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INFORMA TI~NI. - 8âmhăJ!t, cOlllisarul E· 
mii Cl'işan dela poliţia garii a 
prins in trenul tipre rreiuş pe 
contl'abundişfii Eva PeteJ'fi, A-
1exandru Ferherz şi femeia 
Alexandl'U Simon, toţi trei din 
'l'a.rgul Murăs, cari in geam un
tane mari au incercat sit ducă 
tutun, tn cantitate de 71 chi
lograme, dela Timişoara la 
rrâl'gul Muri1ş. Terherz a fost 
amendat la ~i50 lei, confiş 
ca-ndu -se totodata. tu tunul U.e 
contrabanda.. Terhol'z depunând 
suma cu care a fost amendat, 
a fost litsat liberI celaJţi doi 
au fost tu'estaţi tn mod pre
ventiv. 

- SinJicatul prt'sei din Ardeal a 
trimis o telegramil de prnt!'~tare mi· 
nistrului de interne Cămărăşescu 
contra aKra.vării cenzurei. 

Sindic"ttul presei, preferă /,ii pe 
mai c1l!parte actualele' restri.-ţiuni 

- Echipa Hrezeanu şi To- referitoare la cenzuri, de-cât recenta 
neaml [tl,tişti ai teatrului na- i mi-ură care s.~lgrumează compleet Ii-

. ţional din Bucureşti plecaţi tn I bertatea preseI. 

tUl'l1eu oficial va da tu Arart l' - Parchetul A rad a fost tt'le-
1n zilele de 19 şi 20 Ianuarie, grafic sesi~at din Baia de Criş cll o 
doua. reprezentanţii tn cad se i mama. ~i-a: ucis biliatu! in etata de 
va juca: ! un an, 

I ~ varul tragi com edie tn 5 11"ri, du~ă masă a pleca~ la Bai,a 
i - 1""" . I de Cnş. Judecătorul de InstructIe ! Bcte de ,1\1011e1 e ş~ Dale cur- Md'ei Snmmer pentru anche-tarea 

.1 navululu~, com~~dle bufa de ca.zulu.i şi f~ce~ea autopsiei cadavru-
• J moravun tn treI acte de Ca- lut bă.latulul UCIS. 
'l 

1 ragiale. CI' . 
, Bllerele. se ~ase.3c spre vân- 1 şi împroprietărirei a dat dispo7iţiuni 
t 

-, , . - - assa centra i a cooperat!!·! 

. zare la LIUI'~1'1a dlecezanit. : j.udf>Clitorilor de ocul care au pre7idat 
:: '. '. " " , comitetele de ocol ~ă. Il1ceapă. lucră-1 
,- Doncel tuI. BOCle.taţl1 ?a- t riie de revizuire a situaţie. cf'lor tm-
ţlOnale cu1turale "Crlşana" a proprit-tiriţi, pentru a ~e inllHur:t toţi 

. UuiversitarilOl' anunţat pentru I acei cari ~~ v?r dove~i ca. nu intru-I 
ziua de 19 Ianuarie îu Palatul nese condlţlUm!e prevazute tn h-gea I 
Cultural din cauza l'epreZen-, agrarA. . 
taţiei echipei Bl'ezeanu şi rro-' . -Po1it~a a are!'!tat ieri pe indi· 
neanu COllcel'TllI vn începe la f ~\dul ,AndreI Sauerland, CQre a tn-

1 ' d d'ă, • 1 Junghiat în pulpa dreapl1i, pe ga7da 
ore e 3 up", ma~, Iar nu a casei unde î~i avea domiciliul soţia 
8 cum a fost anunţat. lui L"opnld Farkas. cu care avusese 

Balul I:mullţat în legatura cecartă, din cau1ă că voia sll.-I, dea 
cu concertul va inct-pe la afară din locuinţă. Femeia grav ră.
orele 9 seal'a în flaloanele de ~il1 a fost transportată la spitalul 

Judetean. 
la "Crucea Alba.~, f 

Z' 1 \' ţK )( I - Aviz! Credincioşii gr .-cat. ro-- laru , remea- anUl) '" r .. , A' • , . ma.m din Arad sunt rugati a-şI anu-
la Albama se desfl\şoară in mod ocult ţa adres .. le lor la ofir-iul paro"hial în 
o illtensiL şi bi,le illimentat'" propa- strada G07.S0U 3b, Oficiul paroch, 

gandi, pentru alegelea prindpeJui I gr. cat. român. 

CIril ca rege al Albaniei. _ Oficiul pa-rohial orl. ro~ân 
După ziarui sârb aceast!'& propa-

I 
din Arad roagli pe credincioşii. cari 

gandă. se face cu aseutiiTlentul gu- sJ~u slabilit, in Ar~d tn c,ursul aflU-
vernului bulgar care a trimes în a- lUi 1921, ŞI pe ace-lat can in cursul 

'. . . acestui an şi-au schimbat locuinţa. 
test scop numerO!l1 emIsari în Alba· ~. tiI v •• f ' ca III in erf'SU Cl"rce arll cu s. 
nia, Principele Ciril e frate cu regele Cruce ~n ajunul Rf. Botez, şi a com-
Boris al Bulgariei. punerii listei membrilor Sinodului 

_ Dail-Eirannul s'a prorogat pâ.nă parohial, să. binevoiască a se anunţa 
la 14 Fl::bruarie. la Ofici~l parohial ort. rom. din Arad 

(str, Eminescu 19 a), 
- Se anunţl' că Archiepiscopul . 

Udinei. MOtJsegniorul Rossi, va vizita - Guvernul spamol şi. a hain'at 
colol,ii1c itl\liene in Româllia, f demisia. 
, SI'! ~1I~e. că maj?rital~a italie.nil?r x Dr. P. Robe8cu, director de 

t~. R.omama provin dll1 proVI!\Cla spit>d. ordineară ZIlnic dela 8-9 ,i 
meI. i 2-4, in Rulev. Regina Maria 24. 
- Comisiunea pentru reconstrui- I P".latul Neuman. 

re în Europa1 a fixat bazele unui I 
mare ('onsorţiu bancar internaţional, - Onoraţilor mei clienţi ~i bine-
cOflsitutind sindicate pentru diferite voitorilor mei le urez An nou feri-
societăţi bancare rezidâ'ld tn ţările I cit, Iosif Klein proprietarul agenţiei 
re~pect've. Capitalul iniţial va fi de l de publicitate ,i a biroului pentru 
20 milioane lire sterline. ~ vâl\zarea ziarelor. 

Descoperirea jefui1orilor 
trenurilor din gara Arad. 

De câteva săptămâ.ni, indtvi~i ne
cUlloscuţi jefuiau mereu vagoanele 
in,ilrcate cu marfu, fărĂ. ca să. li·se 
fi POfut da de urmă. Hoţii op4'rau 
cu atâta isteţiune. Iti cât toate măsu
rile Late pentru a-i prinde păreau 
zlidarnice. 

In zilelt: dl"la sfilrşitul săptămânei 

poliţia gării au reuşit to~u~, după ur· 
mă.riri continue a descoperi pe aceşti 
boti şi ai Inainta autorilăţi or. 

Hoţ;; descopni\;, în număr de 10 
au recunol'>CU[ tUrluc\ile ce le-au Co
mis şi aSlfel au fost\ pril"i apoi şi 

cei 6 gi1zduitori ai lor: comercianţi 
~i meseriaf;li din locaEta!e, 

Cu ocazia perchiliţiilor întreprinse 
l\'au afiat cantiiăţt mari din mărfu
rile furale. 

Mlrfurile furat~ din diversf'le va
gO;jne din gara A radu lui Sunt eva, 
luate la mai muhe milioane lej. 

Cercelări!e continua, - .. """''''''p J .... t 

Turneul cultural al so
cietătii "Crisana." I Societatea' !1;lţiolla!~C~I'tUtaIă .eri

I şana c din Cluj, ii organizat ,un 
lurn('u in judeţUl Arad cu urmă.torul 
program: 

L Concert urmat de dans la Arad 
In ziua de ! 9 1. c, seara la orele S

i Programul: 1. Gallde;lmu~, Cer. Cuvânt 

I 
de des .. hidC'H·, Trei colori, cor 2.) 
Solo de pian Dr, V. Radu. 3) D~c
lamaţlc Ds. N. C,ăciune 4) Solo de 

I vioară Cu acomp;tIliament II~ pian 
I DII;i Avramfsru şi 130liş 5) D .. cla· 
l maţie D. 1 l\Iărculescu 6} La fin
I tână, cor. 7} Soio de ,an lu - D s. M. 

M ,ho~ 8) Monolog D~. E. Mormahil 
9) Serenadă de ~:lrschnt'r, COf • 

Cornul Vână torilor. cor. 10) Doctoria 
pentru soacre. 

I II. Conferinţe poporaie tn ziua di: 
20 Ianuarie a. c, ora 3 p. m. 1) 

. Ş,ria Di V. G~nmHl: Const:illţa naI ţiollală. 2) Măd~r :t: V. Voştillariu: 
Compar<ltia între Romani ai RomAllÎ 
3) C'o\'ă~:iflţ: v. Puşca~iu, 'Ingrijirea 
copiilor 4} Ghioror: P. Şalldor 1 
R .. voluţia Horea, Clo,ca şi Criş~UJ . 
5) l\lică.,aca A. Santai, Cum să ne 
apăIăm contra bolilor 6) Seleuş G. 
Dudulescu: Educaţia morală 7) Sâm
băteui, luan Pe~cariu: BoaleIe infec
ţioase 8) Clclr: A. Dragan, Urma, 
file rele ale ale oolului. 

nr. Concert urmat de dans la 
Brad h ziua dt! 22 hnuarie cu a
ce!aş program ca ia Arad, 

No. 208-922. 

Publicatiune. , 
Noi, PI'efectu1 Poliţiei Arad, 
A vă-lld in vedere stal'e:>R de 

asediu şi pentru buna ordine 
şi siguranţa publică. aducem 
la cunoşlinţa publicului, ca 
intel'zicem cu desa varşil'e ciI'
culnţia pe stl'ăzi şi localud 
pulice a oamenilor mascaţi in 
zilele de 13 ~i 14 Ianuarie 
ii, c. Ajunul şi Auul nou 
st. v. 

Contra venienţii VOl' fi 1011-
intaţi prefecturei aplicâ,udu-se 
legea, 

Arad, la 12 Tauuarie 1922. 

Prefect ~ (ss) Gl'itta. 
Director: (8S) D. P. Audreescu 

Red. responsabil: Laursn1îu Luca 
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'.Fe:.frlll OrăSelleSC 

lhrţi: 

Mierouri : 

Joi: 
Vineri: 

... •• 
Repertorul SUl,tltmânal. 

li ,r ahml ultIm" pf\ntru a opi.a. ori. 
In rolurile principale: MIci Horvâtb, 
j\ndrei Lâg~·.16, şi Eu:.;en S"hestyen. 
"Sibil U de IacoLd Victor cn o nouă. 
montare ~i distribuţie a. rolurilor In 
rolul ::;ibi!ei va juca }fiei Horvath, În 
rolul Sarah Lili SzpgLi:;, în rolul 
marelui dllce Audrei Lâ~zi6, rolul lui 
Poii" il va avea Eng'pn Sebe~t.y~D, iar 
rol ul guvernorului Radu Inke. 
Matinen la or··le 4: ",Offenbach". 
MatiMu la orela J: "Uazurul al
bastru". 

Silmbătă: 

Joi: 

Mdineu: "NeboDul" reprezentaţie 'j' 

pentru tineret, in rolurile principale I 
cu Silvia Tiron şi Radu Inke. . 
S .. al'a: A. v.rld de Moliere reprezen
taţia echipei Teatrului N ,;ţional din 
Bucureşti condusi de dnii Bre7..eaou ~i 
Toneanu. 

Vineri: Sea.ra: Dale Caraavalnlal de Ca.
ragiale rt"pre~entatia echipei Teatrului 
Naţional dig Bucureşti condusă. de dnii 
Brezeanu şi Ton!:'anu. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. ... '.'._ ............... - ....................... . 
In 16, 17, 18 Ianuarie 

Luni, Marţi, Mierouri 

Film Dorim. 

Golem. 
Dramă. fanta- tiell, în film 

5 actto. 

In rolul pl'incipal: 
Paal VoT egener. 

In 16, 17, 18 Ianuarie 

Luni. Marţi, Mierouri 

ll'ilm Dorian. 
Ziarul satanei. 

Istoria in film In 6 acte. 

Regisor: Mihaiu Kertesz. 
In rolurile principale Luey 

__ Doraine În rolul oC\la~ului 
.T!!i printulill: A. Fryland. 

Cine voieşte se cumpere 
calooiale ieftine aa viziteze IOAN DEUTSCH 
magazia de coJoniale a ltti 
strada Mi\ră,~e~ti No. 67. unde 9~ ga.se~te MIm, carea, 
orez, zabaI' fii totfelul de colonie.lc cu preţ,uri avan
tajoase. 721 

__ a~ ___ A._~ ______ _ 
MAGA.ZINlJL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Be:tele Ferdlnalld 1. 2. 

earbunl de călcat, l~mDe .il'oote os
eate, earbuoÎ in bueăt prima ca.1ltate 

In Arad t.ra"~port la domiciliu. 566 
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ClAPĂ 
da calitate Koperioară Ne 
vinde În en atros cu preţ 
•••••• redus la ••••••. 

'125 

Arărtana soc. comercială si industrială pe actiuni, 
ARAD. Bulevardul Regel~ Fordinand 1. Ho: 24. 

ALEXANDRU MAAR 
Fabrica de perII 81 maturi cu forta lIotrlca 

ARAD, strada Eminescu NO.27. ~i 31-32 
Biroul Ceu
tral str. Emi· 
nesou. Depo
zitul de fa
bricate: str. 
Eminescu 2. 

La revKnzlltori 60ăzKmAnt mare In rroţ.i 
Cumpără păr de cal în orice cantitaTe. 

Inainte de a edifica casă 
sau a face transformării sau reparaţii eOllsult1\. ofioiul 
de edile 

FRANCISC TRIT'fHALER 
strada Cosbua No. 47 care ia. angajamente pentru construirea celor mai moderne ehi-diri, oU preţurile 

cele mai avantajoase. 

Levai şi Szigeti 
-.l1Cll." 

407 

~ .. .. 
mal , ... ". ba ... ~. ,. Ce. 

Vis-a-vill de I n t rar eal a T e a t r a 
RecumandA magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
preJurl Ieftine. 

MUTARE DE 
PRĂVĂLIE! 

10SI)4' pALPJ<'Y, comorciant de ar~ 
ticole de băcănio şi deserturi a redeschis 
magazinul său bogat aprovizionar. în 10-
calnl fo~tei Cafenea Crllc.t!a Alba ,;tr. Emi
Da-cu. ş: oferă ceh mai fine descrturi din 
ţarii, şi streinătate. ?lIare asorti'J'cnt do li
cheruri, vinuri etc. l:'ervicill prompt, preţuri 
solide. Roagă.OD.8prijinl:'iîn viitor cu stimi\. 

IOSIF P A.LFFY Pen~ WdDEe&CnU-Riigiiat serviciu II 
In1reprinde,n 8ub răspundere pe \...--------------------

teritoriul României: "izare de p&'.'apoarto, aducem t;<i 
trimitem hani, hârlii d6 .aloare, camhii ~i scrisori pon· 
doro&"e de afacori, locasiim preteusiuni, miJlocim ex
pediarea de tralJsporturi pe calea fcrat~ re~olviîm ori 
şi .~e încredintari, prompt :;ti momentan, în cazuri ur
gente prin CURIER po Jâl1ga preţ moderat. 657 

SZANTO~ si CO Str. General Grigorescu (18-
, • bajdi u.) 3 .••• Telefon 746. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prâozitOr IIi dormitor se pot 
cnmpi\r:l lottin in depov.itu! de mobile Wiegen
f61d, Arad, Str. Eminescu (Deak Forenc) Nr. 40 

Publi~atie de ~oneur8. • 
Publicăm prin aceasta concurS pentru postul 

, de funcţionar de birou, devenit vacant prin deces, 
la Corporaţia. mcsenaşilor din .8..md. 

Pentru ocuparea acest.ni po .. t pot tnainta ce
reri toţi aceia. cari au pregătiri COl ă,spunzăt oare 
şi cari vorbesc şi scriu in .limbile româ.ni şi un
g"urească In măsura cerutâ în birou. 

Doritorii a ooupa acest post sunt invitaţi să-şi 
ioaintezt'J oererea până. in ziua de 28 Ianuarie a. 
o. În bironl Corporati~i (Bulev Carol J. nr. 16.) 
aratlÎnd prctenţiuniie şi condiţilluI!", precum şi 
pregătirile şi activitatf\a lor de piinii. acum, 

Arad, la. 11 Ianuarie 1922. 

Pre,edlnţla "Corporaţiel Meseriaşilor 

din Arad. 

Carol B. Reicb şi Fiul & 

J 7 JanuRl'iA 1~22. \ 

Telefon 18!!. Tel~fon 188:: 

M au riţi u Ru bi nstein' 
Transporturi internaţiona'e, vămuiri. 
Circl1'aţie si-tematiciî. d" camioane 
SIJr9 Oradea- Maro şi Tlmi';loară şi retur 

Depozit:\ri :;;1 asi!uriiri în cond ţii aValll\juR-Il. 729 

I IUIiI 

FRAŢII NEUMAN -211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• 1:\.RAD 
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~ piii~~~;:~·~~;:rdiii;~~ ,. i 
~ haine bărbăte,tl ,1 pentru COpUl 8t 

~ Clasă separată de Dlăsurat .Jt 

• SZANTO şi COMLOS ARAD,~ 
~ Piaţa A..vraDl Iancu No. =2. ti 
~ 381 Edifioiul Teatrului. 'fi 
• - => - & ;' 

1:' 
Succesorii lui Em. Varg~ ; 
Dare antreprisă de inmol"mintărl iJl, D 
jiraB,). Regina )taria 13. (Pal. ]t1inoritilor):. bl 

d, 
~. 

Efeptueţ;te înmormlÎ.nil\ri dela colea mai simple P~.· V 
la cele IDai pompoase. Exbum~ri şi transporturi (.. '# 

cadavre Îu OI ice parte 1\ ţării, cu promptitudine. ~a 
lafon 37 sorviciu de noapte. 1. . 

d 
~)OE)OOE~)OE)E~)EJ 

Carol Andrenyl'1 
si fii'rllare depozit;; 
totfelul de maşini agric 

şi ferărie. 
M~~~.~ 

Admlnistra11a == 

G,z~t~ AraQului 
primeste spropub-, 
IIcare anunţuri ief
tine. 
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Tipografia. L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 


