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B'ruta. 
• Bruta este o evocare lA 

rilor primitive, un sim
t al cruzimei, al inconşti

şi al sălbMeciei, o chin
ţă Il tutulor ferocitaţilor 

apetiturilor materiale. 
Bruta timpurilor primitive, 
rea, cruda şi tirană, nu 
voinţa rudjmentului de 

t şi de inteligel)ţi1,. ce 
ta in trupurile vieţuitoa
din cavel'De şi padul'i, 

pen tru că un instinct ob
şi irezistibil o făcea să 

astfel chinuind o, tot tim
eu preoeu parea asigmă.rei 
nţei personale. 

Bruta animalică şi Încon
reprezinta toata pro

vioJenţa de pasiuni şi 
instinct şi toată hidoasa 

e a npgu!'Îlol' unei epoci 
C&I'e aFlpil'aţiile Către Iu

şi inteligenţă nu el'au de 
nişte vagi şi l)iel'dute li-

formuleze explicaţii şi aspiră 
să ţie In ma-nă un condei. In 
sufletul brutelol' de azi au 
ramas însă amintiri şi urme 
neşterse din vremurile salba
ticiei, iar tn ochi au perdistat 
sclipirile rautacătoare ale bru
tei de altă dat!1, 

Bruta modernă nu urJă, 
dar bagă intrigi; nu sfăşie 
carnea, dar raneşte cu ghiara 
calomniei; bruta de azi, insulta 
pe aceia cari ii fac bine, hu
leşte ţara ce fi da ospitalitate 
şi o hrăneşte şi se bucura şi 
îşi Unge degetele la ideea că 
ar putea sa reuşească. In apeI'a 
ei urMa de hârfeală şi de răs
pândire a otravei dezordi nei 
şi anarhiei. 

Bruta e antiintelectuală 
prin naştere; stupida prin tem
perament, susceptibil a de evo
luţie, atât cât poate fi o brută. 
Br'uta poate fi un individ 
şi o colectivitate, adică o re
unit'e ruşinoasă de patimi, 
de ÎmoraIităţi şi interese. 
Bruta poate fi om şi atunce3. 

Vremea tn~a. a tl'ecut; se- colectează tot ce e UI'a.t şi 
au ~Iunecat greoae, negl'U, ridicol şi meschin, ne

bruta strămoşeasca., cinstit până acolo In cM abea 
dinţii şi taindu-i un- sa. poata. 139. evite puşcăl'ia şi 

calmându-i instinctele tot ce este nelogic şi confuz şi 
,pornirile, aruncAnd raze de violent, suficient cM să evite 
lUină şi gândire tn tntune- casele de sănătate şi ca.măşile 

tncăpere a craniului, şi de forţa. Bruta poate fi 1n5;1, 
ogiLnd decisiv şi sigur şi ziar, ca "Aratti Hirlap'" 

Incetul cu Incetul, pe de exemplu - şi atuncea co
de alta. dată In spre lectează în coloane toata. ne

ucil'Île unei naturale evo- 1 delicateţea de sentiment şi de 
omeneşti. 1 gândire t toata. reaua credinţa. 

Opera de trausformare s'a. I şi toate aptitudinile pentru 
us ; reacţiunea sta com- calomnie. şi josnicie sufletea

treptat, dar bruta ome- sCli, ce ar putea sa. facă de 
:lea. graţie puterei ei de ruşine zece organe de presă 

'.'~JI'''''''lJţa, a reuşit să se men- la un loc. 
sa conserve omenirei Faţă cu bruta aceasta ce 

e exemplare ale spe- caută, om sau organ de presa, 
ca "Aradi Hirlap" să ne otra.

După atâta trecere de timp, vească şi să. ne dezonoreze 
I:'şti bruta transformata cu balele-Î otrăvitoare, trebue 

lufătişal'B şi ca fizic. Ea să stam oare noi ~l\'olllânii" 
mai are unghii şi ghial'e J cu mâinile tn sân şi să Iăsam 
păr pe trup şi nici măsele sa se desăvâr'şească acţiunea. 

a ""1111<,.,, j.; te, Bl'Uta modernă face ticaloasă 1n atmosfera de li
din societaţi alcatui te, bertate Il României întregite? 
să dea rezoane şi .să· Nu aceasta trebue să ne fie 

! 
atitudinea, ci, din contf'A, să i 

ne apal'ăm in contra bru tei t i 
dttndu-i peste bot ori de câte ~ 
ori va cAuta ca sa-l deschidă, ! 
strivindu-i ghiarele, ori de! 
eMe ori va căuta să sgârie! 
şi pAhnuindu-i fălcile, ori de 1 

cMe ori va lnc ema Bă verse ~ 
fiel'e şi venin. 

Să fim cetăţeni şI autori- ! 
Uiţi, stat şi opiniulle publică, I 
buni şi drepţi eu toţi streinii, 1 
mergând pâna la exces de l 
gentileţe faţa de streinii poli- ~ 
ticoşi şi cum se cade, să bi- : 
ciuim ÎnSă bl'ura desgusta- ~ 
toal'e şi cu colţii plini de 0- : 

tl'ava calomniei, de oare ce I 

plesuinrl brutlt peste hot. noi I 
ne asigUl'ilm Iiniştell noastră! 
şi pe a copiilor noştri, şi pe I 
aceea a tutulor acelora. cari I 
vor veni in urma noastră.. r 

.... ...... ....... t 
1 

Cenzura. t 
j 
t 

l 
Instituţia aceasta a fost şi 1 

este far'u, indoiala necesara,! 
mai ales în teritoriile ocupate, ! 
unde se mai gasesc încă ziare I 
de scandal cari ca "AI'adi j 
Hirlap" cauta să acţioneze pe [ 
furiş şi sa serveasca scopuri 
lesne de înţeles. calomniind şi 
insultând statul român şi pe 
români. 

Cenzura a fost creiată însă 
pentru a înfra-na pornirile urMe 
şi a pune botniţil, defăirnări
lor pornite de la duşmani şi 
de la streini, Bau de a mo
dera limbagiurile violente ale 
elementelor ce nu se pot im
paca cu ideea ordinei de stat. 

In afară de faptul că lm
piedeea atacurile contra sta· 
tului. contra dinastiei, armatei 
şi contra principiului de OI'dine 
şi de legalitate t prin exten
siune, cenZUl'a poate să tem
pel'eze şi atacurile indreptate 
contra guvernului J de oor'e ce 
guvernele, ori care ar fi ele, 
au Căzut, din punctul acesta 
de vedere, ll:tt un> acord, ex
plicabil şi tacit. 



--____________ !IIJ!!II ___________ I!I .... r __ II!!!!I!!_A.~ !!!!1f!!!!!!!!'l%CM~~~~411!~~!4!i1!· !!!!!I!!!!L!!!!!!:xr=~!!.2!!!!&I!!. !!!!~SIli!il'!!'I!.T.!!I!'II!~-_ ... -.. ~.:-'.~ ... -
-,' . ,,~, -~-. "';"- {i~ 

şi ridicol, urmAndînda 1n ca.
zul cAnd se credea nedreptatit, 
Stl recurga la mijlocul lega.l al 
judeciiţei. 

Acest~ e;:;te rostul şi selH
nificatia cenzurei, care iDBa ta 
teritoriile nlipite, ar avea afat'4 
de celelaHu obligaţii şi pe 
aceea dt~ a opd ziarele stl'e;ue 
de scanq.al, sa c~lumniezt' pe 
români şi, prin Ul'IIl1l1'C statul 
român, la.-;ând astfel să se 
vad~ de duşma,nH p.aţiunoi, ca 
tentativele criminale ilie unui 
"Amdi fIirlap'; de exemplu. se 
vor lovi de' patriotisiliUl . tu-

fJAZE1'A ARAIlTTLUI 

Prefectura Polltiai Arad • 
Bir Jul Central al POPulaţiei. 

Pubticatiune. , 
Irl~ c0uC,mnitate cu R~suiam~ntul 

p(~fllrU cuntroiul străinilor ,i hateiu· 
rilor, controiui locuinţd"r in 4,;are să 
in 'hirÎ'tza c"lll"r~ mobi 3.t~, ~ă. aduc~ 
la cunu~iiqtă ti"Il,ra i ă spre stric:ă 
eX'~Cil{are Şi aC0110u:ue urmii.tva
rele: 

J JaJivi1.i, cari vin la I\rad din 
vre-o locaiiiate, află~oare pc [erito-

Pubiicul este făcut din IIOU atent, 
pentru (le a să. co" forma Întru toate 
disposiţiunilor, pl!hiicate Îti GazeHe 
locale cu data de 18 Dt' cemvrie 
altul 1921, sub urmări de amendă. 

Ct:i cari IlU se vor conforma dis
pozrţmnilor înşiratemai!..us. vor fi 
amen iaţi Le la DUO -1000 l .. ei. 

Arad, la 5 Ianuarie 1922. 

Oyi<lhl Gl'iUa 1l1. p. 
prefectul poliţiei. 

COl'nel Sahau m. p. 
şeful biroului populaţiei. 

w ... $O .... ..,. ... 

6 IanUlll·ie 19~2 --
- D. Titulescu, fost ministru d~ 

firui1lţe, nu~i t m; nistru olenipotenţiar 
la LOlldr:l, Vlt pleca la Londra după 
sărbătorile Crăciunului. 

- La S~ba3topol, după cum se 
anunţă din I\!()scva au avuI loc mari 
turbudl.ri. . Popuaţia a j,~fuit magazi. 
n, h~ de altm<:lIte. Poliţia nfl['eu~lnd 
să d(~sarmt!;;e pe j eftlitori, a trebuit 
sii intt'rvie ,lrmata, care a restabili, 
ordinea. 

- DUDB. (J;uelcmaÎ lIoui parfi,in! 
comullist di!l Germania numără 470 
mii auerellţi. 

- Intr~ Arg-enlina şi ltalia se ~a 
instala Uil cablu lllafln telegrafic: 
Executarea acestei le~ă.turÎ telegra_ 
fice este 8prijinită de g-uvernul l1a· 
lian ŞI de o federaţiune de 300 

lulor. 

rul Români"i j!ari, JJ.că stau aici 
ilHI muit ca 2+ de ore şi SUtit in- 1 

carlirUlţi fie la (r:,st~ura'lt) hoteiuri, 
fie la rudCllli ori CUliOSO!Jţi etc. suut 
obig:tţl a se prt'i:int.t .in persoanil. la 

-w. ___ ... ",,-__ ..................... -___ ... _ ......... '_ biroul central al populaţiei dela Pre-
I INFORMAŢlUNI. I societăţi italiene din America de 

I sud. 

Sistarea cenzurei. I 
reclura Polipei Arad (camera Nrul 
II) pentru a li·se viza .Bulelinul de 
ttlscriere la biroul populaţiei modd 

I Nr. 2~. ori certifica:ul oficios· dela 
Bucureşti. - ,Monitorul Oficial~ l' il autoritatea localităţii de und~ a ve-

apă.rul azi public' decretul relativ la 't· 'f ă..I ni, prin car~ certl Icat s aueve- I 
ridicarea eenzurei. Decretul spune că. feş'''', că. acolo nu s'a infiinţat lucă' 
se sÎsteazii. cenzura publicaţiilor pe- I biroul populaţiei. 
riodice din lntreagi România, afar' 2. Toţi streillii cari întră in ţară 
de zona mi!itară.. Decretul se ref~rl\ cu pa~aport şi slau In Arad, sunt 
la decretul nru 2798 apă.rut la 14 1 ob1igaţ', a să. prezenta, cu paşapor- I 

tul ~i biletul de libtră petrecare, - ! 
August 1916) în senzul c1ruia se 11& biroul central al populaţ:ei dda I 
vor cenzura toate articolele care con- Prefeclura Poliţi .. i Arad, atâ.t la tll- I 
ţine ofense la adresa Coroanei, ataci frare eli! şi la pără.sirea oraşului. i 
guvernul, sau armata, sau constitue 3. Ho,elieri, proprietari, uzufruc- I 
agitaţie. Contravenienţii vor fi aspri tuari de case, locatari pnncipali sau I 

ÎDsărcinaţii lor, chiria~i, vor pune h. Il 

pedepsiţi. I dispoziţia pasageri lor camere vor 
, Adevărul~ scrie în legătură cu II tncartiruiri în locuinţele lor rudel,ii, I 

decretul aplt.rut azi, ci cercurile zia- cunescuţi etc. (veniţi din altă locali- 1 

riştilor sunt revoltate, întrucât acest tate) numa da:ă. li·se vor prezenta I 
din pane:\ :-;usnumiţilor -Buletin de I 

decret nu că nu sistează cenzura, ci I Înscriere la biroul pupulaţi ci model 
dimpotrivli. o înăsprel,'lle. După. Ade- Nr. 2, (lli certifjc~t oticios dela au-
văruI, ziariştii din Capitală. vor ţinea torital ea diu localitate.-; de unde a i 
In zilele apropiate o întrunire pen1ru venit prirl care adevere,te, că. acolo i 
atitudine împotriva acestui decret. I n,u, s'a .î!l~iflţ;.t i'ICă. biroul populil-: 

ţlel, on bilet de ),beră. petrece, toate' 
-- .... I ..... -.- • - - t acesl.e acle L.Ii', rate aici trebue l'ă. I 
T t 

. . I fie VU,:.l6 de biroul cellira! al popu- I 

ranspor area osemm- Ilatiei dela Prefectura Poiiţiei Âra~. 1 

taior a trei eroi din Arad. j '~:r~).~tea tiU se refere!>c la mIII' I 

Trei sicrie, cu osemintele acelor j 4. Propriet'l.ri, U7.ufructuari de 111
. 

trei eroi, cari au fost general Pauli- C:de, locatari principali sau îll ... ă.r~i-
anu, locotenentul Drăg&.lleşcu ,i sol, n3tii lor sunt obh;aţi a face h 
datul francez neounoscut, ~i cari şi- decurs de 8 zile dela data ac~stel i 
au jenfit viaţa în lupta pentru des- pub!icaţiuni, un tablou in 2 exem-: 
robirea poporului româ/lesc din acest plare despre toţi indivizii cu mem· 1 
ţinut au plrll.sit ieri ."radul pentru a bri ior dd familie (ară,ându-i după I 
fi aşezate spre odihna vet:Înică a a- nume), can locuesc îll imohilul l(}r. I 
celor suflete mari. Acesie tablouri vor conţinea urma- i 

După. serviciul funebral oficiat iu t arele rubrici: 1. Nrul de orJin c
'.' 

biserica cetăţii unită.ţi din toale ar- 2- ~umele şi p(onumele. 3. Anul, I 
mele garnizoanei Arad, in frunte cu luna ~i ziua naşteri. 4. Nrul camt:ft!- I 
d. general Lecca ,i corpul ofiţ!'resc, lor ce ocupă. 5. Numlrt'a străzei 
şi reprezentanţi ai tuturor autorilă.- (nouă). 6. Nrul caseI. Tot în terme 
ţilor Araduiui au insoţit, intre suue- nul susnumit, vor prezenta la coml' I 
tele jelnice a goarnelor ~i mUZicei sarialul circumscripţiei, la c"re a
militare, sicriile cu osemintele celor parţi ne cu strada, cele 2 exemplare 
trei eroi, aşezate pe lafete şi acopa- de .ablouri pentru a fi vizate. Apoi 
rite cu coroane de flori. 1 exemphr de tn.blou va fi afIşat 

In gară părintele celebrant Ard~. sub poană. sau la Intrare în loc vi-
lean il. rostit o cuvântare funebră, zibil şi de unde nu po'lte fi uşor 
relevând jertfa adusă de cei trei luat jos., AI doilea ex~mplar îl vor 
eroi al că.ror oseminte părăsesc prezenta la biroul central al popula-
Aradul ţiei dela Prefectura Poliţiei Ar.ld. 

Sicriile au fost aşezate apoi În Tablourile susflumi te le va face pro-
vagoane pentru a fi transportate: prietarii etc. ~i pentru i şi familiile 
ale generalUlui Paulianu la Craiova, lor întocmai cum s'a arătat mal 
ale Iccotenentu1ui DrăKâ.Il€'scU la Bu- sus. 
cureşti, iar ale soldatului francez ne- 5. Servitoarde care nu S' or pre-
cunoscut la Timişoara. prezentat încă la înscriere sunt obli

gate a o face aceasta în timpul cel 
mai scurt. 

II - Din partea Germaniei se a
. nunţă oficial îucheerea a două. CQn" 

I venţiuni: Una între Germania îi 
Anglia ŞI alta intre Germania si 
Franţa prin care guvernele franc~1 
şi englez de ci arii. că. primesc t. 
plată pentru despăgubirea., supu~ilor 
f'llglezi şi francezi sumele rezultalt 
din Hchidarea proprieliţei germall~ 
in ţările respecti ',1:. 

_. Tifosui continuă a se ivi Î1 
continuare, sporadic, III terÎtorul ora· 
~ului Arad 

Alaltăeri au fost anunţate ser. 
viciului sanitar al oraşului două. Duoi 
cazuri de tifos, Iar I~n Ull caz de 
moarte cauzat de această. boală. 

t - 10 vederea sa' bătorilor Cr~. 
ciuilu'ui t-;'au luat din partea pll· 
fecturei de poliţit: următoarele dis· 
poziţii: 

- Societatea Studellţilor Uni
versitari cCrişarJa. îavită. pe toţi 

membrii societăţii să. binevoească a 
veni în ziua de 9 IanuarIe Luni la 
ora 6 p. m. In localul seminarului 
teologic strada Seminarului N r. 2. 
etajul J1. - Comitetul de organi

zare. 

._- Astazi, Ia orele 5 d. a are 
loc la Pomul de Critciull, la 
spitalul de copii "Principele 
Mircea" . 

Pomul de Cl'Miun şi nu
meroase alte daruri au fost 
aduse şi daruite spitalului de 
dna baronesa Anqrenyi şi de 
d. baron Adolf Neuman, două 
persoa ne generoase şi nobile 
cari după ce au fondat spita
lul se intereseaza. de ~lOarta 
acestei instituţii de binefa
cere. 

Vineri reprezentaţjile dela cineml 
şi teatru se vor termina la orele 6, 
iar peste această oră. este stric! in
terzisă orice reprezentaţie sau muzică 
i'l localurile publice. 

Sâmbătă vor fi inchi!'e toată ma 
gazinele afara de barbierii, cari vor 
ţinea deschis dimiuea\la până Il 
ora Il. 

Duminecă !'e vor respecta dj~pt· 
ziţiiJe P~l1tlU Dumineci. iar pentru 
Luni ziua a treia de Crăciun Înce. 
tează. orice restricţie. 

Incidentul dela frontier~. 
româno-sârbă. 

o comisiune compusă din doi de , 
lt'g:aţi militari rOlllâai şi doi delf~a 
sârbi s'a Întrunit la Timişoara şp~ 
a ap!anaîn mod amical un incid!~ 
survellit zilele trecute tntre grănicerii 
români ~i sArbi. 

Faptele cari au determinat inc~ 
dentul stau astfel: Pn linia de gri' 
nită care IlU a fost incă. trasala I 
m~d definitiv de comisia de deli1: 
tare, se întâ'np ă. dese incidt:!lte lit: 
grănicerii ~ârbi şi români. GrănjCl~ 
sârbi cari i~i fă.cuseră şi tran~ee III 
geau cu armele aproape in fie(jl 
zi asupra grănicerilor l!Oştri, reu!1 
acu m câteva zile să ră.qească pe u 
dintre granicerii noştri. Grănicerii ~ 
la posturile romu.lltşti spre a p~ 
capă.t aces'or acte criminale ale gri 
nicerilor sârbi au pândit pe cei ( 
trăge<1u asupra posturi lor noastre 
ripostând tot cu foc .. ri au ucis pe I 
grănicer sârb şi a ră.nit uşor pe 
al doilea. 

BEN A.lSA.NCE Strada Bratiann 
magazin de 1noda Pal. Minoritan. 

Ciorapi de mătasă mousiin lei 39,32, 28, 25. 3 mtI". stofă p8Dt 

costum de domni lei 256. Perdele, tricotate 140 em, late lei; 
Crep de schin in toate aulorile 1 mtr. lei 235. Taft Flear lei jS 
Catifee eugleze în toate culorile. Pânză-rii, covoari fi trÎootaj 
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6 Ianuarie 1 if22 -
ŞANTAJUL. Mesagiul de Anul nou al 

pre,edintelui Massaryk. TELEGRA""E. 
Nu pllte' m sa ne gâ'ldim i nunţat, răsTJUllzându-ne cu Cu prilt»jul anului nou preşedintele S 1 I't i ) t A.l 

t b ' ,. '1 k .. f}'" COpU " ZI e ree;e li e-, . t 1 b'la a vanrul mau-ic de " ŞUlltlli " , rl'pu IICII, l' asary' a pnmlt e rcHa,-
la actl VIta ea conhamna 1 ~ 'oi ., riie corpului diplomatic, precum şi xalldnl la Sinuia. 
lui ",AI'adi Hirlap" şi la mo- De ce cuvântul acesta şi pe reprclt'Tltiinţti pariamentului, ai 
dul, ruşinos pentru ideea de pentt'u ce nu un altul diferit? armatei, a municipalităţii, la care el 
presa, In care fiţuica lice~asta Noi Înţelegem penrru ce; pe!'!- a ră'pulls printr'uH mesagiu, in care 
interlopă Înceal'ci\, sa lmpl'o~te tl'U ca i ri'a pamt lui "Amdi se flCU;'!i de toale actualităţile: 

1 Re,ult?lele politicii externe ~unt 
Românimea cu otrava C:i OlU- Hil'iap" că suntem gata ca sa ~a\'nr;,bile şi mai f.Je~ Mica Inţele-
niei, făJ'a ca sa fim ispitiţi să. pl'ollunţam acel cuvftnt; peutm gere, cart' a arătat ce poate, a în~ 
gasim echivalentul fizic al zia- ca ti e:-lte fl'ică sa nu-l spue rh ... Îa( legătur; de prietellie cu Polo. 
rului şi sa inceream sa re- tOtlta lumea; pentm ca cu- Ilia şi i\u-tria, ceeace a contribuit ia 
COllstiituirn ce ar putea să l'e- 1 vântul ce ti face frică apare, conso!idar~a şi organi7.area Europei 

i Cel tr:de, Numai Ungaria se ţine de-
prezinte el, matel'ializu,t n pentru >t Aradi Hirlap" pe hu- op;ltte, de pi)~de Î!1!'& nădH.jdui o în, 

forme omeneşti. ! zele şi pe limha ori şi cui; pen· ţ"leg:f're şi de partea acea~ta, Org-a-
Sforţarea aceasta 1n spt'e I tru că ~ vorba. aci de un te· nÎzarea Europei centrale se face în 

cristalizare şi iu spre Inelle· nomen bine cunoscut de ob- inţ,eleg-ere cu Antanta, a cărei auto· 

garea unei imagini expl'esivc, sesie şi de unul ce seamănii., ritale este ~!1dispeusabjIă Europei de 
. ,...,! dnpă rătbOlu, de oare ce o bu,,!& în

se traduce pentru noi, în ]u- c~ acela.. ce hota! eşte pUŞll CIl- J ţelf'l{f>re este programul prin eXce-
mea fizică, pl'intr'un corp gl'eoi mmalulul sa se lIltoarcă pe 10- 1 lenţă a Europe': 
şi diform, insultat de un pân- cul unde a ucis. \ Trf'buie salu!ată cu o deosebitA 
tece enOl'm~- O adevarata Să fie lnsă liniştit Aradi; satisfacţiune ~fUTţă.file Americii de a 

, ţ' .". "1 col::lbora cu Europa. ruşine a estetice! - 8Ut-; mut HlrJap. NOI nu a~n pronunţ1l.t Rfl~ţiunile Cehoslovaciei cu Ger-
de picioare tremurMoul'e şi acel cuvânt, căm nu lntre- I mania sunt ,i vor fi sa(jsfăcă,toare. 
subţiri, ruşinate pa.r'că de a fi buinţam de cât cuvintele ce. Cehii erau ostili Germanit;>Î prusiene 
silite ~a sprijine o faptura a~ corespund pl'ecis faptelor şi l ~i p.ange:malliste~ lup:a fii~ld în!>.1 
tAta de nedemllă, totul Int1'e- gândurilor noastre. I sfll.r,şltă ŞI pacea Inchela'lI., Ceh~ slo-, ,,1 vacra dore~te o repede reconstrll1re a 
cut, în fine şi terminat prin- Trupul dIform poate, deci. Germaniei în domeniul e4;OtlOmic şi 

Bucurc!;lti, - J n cercurile ofi
ciale se vorbeşte tn legăturll. cu că~ 
iâwria regelui Alexandru al Serbiei. 
la Sinaia, că suveranul Serbiei va 
Ct're tn căsi\.torie pc Principesa Ma
ria, Pr(tbabil că ia timpul petrecerii 
regelui Alexand!u în Siflaia va avea 
loc şi logvdna. (A, T, R,) 

Stoian 'a fo~t pus in Il
ber'tate. 

Bucureşti, - Stoiau, fostul di
rector al Bancei Naţiunii, acuzat cu 
f.audă, a fost pus ieri în libertate 
contra unei garanţii de 400 mii lei, 
(\. T. R.) 

D. mini~trtl Mironescu in 
Oradea-Mare, 

Oradea-."«are, - D, Mironescu, 
n' inisrrul instrucţiunei a sosit azi di
mineaţ:l la Oradea-Mare însoţit de 
dllii Ciortea secretar general şi Toma 
şef de cabinet. Intimpinat şi însoţit 
apoi de prefectul şi sub prefectul ju
deţului şi primarul ora'ilului, d, mi
nistru a vizitat instituţiunile de In
vâ,ţămâ-lIt ,i culturale, iar la. ameazi 
a pă.răsit oraşul, tltorcâadu-se la 
Bucureyti. (A. T, R.) 

tr"un cap ce se ţuguiază, In Să-şi potoleasca tremurăl'ile;: cultural. Pac .. a nu va domni fn Eu
partea unde, la alţii vine min- capul poate să. înceteze de a 1 r~pa a'ât ti~p ~ât, RUfiia .~i GeTI~a
tea, atunci când este vorba se ţuguia atâta de desarmo-; fll~ n~ vor fi bIrUit. conseclllţf'le raz 

• >{ 'd· fa·" : bOIU1Ul. St;;tele dan apuo, ca l'A se Sa respmg ... o ] ee rumoas mos ŞI gestlll'lle ~ot sA se o~: dt8voite fări turburări, au 'ili ele B"cure~ti, - Consiiiui de mi-
şi cinstita, sau care se laţeşte pl'ească de a gODI um h·ra ne- I mare nevoie ca Rusia ; ~i Germania nit;ltri JIICfUllilldu-se ieri seara, s'a 

Consiliu de miniştri. 

ruşinos ln falci, atunci când Văzut~ a comisarului iuvizibil,' sĂ se lntremeze_ Mica IlIţelegere, ocupat cu sit1uţia poiitică generală. 
sunt în joc, apetituri şi in- dat' prezent. ! carfll este defensivA şi organizato~re In baza rapoartelor trimise de pre-
stincte. fizice, sau simple sa- N'" ~t 'ă • ," ţ' nu vrea decât să colaboreze la in- feClurile judeţelor, 

01 PillK 1 tU inSa, acuza la stau rare a păcii, După rezu\virea !Ilai multor che-
tisfacţii animalice, eă ~ Aradi Hirlup" a calomniat stiulli de urgenţă.. Consiliul de mi-

Ochii mici se strâng ca sa şi cit incearca ~it calomnieze, - --. .-- M .. -- ni~tri.1 decis ca tiI viitor fu Il cţio 11 a-
d 1 ,. d' f"ril. all. producll. pl'oh·e, ·lovl'nd '1' Scandalul dela Teatrul rHor dia millisteriu sil. nu mai plă-nu va li Ulnllli Şl să nu 1- ilI a. ",a, a tească. taxele pentru lucrările peste 

ma· stinga forma interna a ono- in onorabilitatea oamenilor cum; din Cernăuti. ora de serviciu, decât numai În ca. 
rahilitaţei, ascunzându-se, pre- se cade, Î 1 l' • ' li. ' zuri excepţionaie IIi pe r~spul1derea I vor 

j,pc' 
~nlru 

Îute, 

-
ar 

e tr.. 
ieCli 

Il • S b o( 11 "'Ill'l' cu SCOPIll 1 I Intre popn atHl roma'lea!';u dUl ml"listrului, 
eu,. ,u ~ c.. Ace::tt ucru, t spunem nra~ I Cernă.n~i şi tpatrul german din acel. C '1' I d ",t ' a tnvl'tat p. de a tăinui lumina seacă Ri d' I " v . 1 onShlU e mim:;; fi - '" 

\ tL~lIor;.~ vom spune autorl~: ora~ s a prod~s un grav, confllct, 1 ministrul tie justiţie, si întocmească. 
slint'lă a pupilelol', ce nu se taţIlor ŞI cellh'ulUl, de oare ce p~ovocat de directorul trupeI germane de urgenta proiectul legii de în ehi· 
mai apl'llld de cât la s::lapfLl'a- nu inţelegem ca la Amd să I \\-rlhehn p'}PP I rieri pentlu ca aee:o!a si fie depus 
rea calomniei; ge~turi1e ne- Re organizeze o oficină de de- Joi, în săpt~mâna trt"~ută, la o~ t pe biroul curpurilor legiuitoare, ime-
condu:5e de nici o raţiune a . 1 d 'J" , rele q seara dm"ctorul opp avea! diat dupl d""chiJerea aeestora 

mişcăl'ei cauta Iml'cfL sa lu- i t (\ n. , J f, almal'e, cu SCOpU e a OVl' să ced7.e localul teatrului socie1ăţii li (.~ T R·~ , 
Il to ceea ce e romau. stud~nt,eşti ) A rboroasa ( pentru aran. 

lature umbra ameninţatoat'e a Persoane din veehiul re- jarea unui co~cert,.. . I ........ - - .... ',- .. . .. -
unui comisar invizibil dar pre- , " Cu to:tte mlerventnle rectorulUI 
zent, in Vl'eme ce sub scoarţa gat tt'ebuesc sa. vIe al~l, PPI:- Universiiăţii şi a stud~nţimp.i. repre-! Revizuirea tratatului 

tru l\ complecta locunlc dm z\~nhţia ('erm'inii. a fost lungită peste 1 
obscura şi grauiticâ a craniu- magisfr;ltuI'ă, Jocurile libere ora fixati $i directorul Popp n'a I dela Sevres. 
lui~ se sbat gânduri murdare din oficiile statului, din admi- cedat !o~alul Teatrlliui conform obli- data de 2" 
' 't f' "'t'" de a 'o ' , 1 1:Dai1r Express( cu ..,. ŞI m en\mnea neoueo (:l; ! - nistl'aţie şi din învttţamânt şi gamentu~U\ ce· ~ave~, Decemvrie anuntă. că o numeroasă 

suita ţal'a. unde bruta înţeJege t ltă această opel'ă de orga Publtcul romanes(: exasperat de deFll1tat.iune de l~f.I,oo\lledani indieni 
totU!",l' CI·.... tr"'l'ascll. mai do ~t " • ~ - multa d~teptare a intrat ta interiorul 

'" ",a. '" CI. nlZRl'e nu poate 8'" fie alIl'"' 1" ..... <1. prezentat vice-reaelui Indiei, 
(:l; (~- tea!rului si a C('rut evacuarea sa II, ~ 

parte. nata pentru motivul ca. la A- Publicul ~inoritar ară-spun!! Cll in- cerând să intervină. pc lângil. guver-
Nici O dată în8ă ochii mici rad există un ziar unde ca- jurii la acea~tă. cerere, slrigând ,jos nul eUg'lez, pentru ca trataml de 

" . Pf R ' B b' pace l.tcheiat la S<.!vr.'s, s& fie revi· nu s'au strâns mai lleestetlC Iomnia Ee Iafăeşte liberă, ple- Româr'l;],c J. ui omânJa c ., ,ar an- zuit În favoarea Turciei. 
ŞI' nI' CI' O d,'th capul brutei uu t d' . 't . - t . d'· t.' etc. Multunl!tli. tl181 calmulul lntelec- VI' b ' 

.. ('li ca a IJ1 DIi;l e c(tpee Şl Uli o tuali10r români stau putut evita vio- icc rege e a aSI~urat pe mem n 
s'a ţuguiat mni mult de cM activitatB, fii căI'ora trecut vom lnnţ,ele, deputatiullei că guvernul indian a 
tn momentul când a citit arti- cauta sa-l arata.~n, A doua ~i seara studC'ntii au voit făcul ~tăruitoare denlersuri îll această. 
calul in care aratam cA echi- s~ impedece reprezentat,iile trupei direcţie. care de sigur vor avea suc-

1 t 1 d' ă l' "_ .... - •. - .. -- .......... f t' lt i d t" i CeSl11 dorit. EI a a"ăugat că din va en u m pres , a lTlmgmel germane, au os Ins mpe ec~:t n cOLlnnbirile avute cu secretarul d .. 
descrise de noi, calomniaza aceasta ele politiş!i, cari trăgând 1 ( i b' 

Arestarea fostului preff';ct spauele au lovit în studenţi şi i a stat pen1ru. ndia o,embru n Ca 1-

statul şi insulta şi bMfeşte pe 1 C t ţ I urmărit pa' !l~ '1'1 tf'ritorul Universităţii nelU! englez), a ptllut deduce că. a on~au e , "" , ! ~ h' r" 't români. de unde la intervenţia rectoTu hÎ;, au tr:ltatu lI! C estlUlie va 1 revIzUI, 
Atuncea .trupul monstruos Bucu,repti. - Poliţia din Con- fost scoşi cu asistenţă militară cerută -Turcia nu a primit ce pretinde, 

stant,a a areS'at pe fostul prefect al de reClor. . dar viitorul tratat prin mOlhficările a început sa tl'emme din în·, . aJ C" ti' V" acorda l"n aceslui oraş, acuzat fiind că. a rc- In ziua următoare studenţimea ce 1 se vor (li ". '. u-

cheeturi, capul şi-a dat oste- ţinut pentru sine materialul de râ,z- preulltâ,[\r!u-se inaintea autorităţilor St'mnClte câşliguri .• 
neala să gândea~ca, iar bu- boi şi sum·:le de ajutor, destinate militare au obţinut Închiderea 'rea-
zele groase şi cojite au pro- păgubiţilor în r&lboi. (A, T, R.) trului german. Rod, rosponsatll: Laurenţiu Luca 

Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Orăşenesc . 

.. 



Teatrul Orăsellese 
JfI 

•• 
Repertorul săptămAnal. 

Vineri: lu matioeu. Faehlrol (A bon. C.) cu 
concur"ul D şoart>i Lili Poor şi Dr. 
EUgt>D Janovici. In vedprea sărbători
lor CrăciunulUi rt'prezentaţia "J:i'achirnl" 
se va rla în mati Ileu şi va iucepe azi la 
orele 3 şi jumătate. Rletele reţinute 
pAntru rpprezeutaţia de seara, au va
loartl pentru reprezent.aţia in matineu. 

Simbăta: In matinpu. Lordul mie. reprezen· 
tatie pentru junime. 

Seara.: Faellirul. (A hon. A) oU con CUl'l"U I 
D-~o~rt=i LiJi Poor şi Dr. Eugen Joa
Dovici. 

Duminecă.: In matineu. Dansol cu noroc. 
Sea.ra: Pove,tlle lui Horemano. (Ab. B.) 

Jlatineuri la Teatrul OraşuluI. 
Vineri: tn matineu la Bobotează. se va repre

zellta senzationala oper~tă. "Mazurul 
albastru" cu concursul dlui Andrei 
Lă."zlo fi a dnei M.ici Horvât.h. 

SAmbili: fn mlitin .. u "Illcul Lord" reprezen
tatie pentru tmerime to rolul dtnlar 
lrina. Zilahy. La acealSta reprezentatie 
biletele din trecut sunt valabile. 

Vineri: tn 6 in Matineu, tn folosul fondului 
de penslUne se va l·epr .. zenta piesa 
lui Ladi"lllou Lakatos " Facil irul" cn 
concursul DIUi Dr. Junovici şi Dra 
Lili Po()r, vor mai fi rpprey.entaţi Îu 
roluri principale: H. Meszaros, Eugen 
Darvas) 1. Berna! h, Emma Gomori. 

51mbMă: seara: Aceasta pipsii. se va repeta. 
Duminecă: in matilJeu, Ia dorinţa generala "Dan

Mul cu Noroc"! pentru a 16-a oră. 
La. serl1tele Druloi JanovÎci ~i Ilili 
PO{lr precum şi pent.ru celfalalte re
prezent aţi! anunţate bi letele să pot, 
p,iwi dp avea de acuma la calSsă. 
Serata "RAMAritul" eveniment literar 
În l'ala spaţioasă a Palatu, ui culr ural. 
Va ap .. re drama lui Sigiloimund Moricz 
,," .. mDol Invăţător" cu rolul 
principal al Dlui SI etltn Szpntg-yorgy 
şi jocul lui E npst Szep "Povesti
rile din Java". In decurlSul serii 
Dr. Jauovici. Ladifllau P~I precum şi 
Dr. Em~ric Kidar vor ţinea conferinţe. 
Lili Poor va vorbi, Rlifael Ruzsinszky 
tenoristul va cânta. In rolurile princi
piile apar: Margareta Izsă.l\y, VilmoB 
Leugyel, AI.-xalLd,u Forgacs şi nwmbri 
T,·atrului diu Ara-!. 

Luni: SCllra.: Lili Poor va continua jocul 
ospi. al dt>ja înc.-put În 'reatrul Oraşului. 

ooo~oooooooooooo 

MIC A P U B L 1 CIT A T E. 
Achi:itori prio .. puţi cari să cunoască. bine piaţa 

se cam'. Adre~a Ag ... nţia Wallinger. 703 

La Dotariatul eercoa.1 Bă.e~t1 we 
caotă 1IR ajutor calificat wă posiadă 
limba română. dotaţiune: af.ră de sa
Iar ~ locainţă, "ipt, Încălzit şi even. 
toal venite laterale, podul., de ocu .. 
pat imediat. Popovlci secretar. 

Le află d!~â~~!~la firma 
I PavelSzUcs 

Telefon Ha. 613. Arad. Telefon Na. 613. 

1l1:\IICUBOTA 
Ghet,e bărbilt. şti ,i femeie~ti prima 
calitate lei 300 ••• Palirii ieftine. 

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

j 

I 
! 

G ~ Z14~'f A ARA OITI.lTI 

CINEMATOGRAFE. 
Contele Monte Cristo, In "Apollo". fn 4, 5, 6 

Ianuarie. După. ispravile mari ce le-a fAcut cou
tele Monta Cristo trAieste fericit cu ~oţia şi 
copilul său dintre cei pedepsiţi de dansul numai 
Benedetto e în viaţă, care & jurat răzbunare 
contra lui Monta Cristo, insii. e det,innt. De aici 
scapă, luând cu sine cei 60u00 franci depuşi de 
mamA-sa, baronesa Danglars. Benl'detto se refu
giazâ. în mormillţit de~copere cripta. tată~ui său, 
căruia fi taie mâua, ca să i fie de călanză in 
rlz.bunl\re. Pleacă. la. Roma, unde ~i Baronpsa. 
Danghu!<, despre care nu şt.ie, că ('ste mamă-Stl. 
Intră la ia şi o jntuf>şte de toată averea, A vând 
hani organjze~ză O bandă de toţi contra lui 1II0n1e 
Cristo. Se aliar.ă Cll banditul Luigi Nltmp>i. Când 
insă aude că pe capul săn sunt puşi 50000 hanci 
il tradeazi\. cu soţii sei impreună.. DUp'tlCe8t~ S8 

pregăt·~tA cu banditul B ppo să dea de urma 
contelui. DA. de el câ.nd vine Iti. t.irenze. Aici se 
sfârseşte partea primă. 

Circul în flacări, dra.mi din viaţa artiştilor de 
circ în 5 actf', i u "U ran iau, în 4, 5, 6 Ian uarie. 
Sir Jobn Ada.ms s'a ruinat cu totul. Cu ajutornl 
fratelui slu şi sub condiţia că va Incepe o viaţă 
acesta pleacă. tn Amp.rica. Aici îi merge title, se 
tnsoRra şi azi prunci. Tâ.rgul de cai fi aduc avere 
din ce tn ce mai mare. Primind O scrisotlre plf>acă 
în Anglia, dar rn drum moarf>. Un pl-oprietar de 
circ, cu care făcu John cnnoştinţă, pune m!na 
pe tiul lui John ~i pe averea lui. Fiul lui ,John 
devine artist.. AJungând în Anglia mamă-sa. il 
recuuoaşte. Aceşti trei demască pe proprie.tarul 
circului, care pentru a scăpa Îşi aprinde Circul: 
Aşa devine soţia. ~i fiul lui Joho iar stll.pii.ni pe 
a.verea lor legitimă. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URIlNIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 4, 5, G Ianuarie 

Miercuri, Joi, Vineri 

Film Dorian. 

După. romanul lui A. 
Dumas tatid pentru film 

de OCto LoveDl;tein. 

In 2 părţi. Partea 1. 

Contele Monte Cristo 
(Luptti. între viaţ.ll şi 

moarte. 

'.In 4, 5, 6 Ianuario 

Miercuri, Joi, Vineri 

Circul În flacări. 

M are dram! de circ din 
viaţa artiştilor tu 5 acte. 

Dramll în 4 acte. 

Âctori cei mai celehri 
. •• _ a.rti~ti eng1ezf şi ama-
... r,C8l11. 

- • 
! Levai şi Szigeti 

1}l.1 CII.t- 407 

ţ"e .~'1 
mal 'n'" '\... _ p t;-. ,i (;0. 

Vb-a-vl. de J n t rar eal a T e a t r u 
Recumandă magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftIne. 

I 

-----------~------MA.GAZINUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Recele Ferdlnand 1. 2. 

carbuni de călcat, lemne mărunte 011-

cate, carbuni in bocăt prrma calitate 
In Arad tran~port la domiciliu. 006 

-----_.~~---~._-.. 
No. 113 p. 0-1922. 

Pnblicatinne, , 
Provoc publicul oraşului, ca conform r~gula

mentllini despre darea şi ţinere de câ.ni, a ordi
naţiullii §. 6. că numârul câlJilor ţinnt, ~oiul, 
proprietarul dela 1 Ianuarie pânii. în 31 la per
ceptoratul oraşului că îusinuă şi darea preBcri~1 
e îndatorat a o sol vi, pentruc~ ia CaZ contrar OOu-

6 h.nuarte n~2. -form §. 38 a regulamentului se vor pedepsi et 
2000 lei amendA.. 

Câne păzitor de ca~a numai proprietarul clsiî 
or plenipotenţiatnl aceluia, or individul care ţine 
tot edificiul În arendă.. 

Arad, la 5 Ianuarie 1922. 

MartinoViCi, 
şef p!:'rceptoratuIQi. -• n SSt _ ad'l'IIIiIib.. _ ............... 

~ Ao woslt cele Dlal noi ,i moderne I 
! paltoaned,toamnă,d,iarnă,. 
• haine bArbăte,tl ,1 pentru copil I 
~ Clasă weparati de măsorat 

• SZANTO şi COMLOS ARAD,. 
j Piaţa Avram Iancu N'o. 22. ~ 
~ 381 Edificiul Teatrului , 

• F ...... &2 .. caz ~. 
Antistla comunală a circ. 1. -No. 28216-1921. 

PublicBtillue. . 
Se aduce la ouno~tinţei generală ca n liul . 

de 11 Ianuarie a.. o. la ora 9 &. m. se va vinde ! 
prin licitliţie publica la cazarma pompierilor oii- I 

şănl'şti uu purcel de ş&.<;e luni şi un purcel dt ! 

şase săptămâni aflaţi vagabuny. pe teritorÎul ora. 
şului fără de stăpân. 

A 

Arad, la a Ianuarie 1922. 

(88) Pocioianu m. p. 
şetul circ. 1. 

• 
FRAŢII NEUMAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD 

Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. , 
Nr. 16U2(I-Hl21. 

Publicatiune. , 
La. servioiului de poduri şi ~os .. le Arad ~ 

va ţinea. tn 20 Ianuarie a. o. a~ m. 10 CRl'e licj.. 
taţiei publica pent.ru darea in int.repl"indere a 
ret'dificar€li podului DI', 17 pe şo~. jlldeţ. Seleu~
Cermei-Tlilpoll cu suma de lei 25.UoO. 

Proieatul şi condiţiuuile de licit.aţie se pot 
vedea tn carele oficiare la o;el'vicÎului subsemn,t. 

Serviciului da Poduri si S080le Arai. , , 
Bartos, 

ş~fuI serviciului. 

Administraţia == 

Gaz~ta Ara~ului 
prlmB~te sprepub~ 

IIcareanunţuri ief
tine. 

-Tipografia L. Retlly fi Fiul Arad t BUlev. Regina Maria No. 7. 
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