ătoai'e mai spune ca asupra inciden- ricanil, japune/A, italiană., belgianA plătirea salariilor tuturor fUllcţlOua. 

\'el'('~et:ll'ii (li~('jll:ÎIHu'e eon.. tului ivit· urmeaza să se Pl'O- şi franceză. după cum se :lnunţii. vor rilor ceferişti peo/.ionaţi eLI 1 la 1 

a, tIm dhli Ui'. }). H()hr~{',fl, nunţe ~ol11itetul adn!ini::<tra: dcscilld~· toate în acela~ hotel, Ît} care lq?-:: Cu începere dedla ~dLIIl.uatie 
(Îl'cetorul l'1)ibluJui (le tiv, ca mstanhî supel'loară ŞI douli etaje le f'unt rezervare. Intru- ~ ~~, se emite carnete e I entitate, 

COI)ii "Pl'inei:wle JHl'ci'a" că până ntnnci "detaliile sunt nirile ConsiFului Suprem se vor tine tuturor ropiilor minori ai fU:lqÎo!1a-
, (lin mlllză ('A. n·~a, a np",o- f(Îl'i1 iutel'es pentru marele pu- 1'1 sala cea m:ue a Cercului Nautic, r'lor, pellsiolll1ri:or şi pariame:utJrilor 
,ur, Pc b~za acestor carnete, posesorii 
lir;, totit tuwle Ol'fUUe ale J)ri- blie. Conferint'l va dura circa opt zile. vor putaa face 12 că,li\.torii dus şi 
ubJ Illal'ld t,li a. lH'!d ijat unel.~ In eonseclnţit. când p1'inul- _ .. 6.-:;;.. ....... ____ întors pe an. platil1fi numai 10 la 
IrO: nOrUl{' rt~f('ritmu'e la. atlmÎ- I'ul, îll8Uşi clccla!'ă. efI. detaliile suti\. din taxele C. F. R 

;. nish"ll'('lI, aH~l'd SpH:. iu 1 ni. nu' Îlltel'ei'ienZa puhlicul, pentru 
li otln';l rea. l)l'j miu'jr'i uu care motiv ".<\ radi Hirlap" se 

e;.;te dl~nuitl\'at intru{~~lt d. ocupă de detalii, inventa acele 
_ Dr, RolH~scu u, arlw.tt-o eu detalii şi le alege clesgust:l

ape), (~()fltestând eOml}(~- toal'e şi calomnioase? 
Itra 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' ... _--_ ....... 
x Dr. P. Robesclt, director de 

spit~"I, ordillează ZIlnic dela 8-9 şi 
2-4, în Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul l\cuman. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca 

7~ ~.----._------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:f, Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad ~~s;a-vi8 c~r~:n~s:1 

, . 
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4 G\ZET,\ ARAOULUI 

TeatrulOrăsenese MAGAZIN1JL DE CJ'-RBUNI 

Marţi: 

Miercuri: 

Joi: 
Vineri: 

Sea.ra: 

.. •• 
Bepertornl SUlt.imAna1. 

'farevlci. (Abon. C.) 
Fau8t. (Abon. A.) cu concurllul lui 
Tyron St. 
Valtull de Adio. (AboD. B.) 
tu matiue\1. :Hazurul alba8tru cu 
concursul lui Andrei IJas;-;i6. 
Fachlrnl (Abon. C.) cu concursul 
D ş~la.rei Lili Poor şi Dr. Eugen J oa-
nOVl<.:l. 

KNEFFEL 
Bulev. Ret(cle FerdiaBBd 1. 2. 

carbuni de călcat, INDnc lDironte us
cate, ~RrbuDi În bUCla I,rilll& cBHt,,,tc 

In Arad tran:-.port la domiciliu. 5Gli 

JItlll.CU BOT.t~ 
Sâmbătă.: In matineu. I.ordnl lDic. reprezell· I Ghete bl1rbă,t.'şt.i şi f('meie~ti prima 

t.aţie pentru jnnimf'.· ! calitate )pi 300 .••• Pălării ieftinf:'. 1 

Seara; Faehh'u1. (Abon. A) cu concursul iAd B I Î 
D-şoll.rei Lili Poor ~i Dr. Eugen Joa.- 1 ra, u ev. Regele Ferdinand 1. No. 2. ! 
Iloviei. I I 

I • -10- - _AzTFt~ -~ ......... 
~:~~~ecă: ~o~:~i:iel: ::'~~:~r~:::.r(:~. B.) i ~ pAllaI8tOosiat nCCeideetRloKal mDOnlajldeml. a:,drenra:e ~ . 

'farevicinl o noutate a. "Teatrului Ma- ~ , 
ghiar'" din Budapesta) drama renumiteÎ scriitoare • " 
Gabrielll1 Zapolska, eare a incetat din viaţă.!n ~ haine bărblte,tl fiiii pentl"1l copii ~·II 
siptă.mâna trecuti - se va rt'prezenta Luni în • 
Teatrul oră~ânesc din Arad. Cla8ă. separată de măsurat 

Unioul rol de femeie In premieTa acestei SZANT'" COMLOS ARAD • 
repre~entaţie dra Gizi Keleti. ~ai au roluri Me- Plaţ_ Avram Iancu N'o. 2~. I 

piesă ti va· juca dra. Miţi Ma~orit ia.r la a. doua. .~ U ŞI , t j 
Bza.roB, Darv8s, Kallos, Mihai Acs etc. • 381 Edificiul Teatrului. ! 
OO<><><><><><><><><><>O<><>Ot:>O • _ <ct»L.. ...r_ .... __ ....... c::w-...... 

CINEMATOGRAFE. 
Grădină plt'Îcerilor, dramă in 4 acte, In "A poll~1I , 

tn J, 2, 3 Ianuarie. O istori~ din viaţa oameni-
ior "iluştri". Tinera Liane duce o \'iaţă naclpit,ă I 
lâ.ngâ. mătuşi-sat care vrea ~ă o nJăt"il ă după. un Mare asortiment de verighete de logodnă, oroloalle 'e 
văr al ei mai fu dânstă. Liane insă aşteapă după buzunar 81 de perete argintarII. Cumpiiră aur pentru un 
idealul ei din pruncie după Morri" care a dava 4ii~ preţuri urcate. 
uit am vertit prin studiile sale de-pr", literatură _ _ 
şi arte. Chiar când vârul încerea să O couvingă ..... -a- ..... :mu ... - ... -
să-i tie soţie, 80SP~t,(~ Morris cu fratele ei Lf'o-n. L r •• S. . 
Incurâud se .face câ.sut~ri!\ şi pl:ac~ îu C~pit8.lă, I eVal ŞI zlgetl 
unde se stallllc,c. In mijlocul p!a.cerllor dID oraş I 
bArbatul îşi pielde vOIa de lucru şi se cufunt.ă 407 
In datorii, de cari nu poate pcăpa nici când li vea I .~ 1.1 (, Il t' 
aii. câ.ş'ige lOO0UO franci penrru studiul săn "Gri- I "e'" .tJ.t dintl plăcerilor" cuci un cămătar pf' el il mâna i' f!t>\."" ~ tJ ... i C 
la di"perare şi sinucidere, iar pe Li!\ne la jertfi. ID" n ." aGa .;,. \' o. 
rea onoaTei sale. Vls-a-vls de • D t r a 1" eal a T e a t r u 

.Adio dragoste, dramă in 6 act!', in llUrania", 
în :&, 3 lanuarie. (storia eum S6 emallcipează 
oliIDPnii de sub inf uenţa sfântului şi carastrota
lului sentiment al dlllgostei. Iluzii pe1dt..te, 
lacrămi, durl'ri ~i di"pera e dacă eşti slab de in
ger, iuvilJgere, dacă. te poţi mângliia pl'ln Cll

J·ă.ţenili suflt·tului tăU, cUlJoscând că idealul n'a 
meritat j ... rtta demnitatii talt'. 

Teatrul APOLLO. -.JJ Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 1, 2, 3 Ianuarie 1922 In 2, '3 Ianuarie 1922. 

Dumillecl. Luni, Marţi 

Serie i t.aliană. 

Grădină plăcerilol'. 
Dramil. in 4 acte. 

Luni, Mal'ţi 

Film star. 

Adio dragoste. 
Excuţie splE'ndidă dramă 

In 6 acte. 

Prim actor: P. MenichelIi.:II Primi actori: Camilla 
frumseţe ita ienă.. II ',., Hoilay şi P. Lukacs. 

~ In atentiunea 457 ~ , 

I cumpărătorilorde mobile 
Mobile peJlTrU prânzi!or ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftiu în depozitul de mobile Wiegen
ftlld, Arad, 8tr. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

Recumandă magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete băv·băteşti, femeieşti :~ Copii 
- Preţuri leCtine. 

-_ .... _-----
UOX pent.-•• GAZ 
I)riu.a calitate (le 

În~ălzit 

8 8 
,1 peatl'u n z In., 
cu Inotoare CII va
gonul şi în detail 

8 8 
~abrica 

.Ie "aZ tlil. ARAD 
st.·"tla UOI-abiei 3. 

TELI<JI<'ON N'o. 25. 

f 

3 lRnnal'ie U '22, ~ -. -
Desidel'iu Lusztig ::~:ar::I~. 

Mare asortiment de tricotaj, paltoall;- : 
A , 

8ventare, maon,. ,1 ciorapi. 601 

- - -
-' 

FRAŢII NEUMANI' -211 

Fabrieă do spil't şi tIe drojdi~ 

Fahl'lea de fă,ină ••••• ARXii ,j ------------_.1; 
Vânzare mare de Grăciu' 

tru haine bărbăt.e~t.i ___ ___ Fabricat 
Stofil. 140 om. lăţime pen"j 

86 

85 
S: ofâ. 140 em. pentru pal- de Zsolna 

ton de dame __ ___ __ __ 
O garnitură tricotaj pentru dame 

Palton, şal ~i bonetă ________ _ 
Şal şi bonetă, tricotaj, petJtrn dame 
Stofă Velour pentru dame ).1() om. 
NăframA de lână 130 em. O __ _ 
Năfrimi-ŞaluTi ___ .__ ___ _. dela 
Stofa de bumbac __ ___ ___ ___ " 
Flanele de Tt:\nis___ ___ ___ ___ " 
Barohende şi flanele tu culori 

moderne___ ___ ___ ___ ___ ___ " 
Cat.ife _ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ " 
Şifounri ___ ___ ___ ___ ___ ___ " 
Şifoll batist 130 om. lat pen-

tru PprdHle _______ .. _ ___ ___ " 

Cartoane 0 __ --- --- --- --- --- n 
ZefirurÎ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,., 
Ciorapi da mouslin ___ ___ ___ " 
Mâ.uu~i pent,ru domni şi doamne Il 

~5 
135 
l~ 
109 

84 Lei Ici 
24 .. • 
20 ,. J 

20 " I 

84 
20 

35 ~ , 

18 " " 18 _ , 

15 " , 
24 " I II 

Magazie de modă, vis-a vis de biserica Lutbm 

Bulev. Regele FertUlland 1. No, ........................ ., ... 
Pentru indeletnicirea. Ono publio, am organ.izat ,erviC 

DE CURIER, 
Int rel'rindem sub răspull·j!!re pe 

teritoriul Român;pi: vizare de paşapoarte, aducem I 

trimitem bani, hârlii de valoal'o, cambii ~i scrisorip 
doroa .. e do afaceri, inc&săm pretellsiuni, mi.1locim e ' 
pediarea de trat1sporturi pe calea iuratil. re,olvâm r I 

şi ce încredinţări. prompt şi momentan, în cazuri:: :. 
gento prin C U BI"~R pe lânga. preţ moderat. t·. 

SZANT" si CO St~. General Grigorescu!!' 
U , • baJdl.u.) 3 .••• Telefon iJi . 

Cele mai frumoase luc
rări de nlână şi albituri ~ijw si Bakacs str. Bratii!nu ~o. V 

1 ipografia L. Retuy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

-
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