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CONŞTIINŢ Ă. ment şi sacrificiu ce posedă.! 
Muncea ci:Înd este vorba de o r 

idee înaltă, de o misiune no· 
!ă Are de sigur, o insemna· 

tate suverana elementul ace-
15 sta sufletesc, ce ne contro-
15 leaza. ideile, ne dirige, ne de· 
ji) termină acţiunile, şi ne dic
: tează faptele, coordonând a-

ceea ce retlectăm cu aceea 
: ee siwârşim şi dand 1tltregei 

noastre existenţe şi întregei 
• noastre activitaţi, o unitate 
~ şi o legatură logica şi ne ce
, sar~, 

Conştiinţa e8te un judecă
tor, UD arbitl'u şi un trihunal 

, suprem; conştiinţa are puteri 
~ nenumarate. şL_facnltitH ce 

mişca. şi apel'ie prin energia 
şi variabilitatea lor. 

Aceasta conştiinţă, ce se 
lIaşte cu individul, perfecţi 0-
n!ndu·se alaturea şi paralel 
Cil desvoltarea intelectului, 
este regulatorul vieţei noastre 
Intregi, este un lnsoţitol' şi un 

,m:i consilier de totdeauna, este 
un aparAtor al noati'u şi un 
Inger de pază, gata ~ă lm

~em pingă, sa anihileze şi să 8U

!Pe prime patimile, instinctele şi 
.m; farmentul raului ce palpitA şi 
i1'i~. tresaltă, obscur, în fundul su
.; detului nostru. 
R ili. Conştiinţa ne colorează 

viaţa sufletească şi ne tmparte 
durerea, tristeţea, bucuria, 
după' cum ştim saA tnţelegem 
glasul şi să-i desluşim îndem
nurile şi apelmile ei irezisti· 
bile. 

Glasul acesta, ce nu se 
materiaHzeaza. tn sunete, dar 
care aloe o putere de vibraţie 
internă uriaşe şi o putere de 
sugestie şi da convingere in
comparabilă, glasul aceAtajce 
ne patrunde ca un sfredel şi 
ne avânta. sau ne paralizeaza 
ca. o forţă a naturei, glasul 
acesta trebueşte ascultat şi 
lnţeles mai ales mtnd suntem 
constrânşi să luam o atitudine 

11
' ee angajează fericirea altora, 

sau interesele unei col ectivi-
. laţi, ' 

." Nici o dată insă nu se 

pretinde să ascultam mai u,- bila, sau de un sfânt şi ma.'e 
tenţi gIa,'3ul conştiinţei, ca ideal. 
atunci cAnd este În joc fel'!· Dacă in lumina măl'ea,ţa a 
cÎl'ea ţărei noastre, fericirea. conştiinţei, puterile ti apar 
patriei şi a tutulor fiilor aee- spol'ite, enel'gia cI'escAlldă, re
luiaş popor. semnarea şi puterea. de saeri-

Pentru aceasta considera.- ficiu fa.ră greş, atunci el va. 
ţiune nici o raspundere nu e putea să primeasca sarcina 
mai mare ca aceea a condu- conducerei, ce pretinde să te 
cătorilor de popoare sau ca jertfeşti pe tine, pentru ceia· 
aceea a oamenilor convinşi cfl. lalţi, să dai totul şi să nu pri
sunt chemaţi sa joace rolul de meşti nimic, sA te despoi de 
conducători. ambiţie deşartA, de interese 

Un individ ca toţi ceilalţi, personale şi de OI' ce arivisrn 
atunci c[tod dA prob~ de lipstt meschin, pentru Il face ca din 
de conştiinta In acţiunile St'.Je ~ ac·tiyitatu 1&. altraist& .si. .. ţâş. 
ce Il privesc personaJ, sau ce neasca puternică şi glorioasA. 
privesc un număr restrâns de ca o BursA fericirea celor-
persoane, este desigur lamen- lalţi. J 
tabU şi într'o situaţie morala. I 
degradanti1. I 

Ori ce individ trebue să 
aibă o conştiinţa curată pentl'U 
a se putea bucura de binefa
cerile vieţei; un om politic 
adecă un indrumător şi un 
conducător de popoare, tre
bueşte insa prin excelenţa să 
posede avantajul unei con
ştiinţe luminoase, fara. pata., 
o conştiinţă fa.cută adecă din 
elemente superioare, calite In 
lupta vieţei şi in lupta contra 
demonului instinctelor ~i al is
pitelor nenumărate. 

De aceea omul căruia i se 
prezintă ocazia. să dirijeze un 
popor, fie pentru o zi, o oră, 
sau un an, are datoria sfântă. 
să se adâncească In el însuşi, 
să dea faţiş piept cu conştiinţa, 
să-şi controleze puterile şi 
energia, lumina minţei şi pu
terea sufletului; să-şi exami· 
neze capac!tatea de devota-

I 

I 
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Ştiri din judeţ. 
Postul de jandarmi Bocsig în ziua 

de 18 Dec. 1921. reuşeşte a prinde 
pe ţiganul Covacs Andrei care furas: 
suma de 215 lei dio buzunarul lUI 
Cuciuba Gh~rge din comuna Gnrba, 
pe când acesta ,edea in eâ.rduma 
~ocietătei din Joc. Autoru I a fost dat 
autorită.ţil". 

• 
Postul de jandarmi Cer mei au 

descoperit pe individul Hegediis Iosif 
din Cermei, care a pătruns fraudulos 
In locuinţa văduvei Jurca Anica, fu· 
râ.ndu-i suma. de 110 leÎ. Autorul a 
lost trimis judecli.ţei. 

• 
Postul de jandarmi Gurahonţ au 

descoperit pe individul Faur Pavel 
din aceea. comună., care tn noaptea 
de 20-21 D<,c. 1921. prin spargere 
a reuşit a intra în locuinţa lui Părva 
Pavel, furându-i mai multe efecte. 
Autorul împreună cu actele, a fost 
predat Tribunalului Arad. 

• 

GAZETA ARADUl.UI 

Banditi mascati atacă , , INFORMAŢIUNI. 
locuinta unui cârnătar. 

, '- Printr'un jurnal al consiliului 
Luni seara serviciul de inspecţie de minilflri s·a hotărâ.t SH. se per-

al poliţ.iei din localitate a fost al ar· mită la export pieile brut!! de ani-
mat de un nou caz similar celui 

male. -
dela Fratii Kornis. In baza acestui jllfllal mlniste-

Trei i;ldi\'Îzi mascaţi au pMrulls in rial de industrie şi comerţ a apro-

I locuinţa. cârnătarului Mihai Buda din bat exportul a 15 vagoane de astfe.! 
strada George. de piei. (j ~a:, il 

l In locuintâ se află [n acel timp __ 
numai soţia cârnaţarului cu mama ei - In -veder~;-tnfii1\ţărei biroului 
şi o femeie din vecini. de plasare a muncitorilor. Ia intruni-

Pe la orele Î şi jumătate fură sur· rea ce a avut loc la inspectoratul 
prinse în locuinţă de 3 indivi:r.i, Cl~ muncii. s'a constituit O comisie for-
măşti de hârtie aibă pe obraz ŞI cart mată din dalegaţii muncitorilor şi aceia 
tntrand repede în locuinţă. au ridicat ai patronilor. AII fost delegaţi în a
revolvereîe asupra femeilor îngrozite. ceastă comisie din patea oatronilor: 
Doi dintre in,jivizi erau de statură Iuliu Reinhardt, Ioan Gedeon şi IusI mică., iar al treilea de stiltură inalti. tin Olariu, iar ca membru substitut 

i Soţia drn:lţarului î~i reci4tigll. Ladislau Vigvazo. Din. partea mun
Insi repede pre:r.8oţa de spirit ~i răs- I dtorilor au fost delegaţI: Pe~ru K?-
pun:-.e la somirile banJiţiior, că. ea j tok, Eugen Latzk.ay, Pavel Tlca. tar 
nu are bani uici juvaere, dar se) ca membru substitut Ioan Serb. Pre
poate cit. dulapul de;{i.'lgă uşe, ull?e I şedinte al c?misiei a fost ales d. dr. 

4 Ianuarie 1912 -
Al 9-1el congres sovietic pa~ rus 

din Moscova a hotărât illtre altele 
inlesnirea relaţiunilor comercia'e Cn 
stră.ină.tatea şi asigurarea dreptului 
de proprietate personal al cetăţeanu. 
lui Rusiti sovietice. 

- Din Dublin se anunţă. ci 
ambele partide principale din par. ; 
lamentul irlandez s'au Inţqles asu. 
pra raIi ficar i tratatului anglo.ir. 
landez. 

x Dr. P. Robe8cu, director de 
spit;1l, ordillcazâ. zilnic dela 8-9,i 
2-4, în Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul Neuman. 

Un ordin de zi alui 
Trotzki. 

Comisarul pentru război Trol~ki 
a adresat armatei ro~ii urmă.torul or. 
din de zi : 

Datorită. aurului fr.ancez, japonez 

Serţia de jandarmi Pecica reuşeşte 
a prinde pe individul Dudas Lazar 
care In noaptea de 23-24- în mod 
fraudulos a întrat in grajdul locuito
rului Siclovan Todor, fUlându-i mai 
multe 'alimente şi furaje. Autorul im
preună. cu actele a fost predat Tri

îşi pă~trea~ă. bă.rbatul său lucnmle I Cornel Luţal, advocat. . 
! să fl~ banI. _ Pictorii Andrei Litteczkv. Iuhu 
! Soţia cârnăţarului ducându·se la . Toth ~i Geza Zlnay din Satu.Mare I 

dulap ii d~schlse. ..• şi Alexandru Iritz din Arad vor ex-

~i de ai altor state graniţele şi via~ , 
lJoastră economică sunt primejduite 
încontinuu de către Rorr·â·lia. Polo. 
nia, Finlanda ~i dinspre Oc~anul Pa. 
cific. La conft!rinţa dela Washingt811 
diplomaţia capitalistă a rostit dis· 
cursuri nenumărate care aduc lot 
mai multă. Ingrijorare. Noi avem da· 
toria pentru a ne apăra indepen. 
denta si nu .ecurgem numai la 
mijl~ace pa~nice şi să fim tari ,i 
materialiceş'c. Armata ro,ie are o 
singură armă cu cara să poată răs. 
punde atacurilor: Cuminţenia şi forţa 
todoilii. Industria de război şi tn· 
Ireagit. ţara vor veni in ajutorul ar· 
matei. 

Un~1 dmtre .bandlţl lnc~pu să pune în sala mică de exposiţii dela 
caute ImedIat printr" lucrunle din Palatul Cultural, lucrările lor de PIC-
dulap tură. 

Femeia câ.rnă.ţarul~i. desc~is.e Expoziţia se va deschide Joi di-
• Insă. într'aceasta . cu. o lUţealA..auflamr~-, II mineaţa la orele 11 şi va fi deschisă. 

1 
toar~ uş.a camerel ~I sănnd '" timp de 14 zile, dimint"aţa dela orele 

Postul de i.andar~i Vadas, ~esco- îllchl~e lară~ u~a. . 10-2 şi dupi masă dela 3-7. 
pere pe poliţistul Fttor Petru ?1U co- 1 AJunsă, In curte, femela Incepu I 

bunalului Arad. 

muna Vadas, care a furat dIn pră.· să strige dup~ ajutor. t 
vAlia COl1lcrcÎantului Hacler Nandor Bandiţii buimă.ciţi de curajul: 
suma de 1200 lei. Autorul a fost femeii şi auzind strigătele după. I 
predat judecătoriei de ocol Chi,i· ajutor, se repeziră afarâ şi dispărură. l' 

neu. repede, astfel vecinii alarmaţi nu·i 

_ ......................... _ ........ "''''' .. _ .. _ ........ _ ... - ... v ...... __ ... _''''' .... _.__ mai Cvo~~sr:;ul de inspecţie, d. Schiopu 1 

Perechea mostenitoare a adus imediat cazul la cunoştinţă! 
• prefecilliui poliţiei diui O. Gritta 1: a Grecei in Bucuresti. care luă in cel mai scurt timp 

, toate măsurile pentru urmărirea ban- i 
BtiCureşti. - Ieri searA. la or~le dlţilor. i 

9 ,i jumătate a. sosit În c~p~talA. Razia prin oraş a ţinut până. 1 
perechea mO\iteOltoare a GrecIei A. târziu dimineata, dar banditii n'au I 
A. St. principelc moştenitor George fost aflaţi. Puliţiei îi lips eau semual- , 
şi principesa Elisabeta, însoţiţi de mentele baildiţilor, cari au reuşit să. ; 
maeslrul de curte Souzos. j dispară nelăş.ând nici o urmi\ . 

In garii. A. A. Ld au fost aştep- I III cur~ul razi ei a fost prins încă, I 
taţi de Regele, ~egina ş~ ~embrii '1 ~pi'trgatorul Nicolae Flţu, un spăr
Familirj Regale, pnmul mllJIstru, d. gător urmărit de mai multă vreme 1 
Tache Ionescu, ministrul plenipoten- I şi tovarăşul acestuia EUi{en Szabo. 1, 

ţiar al Greciei la Bucureşti şi gene· Politia îi prinsese chiar ill Clipa. 
ralii de divizie. când ~părgă.torii voiau să. pără;;ească. 

__ Aradu\ cu trenul de Teiuş. 

Publicatiune. , 
Se atrage din nou atel1ţiu

Dea puhlicului, ca la circula
ţie prin oraş să aibe fiecare 
locuitor asupra sa. buletinul 
de inscriere, eliberat de Bi
roul Populaţiei a acestei Pl'e
fecturi de Poliţie, ca act de 
legitimaţie, căci.la caz con
trar vor fi legitimllţi şi daţi în 
judecată. 

Interogaţi la prefectura poliţiei. 
ei au recunoscut că plănuiesc noui 
spargeti dar nu în Arad, de oarece 
aci se tem că vor fi prinşi, ci in 
alte oraş!!. 

In cursul interogatoru\ui Fiţu a 
mai recunoscut că. el a săvârşit in 
vremea din urmă. câteva spargeri mai 
mari în Timişoara. 

- Consiliul municipal al oraşului 
Paris a decis în şedinţa sa din 
23 Decemvrie c. si schimbe denu
mirea stra.zei rue de Hamburg in rue 
de Bucarest. 

- Inspectoratul siguranţei a con
fişcat mari cantităţi de calendare 
pentru anul 1922 din Ungaria! ti
părite la Bu dapesta, in cart la 
rubrica târgurilor, erau şi târgu
riie din oraşele Ardealului ~i când 
Ardealul ar face parte şi acuma din 
Ungaria. 

- D! Oromolu,. ministru Indus
triei ~i Comerţului lucrea7.ă la alcă~ 
tuirea viitorului regim al petrolulUI 
ce urmează să reglementeze difltlitiv 
politica viitoare a petrolului. Prin a
cest re~im se va stabili modul cum 
se va angaja pe de o parte a provi
zionarea tuturor regiunilor ţării cu 
petrol ~i derivate, iar pe d~ 
alta pute se vor fixa modalităţile 
de export spre a se 'nlesnÎ intensifi· 
carea. Noul re~im urmează a intra 
În vi~oare la 15 I:1I1uar.Îe. 

- Millstrul Comunicaţiilor a dat 
ordin telegrafic pentru trecerea liniei 
ferate Caransebeş -Orşova dda Di
recţ.iuflea regională Craiova, la aceea 
din Timişoara. 

- Dupâ ţifrete fntocmite de di
recţia generală. a rtgricullurei, situa
ţia semll.năturiior de tOdill!Iă din anul 
acesta in comparaţie cu cele de anul 
trecut: 

Grâu s'a semănat 1.445.000 hec< 
tare faţă. de 2.488.335 ha. anul tre· 
cut. 

LuptMorilor ro~ii staţi la pândă, 
_, ___ - ___ 1r ...... __ ... _""-.... ~f'oo ..... __ ...... _ ... ___ .... """' __ 

Comunicatie aeronautică , 
Bucuresti-Paris. • 

Din Viena se anunţă: In urma 
telegramei V~Hi[l'i. dirl Bucurt'şti care 
dftdea de ştire că. două aeroplane 
ale comp ImeI frallco-române vor tre· 
ce prin Viena, o mulţime de lume 
s'a adănat b aerodr .mul dela As· 
peru ca să le aştepte. Intre timp 

1 im,a. a venit ~tirea că aeroplanele au 
trebuit să aterizeze î[1 Serbia dir, 
cauza vremei rele. 

Se dă ca probabii cr~ întreprin· 
derea aeronautică tranceză C. F. R. 
N. A. va deschide 111 cursul lunei 
Februarie linia Paris-Strasburg
Praga-Viena-Budapesta --Bell{raci I 

-Bucuresti-Constantinopol. Com· 
pania ace~sta care e ~r\a din cele 1 

mai mari diu Eranţa tace actual· 
men te sboruri illtre Paris şi Var· 
şovia. 

... .,. aii 448-"",, 

Cursul liber de seara. 
Progrnmul ~ăptămâllal. 
Metcuri. - Limba franceză. I 

Convorsation. Prof. dna Lucia V. Ba· 
Aceasta cu atât Illai mult, 

că am dat ordin organelor 
noastre tn drept, ca Să ~ exe
cute cel mai riguros control 
pentru selecţionarea din punct 
de vedere al siguranţei pu
blice. 

In urma atacului banditesc dia 
strada George, prefectul poliţiei a 
luat cele mli rigoroase măsuri pen
tru controlarea streinilor ce umblă 
prin oraş, de oa~ece supoziţia cea 
ma: probabil' e că. banditii nu sunt 
din ora~, ci veniţi dillspre fron
tieră. 
.. ---.. __ ",.,_ ... -....... .,.,. .... ",-U __ 44-.................. ___ ""-'"'-..oJ:g:"' __ ,,_ 

Sec ara s'a semănat 1.635.000, 
hect. faţă de 265.379 anul trecut. 

be"cu. : 
Joi. - Limba română 1. (Cursul 

funcţionarilor). Participiul trecut. Ce· 
tire. Conversare. Prof. duii Ioachim 
Dabiciu, Tra;an Mag-er. -' Algebri 
Fracţii algebrice. Prof. d. 10[\ Du· 
mitriu. 

Prefect: (88) Grittll. 
p. Director: (88) Stana Truiall 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' ............ -.... _--

Orz 75.000 hectare faţă de 66.600 
ha. anul trecut. 

Rapiţ'l 67 000 hectare faţă. de 
14.200 ha. anul trecut, 

După. cum vedem anul acesta [,'a 
&emănat aproape cu un milion 
de hectare mai puţin ca în anul 
1920. 

Vacanţa cursului 6-23 lanu, 
afle. 

-
RENAISANCE StradaBratianu 
magazin de moda Pal. Minoritan. 

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

costum de domni lei 256. Perd~le, tricota.te 140 em, late lei 75. ' 

Crep de schin în toate culorila 1 mtr. lei 235. Taft Flcur lei 1~2 
Catifee ellgleze în toate culorile. Pânzării, covoară şi triootaJe, 

.. 
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Pentru Învătătorii/ , -, 

statificati. 'il 
~ , 
au Sub acest tidu publicaţia ,Şcoala 
din primară« scrie: 

) S'a decretat de tnfii nţală, şcoala 
il\> de stat in fie care comună. Pltnli 
R. se \'or termina lucrările privitoare la 
uei. alcătuirea sfatului şcolar şi îngriji
, rea de edificiu şcolar corespunzăor. 
ia:! ei îşi vor continua activifatea în e-
,m- dificiul şcoalei confesionale. Dacă ar 
elt fi împiedecaţi tn aceasta activitate, 
lai- se vor adresa anti~tiei comunale, 

care, conform ordinului publicat în 
IGazeta Oficială. a. jud. Arad No 45, 
este autorizată. a rechiziţiona e· 

"" dificiul şcolar cu htreg aranjamentul. 
In caz de nevoe, aceasta va suporta 
şi chl'ltuelile materiale, pân!l. când 
va avea ~coala buget. S'a făcut 
paşii pentru asemnarea salarelor co
respunzătoare cu începere dela 1 

Ba- Noel)1vrie. Până atunci se va primi 
subvenţionarea de până aci. Pentru 

'sul colaborarea şcoalelor se vor lua de
:e· rnersuri in conferinţa locală a tnvi-
1im IAtorilor, a cărei procese verbale se 
brj vor inainta revizoratului spre apro-
)U' bare, Conferinţa o convoacă. directo

rul "coalei de stat. U Ilde nu este 
nu· dire~tor, învăţătorul mai inaintat in 

etate. [nvăţAtorii cari se vor sustrage, 
Vor prezenta revizoratu'lli act ju

_ slifiicativ«. 

tro 
75, 

Noui dispoziţiuni privi .. 
toare la transportul 

coletelor. 
De la 1 Ianul!.rie a, c. întră îu 

vigoare nouile dispoziţiuui cu prinse 
in convenţia postalii ulJi\'ersaIă a d
misă la Madrid pentru toate statele 
cari au luat p'l.rte, printre care ne 
eR.umuriim şi noi. 

Noua con venţie stabileşte trei 
scări de greutăţi care se aplică. fie· 
care celor trei fracţiuni de 1 kgr •• 5 
kgr., 10 kgr. La coletele de 1 kgr., 
taxele suut micşorate in mod simţi
tor; cele de 5 kgr., sunt sau puţin 
micşorate, sau puţin majorate, după 
distanţă.. Cât priveşte pe cele de 10 
kgr. modificarea taxelor sau făcut, 
desigur ill sensul de a o impo~ 
văra. 

Pe:Jtru reclamaţiunile de nepnml
rea caietelor sunt prevăzute urmă
toarele dispo7.iţii : 

Transportorii c are au pierdut un 
colet poştal cu destinaţia pentru o 
ţară străină, au termen de un an, 
înainte de a fi ţinut sli justifice pre
darea, sau In C1Z de nepredare sii. 
plătească expeditorilor, despăgubirea 
reglementarii.. 

Convenţia mai prevede ~i un 
transport rapid de colete po,tale. Ele 
vor fi supuse unei triple taxe. 

Conferinta dela Paris. , 
Vinui difl]ineaţii. a fost la mini

sterul de externe sub preşedinţia lui 
Loucheur prima lntâlnire îlltre dele
gaţ,ii eng~ezi şi francezi, cari au fost 
îll~ărcinati de către guvernele lor să 
facă propuneri cu privire la restau
rarea economică a Europei centrafe 
şi a Rusiei. 

Prima reullimle s'a ocupat cu 
expozeurile preliminare ale delega
ţilor francezi ~i \cnglezi. In timpul 
şedinţei au sosit, direct dela gară 
şi dt'leg'lţii belgieni. A doua şe
dinţă s'a deschis în aceia~i zj dupi 
masă. 

• 

demnurile ce ne "eneal1l~ 
nm făcut un ziar româ
uel'C neolo unde nu era 
lifei unul, totuşi tn~bue Să 
mărturisim că aceasta. ac· 
ţiune nu a fu!'t intelcul'Iă 
cum nr fi trehuit. 

După şcnsc luni <le zile, 
avem sute tie nhfmllţi cari 
nu nu iri lIIis incă nici o 
centimă din foIllllla cuvenitA 
pentru abonament. 

Se intelege dl. un 1.Jnr 
românesc, neujutllt de ro
mâni şi cu ubonlunentele 
neachltute nn pHute HA tră
illsdi de (~ât mcâwl cele 
mai grele sacrificii. 

In consf"clntă rugăm pe 
dnli ubonaţi, cnri nu şi-nu 
llchit.at ubonanwntele Nil 
facă :weflsta de urgenţă, 
trimltfi,nd ,",umele Id, adml
nbtraţin zlarn I nI. 

-- ..... 

TELEGRAME. 
Gu\'ernul şi cenzura, 

Bucureşti. - D. Cli.mărăşescu, mi
Pari3. - D. Loucheur a făcut 

nistru de in'erne a invitat pentru azi 

Delegaţ,i; francezi, englezi, ita· 
Jieni şi bdgieni dela conferiuţa eco
nomică preliminari, au discutat ,i 
au aprobat textul proiectului franco
englezi in vederea constituirei unei 
grupă.ri pentru regularea intereselor 
particulare. Această grupa.re· ya a
sigura reluarea relaţiunilor comer· 
ciale dintre diferitele naţiuni din 
Europa. Textul proiectului va cu· 
prinde două. părţi: Prima parte o 
declaraţiune de principiu; a doua 
parte un program de acţiune. Printre 
principiile socotile Îll unanimitate, 
ca indispensabile, figureazA. recu· 
noaşterea dreptului de proprietate 
privată, precum şi adoptarea si
stemului legal prin care se asi
gură. validitata con raclelor comer· 
ciale. 

• 

următoarele declaraţii reprezentan-
ţilor presei: la minister pe reprezentanţii presei 

Delegaţii industriali şi financiari pentru a da unele liimuriri 10 chestia 
ai aliaţilor, cu ocazia tratativelor ce cem.urei. (A. T .. R} 
au avut loc în Paris, nu f,'au ocupat ... 
cu chestia reparaţiunitor şi nici cu Bucwre~ei. _ Agenţia telegrafic/!' 
problemele cari se vor discuta. Ia 
coafcrillţa.intema.ţionali - ee· se- --'ia. - ~ romÎlnă are informaţia că chestiunea 
futruni la Paris. cenzurei se va rezolvi în curs de 

La conferinţ3. de acuma, afară de 24 ore. Ordinul guvernului relativ la 
puterile aliate, n'au fost invitate şi cenzuri va apare în orele cela mai 
celelalte puteri 'Li astfel nici Germa- . t (-~ T R) "( apropia e. ,'1.. . • 
nia şi nici Rusia. 

Delegaţii cari au luat Ia confe
rinţa actuală sunt convinşi că e ne
voie de cea mai strânsă solidaritate 
pelltru a se putea ajunge la refa
cerea vieţii economice !;li ia restabi
lirea virţii cO!N!rciale a Europei. Si
tuaţi<l e agravată de criza pieţei, 
comerţului şi deva1ori?-area totală a 
valutei Rusiei, o probiemt1 Ce mereu 
ce permanent ni se pune in faţă. 
Trebue I'ă ajută.m :::ceastii ţară iar 
pentru a·i putea a,~orda ajutor, tre
bue să aVf-t1l garanţii formale pentru 
recunoilştere:t. lega \ă. a monedei şi 
asigurarea libertăţii personale. (A. 
T. R.) 

Pentru dnii abonati. • 
IlS 23 Decemvrie s'lm 

iml1linit şellse luni de l~l 3-
IH1l'iţia. ziarului llost.·U. 

Acest ziar a UIlărut în
t.r'un moment c~în(l inee· 
tuse simml'ul organ de 
l)resă românesc ce .~Xi8tU. 
in judeţ~II A racI, de un_le 
.·mmHă că rară "Gazetn. 
Aradul ui" UOlllânimca ur 
n trebuit Să ~p; mlll·gillea.
!'Ică la lecturil ziarf~lor ma
ghiare. 

De şi, ascultând (le in-

Audienţa} dlni Cămarăşescu. 

Rllcure.~ti. - A. T. R. anunţă. 
relativ la audienţa de ieri a dlui 
miuistr u Că,marăş-escu următoarele: 

Ministrul de interne a t'xpus Re· 
gelui pă.rerea sa. relativ la stările 
din diferitele regiuni ale ţării, stări 

rezultate iu urma dispoziţiilor exCl'lp
ţionale In vigoare. In deosebi a ară

tat situaţia creatii. dealungul Nistrului 
cerând urgen~a revocare a dispozi
ţiilor în vigoare din acea regiune. 

Regele a invitat la Palat pe primul 
ministru ,i ministrul de război, cu 
cari a conferit timp mai îndelungat 
asupra acestei chestiulii. 

RuporturiJe dintre uutori
taţile militare şi civile din 

Bllsul'ablll .• 

Bucureşti. ---" Se ştie că generalul 
Popovici a fost chemat ia. Bucure~ri 

pentru a se stabili raporturile dintre 
autorităţile militare şi civile dirl Ba
sarabia, Guvernul e decis ca orice 
depăşire a dispoziţiuuilor în vigoa.re 
să. fie pedepsiţi în modul cel mal 
riguros. (A. T, R.) 
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Repertorul săptămAnal. 

Miercuri: Faust. (Abon. A.) cu concuri!ul lui 
Tyron St,. 

Joi: Vahml .le Adio. (Abou. B.) 
Vineri; tn matiuen. ]lazllrul albastru cu 

concursul lui Andrei Laszlo. 
Seara.: Facllirnl (AbOli. C.) cu cOllcur"ul 

D ~()arei Lili PODI' şi Dr. Eugen Joa
nOVlCl. 

Sâ.mbătă: In matineu, J~ordal uIie. reprezen· 

Seara. : 
taţie peutru junime. 
Facllirul. (Abon. A) cn concursul 
D-~?~rei Lîli POOl' şi Dl·. Eugen J oa-
1l0VIC1. 

Duminecă: In matineu. Dansul cu Doroe. 

GAZETA ARAJlULUI 

FRAŢII NEUMAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ,.L\RAD 

Desiderin Lusztig BUlevardul ROQina 

Maria No. 14 .• 

Mare asortiment de trieo~aj, paltoane, 
sventare, mâna" ,l ciorapi. 601 

- - -
Seara: l-ovel!ltilc hai Hoffmann. (Ah. B.) 

Miereuri se va reprezenta la tea.trul orăşenesc L d · l Adi 
"Faus!" opf'ra da inalti valoare alui GauDod. In I U OVIC osonczy ra 
rolul Margaretei va cânta ~i cu ocazia aceasta 
Silvia Tiron, farmecătolirea câotlreaţă. a Teatrului l' Giuvaergiu 81 Ceasornlcar •• Plata Avram Iancu No. 1. 
Orl\tenesQ. In rolul lui Mefillto va juca d. I 
Des. Rona, Siehelt - duo. M. Halm08, Valentin Mare &8ortiment de verlghete de logodnă, oroloage de 
_ Ladiszlay, Marta - Lori Tibor, iar în rolul buzunar 81 de pnete argintarII. Cumpără aur pentru un 
titultt.r di"tiu8ul tenorist Mihai Ocskay. 452« preţGrl urcate. 

JIIatincuri la Teatrul Ora,ului. , 
Vineri: in matin6n la Bobotează. se va repre- I ~!!!!!!~~~::.!~H!!!~~!.!!~~!!~~!!!!~ 

zenta sellzaţionâla operetă. "Ilazurul 1 

albastru" cu concursul dlai Andrei ,1 Le" vale ŞI- SZI-getl
Lâ.szlo ,i 8 dnei Mici Horvat.b. 

Sâmbăti: tn matinf'U ".I~ul Lord" reprezen
t.aţie pentru tinerime în rolul t.itular 
Irina Zilahy. IJa această. reprezentaţie 
biletele din trecut sunt valabile. 

CINEMATOGRAFE. 

401 

RecumandA magazinul bine şi abundant sortat ou 

Conttu Jlonte(,nsto, In "Apolloll, in 4, 5, 6 h t b- b-t t· fi · t' le" 
Ianuarie. După isprăvile mari ce le-a tAcut cOo- 9 e e ar a eş 1, emel8ş 1--:8 opn 
tele Monte Oristo tl'ă.ieste fericit cu soţia. ,i Preţuri letti.e. 
oopilul silu dintre cei pedepsiţi de dânsul numai ':::""rIrz._~:;;jjijiiiii~::;;;iiiiiijjji;;:-:::_iiiii~;jjjjjjjiiiiiir"::;jjiiiiir 
Beoedetto e in viaţă, c&r& a jnrat răzbunare' ~ 
contra lui Monte Cristo, Insi. e deţinut. De aici 
flcapi. luând cu sine oei 60ut)(J 1ranci depuşi de 
maml-sa, baronesa Danglal'8. Bem·detto se refu
giază în morminţi, descopere cripta tatălui săn, 
căruia ii taie mâna, ca s!\, i fie de cilauzi in 
r'zbunare. Pleacă la Roma., nnde fi Baronesa 
Danglars, de"pre care DU ştie, că. este mamă-sa. 
Intră la ia ,i o jutut'şte de toată 8 verea. A vând 
bani orgllnizeazi o bandi de toţi contra lui Monte 
Odato. Se aliază cu banditul Luigi Nampa. Când 
insi aude că. pe capul său sunt puşi 50000 fraDoi 
îl tradeazA cn soţii sei împreună. Dup'acesce se 
I>rl"gă.t ~t8 cn bandit"l B ppo să. dea de urma 
oontelui. Dă de el când vine la tirenze. Aici se 
sfârseşt8 partea primă. 

Circul m flacări. dra.mă din viaţa artiştilor de 
circ în 6 actf', tu "Urania". în 4,5, 6 Ianuarie. 
Sir John Adama s'a ruinat cu totul. Cu ajutorul 
fratelui sin i;lÎ sub conditia că va ttJc~pe o viaţă • 
acestă. pleacă tn Am .. rica, Aici îi merge title, se ! 
tnso'lrâ şi azi prunci. 1'â.rgul de cai ti aduc avere I 
din ce ia ce mai mare, Primind O scriSOAre pleacă. 
în Anglia, dar În drum moare. Un proprietar de 
circ, cu care făcu John cuno~tinţă, pune mâna 1 
pe ~iul ltli .John ~i pe, ave:e<:\ lui.. Fiul lui J ohn i 
devlDe artIst. AJungand 10 Anglia mamă-sa il : 

- - - -f A._ ••• U eele .. ai ... 1 ,1 moderne ~ 

• paltoanedatoamnă daiarnă ~ 
~ 

, . , ~ haiDe hărbăte,tI ,1 pentru eopll 
Clasă aeparată dtIJ _hara .. 

• SZANTD şi COMLOS ARAD,· 
~ Piaţa A.vralll la.ea No. 22. i 
~ 381 Edjficiul Teatrului , . -. - -~ -

In atentiunea 457 , 

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

Primlria or8~ului cu drept de municipiu Arad. 

recunoaşte. Ace'fiti trei demască. pe proprietarul r No. 3-1H22 prim. 
circului, care pentru a scăpa işi aprinde circul. Il 

Aşa, dev, ine so.ţi~ fi fiul lui John iar stAPâD,i pe Pnblicaţiune. 
averea lor '''''"ltlmă ~ 
:', • ~ .. ; ... ~. 'y .. !- ' ! ~~ ~. • Atrag ~ binevoitoarea. atenţie a populaţiei 

Teatrul APOLlO ... " Teatrul URANIA. .•....................•• . ..................... .. oraşului Arad, ca. îa privinţa. incartiruirei otiţeri- • 
lor armatei, în interesul lor propriu si nu pună. 
pedeci in proecdura agenţilor oficiului de închi· 
riere, pelltrucă. f"ptnl acesta ar rezulta uşor ca 
chestia de incartiruire a ofiţerilor, corespullzător 
conformărllor ordinului consiliului de ministri, sA. 
se ia din mâna. autoritătilor civile si în acel caz 
armata. singură îşi va. în'cartirui ofi'ţ,>rii săi, care 
circumstanţă însă, la tot cazul va fi mai tngreu-

In 4, 5, 6 Ianuarie 

Miercuri, Joi, Vineri 

Fllm Dorian. 

Du(.\l romanul lui A. 
Dum88 ta.uil pentru fIlm 

de OLto Loveustein. 

In 2 părţ.i. Partea 1. 

Contele Monte Cristo 
(LupIi întrd viata şi 

e moarte. 

Dramli în 4 acte. 

In 4, 5, 6 Ianuarie 

Mierouri, Joi, Vineri 

Circul 1n flacări. 
n'toare populaţiei ca. procedura legali a autori

Mare dram~ de circ din 
viaţa artiştilor In 5 acte. tăţilor civilfl. 

Actori cei mai celebri 
artişti englezi şi ame, 

r,cani. 

Artid, la. 2 lan ua-rie 1922. 

Or. Robu, 
primar. 

4 IanuArie Hl22, 

DrlllCUBOTA 
Ghete bu.rbătPşti ~i femeie)lti prima 
calitate lei 300 .••• Palării ieftine. 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. No. 2. 

Fabrica de ber 
din Aradul N O 

fabrică bern de prima c11itate, - ca, 
lit.ate de Pilseu şi :Mi.lnch,·u, din eel 
m~i bun ma\el'itil. Depo.:.it principal: 

Oppenlleime 
si Schwarz 
Strada Eminescu No.8. 

-----------_ .... ----------.,---.. MA.GAZINUL DE CA.BBUN 

KNEFFEL 
Bulev. Regele Ferdina.d 1. 2. 

carbuul de călcat, lemne IDărllnte 

eate, ~arbuDl ÎD bucĂt prilDa caUta 
In Arad trau!lport la. domiciliu. 666 

-----_.~---._-... 
--------------.~ 
Vânzare mare de Crăciu 

85 
Stofă 140 em. lăţime pen'l 

tru haine bă.rbăteşti _~_ ___ Fabricat 
Stofă 140 cm. pentru pal- de Zsolna 

ton de dame __ • ___ ___ _ __ 

O garnitură. tricotaj pentru dame 
Palton, şal ,i bonetă ___ ___ __~ 205 • 

Şal ~i bont>tii., tricotaj, peIltru dame . 135 I 
Stofă Velonr pentl'u dame 140 cm. 195 , 
Năfratnl d~ lănă 130 CIn. O ___ 109 t 

Năfrlmi-Şaluri ___ __ ___ __ dela 84 Lei In i 

Stofe de bumbac. __ .__ ___ ___ il 24 ,. 
Fla.nele de Tenis.,_ • ______ ._ fii 20 " 
13ârchende şi flanele îll oulori 

moderne_o _ --_ --- It 20 " 
Catife _-o ___ ___ ___ ___ ___ _._ " 84 " 
Şifonnri ____________ .__ ___ " 20 " 

Şifon batist 1 i:IO OLt!. lat pen-
tru Perdele ___ ___ _ .. _ ___ ___ " 

Cartoane . _____ .,_ . ____ o ,._ 

" Zefiruri -~- --- -._ ___ -_. --- 71 

Ciorapi de mou:slin --- --- ___ li 

Mânuşi pentru domni şi doamne 1'1 

35 " 
18 11 

18 ~ 
15 li 

24 .. 

STRllSSE 
Magazie de modă, vis-a vis de biserica Luthe 

Bnlev. Be::ele Ferdioand 1. No" --_.-._ .. _-_ .... __ . 

Administraţia = 

aaz~ta Ara~ului 
primeste sprepub-, 
IIcareanunţurllef-

tine. 

Tipografia L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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