
5 • tT t: m rrom t tu~yoa '-
1 Leu exemplarul. Cenzurat: v. Dârlea 

Anul II. - No. 158 Sâmbătă 14 Ianuarie 1922 
n ' 

De Anul Nou. n'am lUai vorhi nici unul fără 
r01:lt, nu ne-am mai afişa ba-

Pentru dnii abonaţi. 
teşuguril~ şi neajunsurile, eU La 23 Decem,·rJe s'au 

In ajunul u(;8stui An Nou, ţiOllH. cinstit şi regulat pentJ'u convingerea că ne facem o implinit şease luni de la a
ne poate să însemne illRUgU-, cit plaga conl'uperf~i şi a in- reclama legitimă şi nu am pal'lţid. zhtrulul DOHtru.' 
rarea unei 61'0 de prosperi-: tel'venţiHol' gras platita, nu mai aspira, bieţi oameni adesea ..\ceBtzbr a a J)a.rnt to-

. tate, dar şi a unei epoci de: ar mai introduce în ruajul Ileelor simpli, îngenunchiaţi unii de tr'un moment eAnd toce
degringolat'e şi de decil.dere,: oficii nedreptatea şi desor- vârstă, alţii de simplitate de tI&se singurul orga.n' de 

: til toate domeniile şi direcţiile I d~nea, anarliia şi abu:m~. minte, alţii de abundenţa. de- lJreSă românesc ce exista 
acttvităţei noastl'e ca naţiune i De asemenea, graţie patrjo~ gradatoare 80 trupului nostru In Judetul' Arad, delillde 
~ ca stat, e bine ca exami- f tismului llostru luminat, nu s'ar robit de apetiturile materiale, rezultă ca fa.ra '"Gazeta 
nând nevoile şi situaţiile, Ha mni gasi nimenea. ~a agite idei In spre situaţii şi onoruri In Arn:dului'" Românimea ar 
ne gândim şi să exprimăm. 1 comliniste, socialiste. fevolu- stat, ce cer alte răspunderi şi ti trebuit să' file mArginea':' 

· sincer ce allume ar trebui sa. 1 ţionare, republicane sau sepa- alte puteri ca ale noastre.' 8că la lectura. ziarelor ma-
ne urăm şi ce anume ar tr~- \ mtiste, ci toate minţile şi Sa pl'i vim In jurul nostru ghiare. I .: l' ,"~; , 

bui sa ne dorim. i toate sufletele ar vedea o sin- şi vom vedea câ.ţ:i·· nechemati De şi, ascultând de . In· 
C Lucru greu. şi acţiuue di- l gura. ţara., Un singur Tron iU-/ urmăresc cu ochii strânşi' de demnurlle ce ne veneau, 

ficila de oare ce formularea l bit şirespectat~o singurii. na- cupiditate, funcţii Inalte, ono~ am c fAcut un ziar" rOblA. 
c unei ura.ri, S1l.U a UllnÎ dorinţi, 1 tiune glorioasă şi . respectata. ruri, miuiRtere şi secretariata Ilesc' acolo" unde "nu era 
i ,lnsemnează, poate,' recunoa~': t' de toţi.' . " ' , ge'nerale, fArA 080 bunul simţ, nici unul,' totuşi trebue 8a 
. tarea 'unor Iip8111·j evidente şi i - Aceea ce am mai putea neexistent, s~ le sţri;ge: feri- I mărtu"rlslm ea : aceastA,' ae· 
nevoia dobâ.ndirei unor însuşiri ! sa ne urăm de Anu] Nou, ar I ţi-vă; inl 8unf pentru voi,. ţinne nu a fost . îllt.eleasi 
esenţiale. ' o, i fi. bun simJ; f.oarte mult b~n căci vă Jipse.şte - totul, iar I cum ar" tţ trebuit.' . , ""1 

Cu toată dificulta.tea deci; srmţ, exact ceea ce ne hp- a.eeea co aveţi nu sunt de I Dupa şeal;e luni de ztle~ 
· a acestei' operaţii de gândire, 1 se~te a~tăzi intr'o cantit~te rle câţ potte, in~bold~ri. :uşi-. avem ~uţe de abonaţi Clul 

ee faoe apel la toată sinceri- neunagmat., 'noase de CâŞtl.g Şl l~stmcte I IIU au ~ru~lP~ incă. nici f! 
tatea şi la toata cinstea noa- ,Dacă tOţi a~n avea. ~un ned.emne de ~aşltate ŞI abu- I centilll3 dm suma ~.uveltltă 

, dtra. sufletească noi credem Că I Simţ, nu am mal avea lllCl o zurl. I pent.ru 8 bonament. ' 
aceea ce ar tr~bui sa. ne do- 1 data dureroasele. prilejur~ de Aceea ce ne-al? mai dori!.. 1·' 8~ intelege' Că on ziar 
rim In, !pl"imul l'a.nd, ar' fi un I a :edea. oam~lll, văduvI d~ l?ar

l 
eMe ,ar trebUI ~Să ne do- l ro~allesc, neujutat ~e ro

patriotidUl adânc şi }ull1jn~t, o i c~htatea, esenţială ~ bunul?l n~l. lntehge.nţa, cultU~ă, mân: ! mllui ~l cu abonamentele 
largă dragoste de ţara atâta I Simţ, celând repubhcă, tntr o dlle profeslOuală. CInste ŞI i neachitate DU pout.~ să tră
de tnsufleţîtoare, in cat gân- I ţ~~A ~bsolut ~ina8ticA şi po~i. i p~t~l'e. de ~oncen~l'a:e ~i gân- iuscă de c.ât r~când cele 
dind la patria noastră' şi la! tlCl~nl b~trâUl. fâcâod apologl&. I dire, sm~er]tate Şl lUblr~ de mai grele sacrifICii. . ( 1 

marile ei nevoi, Să părăsim I t'Og~on~hsmul.Ul, în. faţa. unei I adeva.r ŞI de aproape, ŞI atâ- • In consecInţă rugăm pe 
uu moment trebul'ile noastre, {~aţlUl1I perfect .unIte ŞI 80· I tea alte lucrurI, pe care (~aCă dmi abonat,lt cari na şl- 8U 
m~i ales pe cele puţin uvua- J hclara 8utlet~ş~e 'pâna In cu- le-am avea. românul d~ alCea achitat . abonamentele sA. 

.' bile, sa renunţam la interese 1 te~e ~el? ma} mtune ale alea~ ar. fi tot una
4 

cu cel ?lU ve- facă ~ce38t8 de urgenţă, 
· egoiste, la combinaţiuni . ne- tUiral el.. clnul regat, m gân~urIle tutu- trl·mita:od sumele la admi-

demne şi la operaţii' fruc- Dacă am avea bun simţ,cu lor .. Atunc~ numai. avocatu.l nlstrtlţ,18'"Zlarolut. >" __ ~,.o._ 
(uoase, pentru noi, clar di'tU- totiL guvernanţi şi guvernaţi, de alOea nu ~r ~lal duşmăm ___ _........ ._ ...,.,. 
nMoare ţal'ei şi situatiuneî O'e- miniştrii şi funcţionari, plebee şi cultura. acelma dm ţara; a- ~ 
nerale. . ~ aristocntţie. nu am mai avea tunci nimeni nu al' călca le- Politica economică a· 

Un patriotism cu adevii.l'at guverne ne Ia locul lor şi gile yăl'ei romt~neşti" atu~ci .: . , I 

luminat, ar avea magica fa- consilieri a Tronului de fabri- numaI ar domm acea deplInă sovietelor. 
cultate de a ne face s'" eVI· _ caţiune momentană, aruncaţi atmosfera de fl'atemitate. .ce 

Q, t b t tII In curâ.ncl vor incepe tratativele 
· tăm ahuzurile, neorânduelele, în fotoliuri comode ministe- re ueş ,e evoca a cu pl'l eJu economice Intre guvernul polon şi 
gheşefturile cu banii statului, riale cu alte meniri şi desti- fie carui An Nou, ce trece cel rus sovielic~ conform articoluhti 
intervenţiile nemeritate şi ac- natii~ deasupra lumei şi deasupra 21 din tratatal de la Riga. Nn 1I'a 

ţiunile de influentare, tu ve. Bunul simţ naţional şi co- ţărei româneşti! fixat incă locul unde vor fi tra.tati-v ___________ - \lele. Pe lângă. negocierile economice, 
derea unor foloase iJicite. lectiv, ne-ar pune pe tie care - ... d*'" _ - -....... se vor lrata şi convenţiuni sanitare, 

Dacă am şti şi daca am la looul nostru, ne-al' faee sa. Afltu . illea p~ll'UdUIUI poştale ~i telegrafice. 
vrea să evităm toate acestea! savârşim numai acţiunile ce ţărănesc, * 
finanţele naţiona1e ar putea ar fi ele competenţa noastra Bucurefti. - DupA ioformaţii!e Ziarele suede~e anunţă. că 1ratati-
Sa prospere, pentru eă ni- şi ne-al' pune În gură uumai p1"i~ite din ceŢcurile part~~u!ui, acest vele dintre Suedia ~i soviete' relatiVe 
menea nu le-ar da o altii. de- cuvintele co ar corespuude partid Cit oca~la deschidem parlamen. i la încheerea unui acord comercial 

. (ului, va păstra o atitudille pasivă faţă ~ n'ar fi Îsbutit. 
stinaţie de cat cea merirata, situaţiei şi imprejurărei. . de orice propunere; neluand parte la I 
ia.r oficiile statului, ar fUDe- Daca am Avek bun simţ, votar~. (A, T. R,) , 
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In iurul adunărei 
de la Cluj. 

Relativ la cele petrecute ia Cluj, 
• Tribunae din Oradill, scrie: 

-DI. Mihali, care la declararea 
crizei de guvern se arAtase ca un 
hotirât partizan al atitudinei şi ac
ţi unei politica 8. Partidului, poporului, 
şi-a schimbat, s,e pare, opinia în 
vremea din urmă.. D-sa a devenit 
acum un agent al guvern ului Ta
che Ionescu, însărcinat să. recolteze 
partizani. 

In acest scop d·sa a convocat la 
Cluj o adunare a paria.mentarilor ar
deleni din Partidul poporului, con
vocare care trebuia să aibă loc 
Dumineca trecutA, dar care sta a
mânat pentru ziua de 9 Ianuarie, 
deoarece foarte puţini parlamen
tari au răspuns la apelul d·lui M i
baii. 

. Suntem informaţi că tot În acest 
scop, d-sa a trimis la Oradia Mare 
pe nn domn seoator din Partidul po
porului, al cărui nume il trecem sub 
tăcere. pentru a convinge pe paria. 
mentaril blocului bihorean si dea 
sprijin guvernului actual. Deputaţii 

~i senatorii bihoreni au rA_pun8 
refuzâ,nd categoric propunerile d lui 
Mihali şi au declarat emisarului 
d·sale ci inţeleg să. rimânl statornic 
grupaţi to jurul d·lui Octavian 
Goga. 

Aceasta este de altfel atitudinea 
tuturor parlamentarilor averescanl 
din Ardeal cu excepţia câtorva 
domlli pe cari cine ,tie ce făgădueli 
sau favoruri fă.cute de d. Tache 
Ionescu i-a câ,tigat pentru cauza 
actualului guvern. Numărul lor 
este Insă. atât de mic Irlcât nu 
s'a putut preta nici la parodia de 
consfătuire convocatÎi de d. Mi
hali pentru Dumineca trecută. ,i 
care din aceastA cauzA a fost amâ
nată. 

Situaţiunea aceasla nu tocma
~lară Se va limpezi la 9 Ianuarie 
când toţi parlamentarii ardeleni din 
P1.rtidul poporului se vor intruni sub 
preşedinţia dlui Goga la Cluj. Suni 
tem fn măsurA a atirma că cu pri· 
lejul acesta d. Goga va fi proclamat 
şef al grupuiui parlamentar averescan 
din Ardealt. 
~ ... 4*_-- ......... 

Vânătoare de lupi. 
Primpretura plasei Halmagiu a a

dus la cuno,tinţă subprefecturei ju
deţului Arad, că mai multe comune 
din acea plasă sunt ameninţatl'! de 
a. fi atacate de lupi, cari fn urma 
zăpezilor au invadat în număr mare 
imprejurimile comunelor. 

Primpretura Halmagiu:ui a cerut 
subprefecturii a lua dispoziţii pentru 
apărarea comunelor împotriva lupi
lor, populaţia neavA.nd arme pentru 
a se api1ra. 
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Subprefectura judeţului, după cum 
ni se anunţă, proieoteazâ. in legAturA 
cu cererea primproturei Halmagiu, 
să organizeze o vânătoare tn regiu
nile ameninţate de lupi invitânn la 
aceasta pe toţi vânAtorii pasionati 
din judeţ. 

A'itfel se speră că populaţia co
munelor periclitate va scăpa de pe
ricolul ce o ameninţă mereu, de a fi 
sfăşiată, tn lipsa armelor de apărare, 
de bai tele de lupi ce se apropie no 
apte de noapte până. În marginea 
satelor. 

De la C. F. R. 
In urma intervenţiei direcţiunei 

generale a C. F. R., ministerul co
municaţiilor, a aprobat maj',rarea 
diurnelor eleviior din şcolile profe
sionale ale administraţiei C. F. R., 
după cum se specifică mai jos: 

In şcolile de mişcare l;Ii tele
grafie: 

Pentru elevii veniţi din afară lei 
600 lunar. 

. Pentru elevii dia serviciul C. F. 
R. 150 luuar, pe lângă salariul. lor 
cu accesorii le. 

In şcolile de intreţinere: 
Pentru elevii din afară lei 300. 
Pentru elevii din serviciul C. 

F. R. lei 150, pe lângă. salariul 
lor. 

In scolile de mecanici : 
Ele~ii acestor ~coli fiind numiti 

din serviciul C. F. R •• vor avea 150 
lei lunar pe lâu?{ă leafa lor. . 

In şCLllil~ de m~gazilleri : 
Fiind In aceiaşi situaţie ca şi 

elevii mecanici, vor avea aceiaşi 
diurnă.. 

4 ....... 4.-"-

Pentru scoală. • 
D. ministru al cl11t~lor Intr'uD 

interviev dat »Dacif'li c Între altele. a 
spus: 

.lnvăţlmâ'1tul universitar n'are I 

manuale în limba româmi. Până. acum 
se întrtbuiuţau manuale streine, cn 
deosebire franceze. Astfel de cărţi 
acum costă en6rm din cauza valutei. 
Pe de altă parte majoritatea studen
ţilor din Basarabia, Bucovina, Ardeal, 
nu cunosc sufiLient li mba franceză. 
TTf'bue 5li. adăugăm la aceste COII

siderente nevoia de a se stÎmula 
publicarea de· tratate universi
tare cu O condiţiune pentru in
temeierea şi consolidarea culturei na
ţionale. 

Pentru a remedia acest grav ne
ajuns, ministerul instrucţiunei publice 
pune la dispoziţiunea fiecăre ia din 
cele patru Universităţi ale ţărei câte 
două sute de mii (200.000) fond de 
regulament destinat pentru tipărirea 
de manuale Î'CI limba română. pentru 
tnvăţământul universitar. 

Administraţia acestui fond cu 
toate adă.ogăr i le :~i beueficiile este 
tncredinţ'ită. pentru fiecare Universi
tate, Senatului universitar respectiv, 
Senatul universitar va decide asupra 
manualelor ce sunt de tipărit. 

Destinaţiunea acestui fond nu se 
va putea nici odată. schimba. Su
mele ce se vor îutrebuinţa din acest 
fond pentru imprimarea de manuale 
vor fi rambursate din vânzarea ace
stor manuale aşa in cât fondul să nn 
scadă. niciodatl. 

INFORMAŢIUNI. 
. -

- Din CKuza sărbătoreÎ 
Sfântul lasile (."-nul Nou), 
ziurul nostru '"" apare Marţi 
dimineaţa IIi orele obIci
nuite. 

- Tuturor abonaţilor şi 
cetltorilor ziarului bo~trll, 
le dorim An Nou fericit. 
Uedacţla şi A (lmillistrutla. 
~ Intr'o expunere făcută repre

zentanţilor pre~ei din Varşovia, d. 
Skirmunt, ministrul de externe al 
Poloniei, a declarat că. relaţiunile 
Poloniei cu Franţa ~i România sunt 
excelente; iar ideea dominantă a po
liticei sale este să lege relaţiuni pa
cifice cu toate ţările vecine. 

- La 16 cor. se va tine, la Pra
ga, O conferinţă a tuturor 'statelor 
succesoare, în care se va trata che
stiunea pa~apoartelor spre a simpli
fica comunicaţia la graniţele statelor 
succesoare monarhiei austro·ungare • 

Marţi s'a redeschis la Geneva 
conferinţa Ligei naţiun.ilor. 

- Minil'terul cultelor şi al arte10r 
spre a da tuturor artiştilor timpul 
necesar pentru pregătirea şi realiza· 
rea macbetei pentru monumentul 
Unirii în Alba Iulia, pentru care se 
publicase concurs tn ~ onitorul Ofi
cild ~i ziare, a prelungit până la 
data de 25 Februarie c., prezentarea 
machetelor. 

-
- Balul SocietAţii sportive C. F. 

R. va avea loc în ziua de 21 Ianu. 
arie în restaorantul dela gară, a ci. 
rui apartamente au fost toate an~a . 
jate pentru această ocazie. Va zice 
orchestra de sub conducerea lui AI. 
mai Laci. 

- CApitanul Mudaret contra ci. 
ruia s'au ridicat acuze că ar fi se.. 
vâ,rşit alroei tAti in Basarabia a fost 
transferat t(] Vechiul regat. 

...... t 

Briand si-a Înaintat , 
demisia. 

Camera a d88aprobat activitatea 
primu'ui mlnatru dela Cannea. 

Paris. - Briand . prezentându·se 
la camerâ a făcut o expunere des
pre tralativele deja Cannes. Primul 
ministru a motivat atitudinea sa dela 
această. conferinţă. Carnera neapro • 
bâ(]d activitatea primului ministru, 
acesta s'a dus imediat la Eliseu ~ 
a Înaintat preşedintelui republicei 
demisia. cabinetUlUi. Preşedintele a 
primit demi'iia cabinetului Bri
anei. 

Briand a adresat apoi o tele· 
gramă lui Lloyd George, in. care 
î~i exprimă regretele că rJ.u e În 
situaţia să termine consfătuirile fa· 
cepute tn intHesul păcii mondiale ,i 
a Franţei şi Angliei. 

Prtş .. dintele Miilerand a primit tn 
audienţă pe miniştri Leon Borge şi 
Raul Peret. Acest din urmă. a reco
mandat ca urmaş pe Poincare. 
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In consecinţă, expoziţia începe la 

2S Februarie, iar juriul lusArcinat cu I 

examinarea ~i clasificarea lucrărilor 
Se va ÎntruoÎ fI! ziua de 28 Febru
arie. 

In cercurile politice se crede ci 
noul prim ministru va fi Poincare. 

Partidele din stânga cer disolva· 
rea camerii, pentru ca Franţa să se 
declare asupra politicei sale ex.· 
terne. 

Briand a primit tn audienţă seara 
la orele 9 pe Poincare, l care a ple
cat apoi din palatul preşedintelui la 
orele fI şi jumătate. Poincare ieşind 
liela audiellţă a refuzat a da repre
zllnţanţi lor presei orice lămurire. 

, co 
Al 
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tu 
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Locul expoziţiei se va anunţa ul
terior. 

Lucrarea clasată întâia va fi f'xe
cutată. Fondul de realizare a ~icestui 
monument este de 500 mii lei. 

- Trupele anti-bolşeviste din Si
beria răsăriteană tnainteazl cu suc
ces. Bol~'~vi~tii au suferit o înfrân
gere la Jakutsk. Trupele albe au o
cupat oraşul Nicolaevsk pe râul 
Amur. 

An nou fericit urez Ono mei 
Clienţi. Cafeneaua -Cornul Vânăto
ruluic. 

- An nou fericit urez Ono mei 
Clienţi. Elena Neguş-Şiclovan croi
toreasă. Piaţa ~vram Iancu 20. 

Fixarea nouei frontiere a Al
baniei conform hotărârei conferinţei 
A mbasadorilor se va face in ziua de 
17 Ianuarie. 

Ieri, In 
toate birourile 
lui sta lucrat 
11 dimineaţa. 

ajunul Anului nou, tn 
statului ,i ale ora~u
numai pâni la orele 

La parchet, toţi funcţionarii f..'au 
prezentat primulni procuror d. Me
culescu pentru a exprima urările de 
Anul nou ~efului. 

De ase menea au prezentat urări 
de Anul nou funcţionarii Administra 
ţiei financiare, ~efi!or acestei dnilor 
Margineanţiu " Sofrocescu. 

- D. O ttescu, secretarul gene
ral în ministerul de finanţe a fost 
numit cenzor al Băncii Naţio
nale. 

Briand a declarat reprezentanţilor 
presei că demisia sa e definitivă 
CA. '(o R.) 

• :Jt t 
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Ştiri din judeţ. ll€ 

--.. Jandarmeria din Chişineu . a Sa 
descoperit pe individul Halmajan de 

ur 
ca 

Ioan, care fn noaptea de 5-6 Ia· 
nua~ie 1022 a furat o pereche d~ 
hamuri, de la locuitorul Berner 
Adam din Chişineu. Autorul a fost 
predat judec&\oriei de ocol Chişineu 

- Jandarmeria din· Tâ,rnovs a U€ 
reuşit a dt'scoperi pe indivizii Petru. "lI 

i Sofron şi Ştefan Ioan din comuna 
, Drauţ, cari tn noaptea de 1 Ianuarie 
., 1922, prin spargere au furat mai 
, multe efecte de la locuitorul Brina 
i Gheorge. 

ră 

10 
m: 

I Tot aceşti indivizi au făcut to Sti 

acee.aşi no~pte ? altă spargere ~n te 
pivmţa lOCUItorulUI Borza Ioan din 
aceiaşi comună., de unde au scos un 
butoi de vin. ril 

ce 

Cu ocazia cercetărilor jan iarmii au ril 
reuşit a descoperi ,i un alt iurl co· bi 
mis fn noaptea de 15 Dt>cemvrie 
192 J t la locuitorul Iovănuţ GherasÎm, Dt 
de la care individul Petru Sofron cu bi 
un nou complice Urechealll Ioan au 
furat un stup de albi ni. PE 

Autorii Impreună. cu actele au fost tii 
predaţi Parchetului Tribunal. DE 

n( 

el 

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

2 LEiIi. • 
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Să citim romlÎneste! • 

\ Parchetul a deschis ac
ţiune publică contra lui 

,~Aradi Hirlap". 

TELEGRAME. 
o anchetlt facuta prin li-

brArii cu prilejul sa.rbătol'i1or 
. a dus la concluzia descuraja
. toare cA numitl'ui acelora cari 
i s'au gândit sa eumpere şi 
carţi, pl'Între altele. drept ca
douri de CrAciun, a fost ex

e trem de redus, dacă nu abso
lut inexistent. 

Cărţile româneşti, de lite
ratura, de ştiinţA, sau de dis· 
tracţie mai simpla, au aşteptat 
za.darnic să fie luate din vi
trine, pentru a fi oferite de 
parinţii de familie copiilor 
lor. 

Sunt in adevar descuraja-
· toare şi penibile frica aceasta 

ce exista la Al'ad pentru tot 
· ce este carte şi aceasta. com
'plecta neglijenţa. faţă. de ma
nifestaţiile scrise româneşti. 

Şi cu toate acestea din ve
~ chiuI regat se tl'imit aicea 
· carti destul de' bune, unele 
destul de interesante şi de !l

triîgătoare şi cari ar putea fi 
de mal'e folos acelor'a cari DU 

au avut prilejul sa fie în cu
rent cu scrisul românesc. 

Am avut prilejul sit vedem 
prIn vitrini1e librariilor ediţii, 
eomplecte unele, de clasici ca 
Alexandri, unde se pot colege 
tnceputurile fericite ale Htera
tUl'ei româneşti cum şi ediţii 
de scriitori moderni de seamă., 
HW'Itraţii ale naţiunei. 

In cartile acelea se simte 
şi se scrie o admir'abilA limbA 
româneasca pe care toţi tre
bue s'o InvAţam pentru c8, e 
limba frumoasa a ţarei şi ex
presia definiti va a acesteia. 

Daca. nu vom citi roml\.-
. neşte, dacA nu ne vom sforţa 

sa. inţelegem dator"ia ce avem 
de a ne cultiva româneşte şi 
a ne ridica nivelul cultural na
ţional, vom fitee o acţiune 
urâtă şi ne patriotica şi ne vom 
condamna singuri sa rămâ
nem în întunerecul necuno!;!-

. ti.nţei. 
Mulţi roml1.ni au rămas la 

răul obicei de s se margini 
tn materie de citit, la infor
maţiile zilnice ale unor ziare 
streine de neamul nostru, pre
textând că sunt împinşi la a
ceasta de uşurinţa ce au, uşu
rinţa poruncita de împrejul'a
rile is[ol'ice, de a inţelege mai 
bine limha f'o i?tilo l' asupritori. 

Trebue ca ronlll.nii sa re
nunţe la citirile acestea păgu
bitoare, pentru suflet ca şi 
pentru minte;. trebue sa ci
tim, cu toţii, în fine romA
neşte, pentru a da copiilor 
noştl'Î. o pUdă tnalţatoare şi un 
exemplu _edificator •. 

Pentru .~ citi insa_ trebue 
8a avem şi timp şi de aceea 

e o datorie de simţ na.ţional 
sa. ne creem posibilitaţiie pen
tru lectură, renunţâl1d la. dis
tincţiile şubrede oferite de 
şederile prelungite În cafe
nele. 

Pentru ce ceasuri Intregi 
Inşîraţi la mesele cu postav 
verde, bMând cartile de 
joc? 

Pentru ce sute de oameni 
adulţi şi serioşi pierzând tim
pul tn zadar cu distr'acţia bla
mabila a jocurilor de noroc? 
Pentru ce aceea chibitealA de
gradantă de ore Intregi, fă.cută 
adesea ori de oameni cu pre
tenţie, In 10calul"Î de spoliaţie şi 
jaf? 

:Mândria noastra de oa
meni cu pretenţie de intelec
tua1i. ar. trebui sa se revolta 
in ftlţa timpului şi banilor 
pierduţi şi In faţa ruşinei de 
Ro fi socotiţi stâlpi de cafenele, 
luaţi In b!Uae de joc de zia
rele din alte ol'aşe şi locali· 
tăţi. 

Sa. ne uităm la streilli şi 
să observam ca puţini din ei 
tşi petrec toata. ziua la cafe
nea şi ca aceia, sunt in gene
ral cele mai slabe exemplare 
ale rasei. 

sa. facem o sforţare asu
pra noastră; sA ne reRemnăm 

sa. citim româueşte şi sA de
sertăm cafenelele, lit:;;ând car· 
ţile celor făra. de nici o in
teligenţa. Sa. citim româneşte 
pentru a da pildă frumoaRA 
copiilor noştri şi pentru a nu 
Cl'eia Aradului aUI'eola dure
roasa ca Iu sAnul sau dom
neşte frică de cultura şi de 
carte românească şi dra
gostea pentru viciu şi trânda.
vie. 

Sa. citim, tineri şi bătrâni, 
pentru că cititul înobilează 
mintea, alungă gândurile u
rAte, 111al~ă gufletul, Intl\l'eşte 
sentimentul de dragoste de 
ţară şi de simţ naţional şi înlă
tură ura dintre fiii aceluiaşi 
popor. . 

Invese1ite, cartile nu cele 
de joc - ne aşteaptă de 
Anul Nou, blânde şi surâz&.
toara In vitrină. 

Am semnalat lncă din pri
mul moment atenţiuna tutu* 
101' bunilor romAni greşeala 
făcută de .~Aradi Hirlap" a,
tuncea când a publicat ştiri 
cu caracter calomnios la adresa 
unui membru al societrl,ţei ro
mâneşti, mai inainte de a fi 
putut protluce pl'olJe şi mai 
tnainte de a se fi putut afla 
ce fi. rezultat din ancheta în· 
treprinslt tn chestia incidentu
lui dintre dil'ectol'Ul spitalului 
de copii şi dintre autoritatea 
comunală. 

La protestArile noastre ni 
s'a ritspuns din partea ziarului 
maghiar cu un limbagiu şi cu 
o ţinută sufleteascA nedemne 
de un ziar adevarat. 

Se vor fi găsit, poate unii 
oameni cari sA metu'gă chiar 
pânA acolo în cât sA creadă 
in dreptatea ziarului maghiar 
care ne ameninţa pe noi cu 
darea in judecată. 

J usteţea protestări1or şi a
ceea a intervenţiei noastre 
eRte Insi\. pe deplin .. stabilită 
azi, când parchetul de Arad, 
sesizat de cererea. românilor 
ca10mniaţi a intervenit la rân
dul său, conform drepturilor 
ee ti sunt recunoscute şi atri(' 
buţii10r sale. 

In bll~a acclOlf,01" drepturi 
şi a a.ce~tor atrlhut li , Ş .. flll 
parchetului, d. primpl"o
curor Mecule!'lcu. a. deschis 
acUune pnhlieă contra zla,
rulul "A rndi Hirlap" pentru 
calo'l1nU tndreptnte fle ace
sta, în dauna. drulal Ro
he8cu, directorul spitalului 
de copII. . 

AceaRtă actiune pn1lHcă 
a pnrchetu lui, ce e"lte o 
formă IL allărărel Ideel de 
morală socială, pune şi mat 
hine in evidentă slliritul 
le~ei de pre~ă ce nu ad
mite ~ă se pue in dbcut,te 
in ziare, cauze tn cuz de 
cercp,t~re şi lnai ale~ fără 
a ~e avea nfcl O probă, .de 
ntltură sa. lelrlUmeze o Iilen-
zaţie cu CRrActer ~rav. 

Ne abţinem de la. 01'1 ce 
alt fel de comentarii, dar 

...... _ •• ".A..._ .. _ •• _. __ ,.._ ........ _ ..... ".-""' .. ____ in!olbtăl1I aRupra. faptului 
fa" Acţiunea Im hll că, d~R" 

. Su!o\pendarea impozitului pe elllsă de parchf'!t contra. 
avere. ziarului ,," ratli llirlap" a-

Bucure$ti, - Guvernul il decis rată dreptatea intervenţiei 
~ă suspendeze impoziTul pe avere. Il O u!'Itre. 
1'.1 ce P' ive,te declaraţiile de impo- .... 
Zlt aceste tt"bue să. se depună până - .. -n' ~ *" .. , 

Căsătoria Regala. Re va in
cbeia la Be.lgrud . 

Bucur#Jllti. - S'a fixat definitiv 
ca cUllunia Principesei Marioara cu 
Regele Alexandru să. aibi loc In 
ziua primi a Paştelor. Cunuuia va 

avea loc fa Capitala jugoslavid. (A. 
T. R.) 

• 
Bucltreşti. - Principesa Marioara 

a primit ieri din Capitala Jugo8la~ 

viei nUllllroase telegrame de felici. 
tAri. 

• 
BuclIrelqti. - Schimbarea verige-

lor de cp.sătorie va avea loc tn 5 
Februarie, când Regele Alexandru 

tn~oYt de primul mInistru Pasici şi 
mtnlstrul de externe Mindci vor • 
sosi in Capitala Rnmâtliei, (A. T. R.) 

• 
Bucu.r#J/JU. - -Epoca. scrie ci 

apartamentele din palatul regal din 
Belgrad tn care a locuit Regele Pe· 
tru vor fi reparate şi transformate 
pentru a fi puse la dispoziţie, dupA. 
cununie sbţiei Regelui Serbiej, Re
gineI Marioara (A. T. R.) 

Presa Ser biei şi a Hreclei 
despre logodml Re~ellli Ale
xl&Ddru cu Prînei pesa MlI-

doara. 

Belgrad. - • Tribuna~ scrie 
despre logodna regelui Alexandru: 

Logodna Regelui e un eveniment 
de importaf1ţă politici. de oarece a
ceastă. logodnă. dă. puşibilitatea ca 
sli. se dea chestiunei succes;unei la 
tron o soluţie constituţionala. 1'1 con
formitate cu speranţele poporului. 
Această. căsătorie va contribui în 
m::tre mAsură la consolidarea şi inlil
rirea ţării. Serbia cu Româ.:';a se 
un~şte intr'o ~are şi putertiică alianţă. 
AZI, îndt'osebl are mare importanţă. 
aceaslă. Ullire. ambele state afiâll~ 
du-se in faţa problemelor grele cu 
refacerea economicil şi menţinerea 
ordinei in Balcan, Impreunarea celor 
două dinastii inlesne8c soluţia acestor 
probleme (A. T. R I '. 

* 
Attma. - Intreagă. presa elen~ 

fără deosebire de partid, scrie in 
modul .cel mai cordial despre logodna 
Reg.elUi ~le~andru_ cu Principesa 
Manoara IjII tŞl exprimă. convingerea 
că. . acea,sta că.~ătorie va fntări legă
tunle dl11tre cele doui popoare con
ducătoare (A. T. R.) 

Semnarea. acortlulul ro
mâno-Jugosh~v. 

Bucureşti. - Cu ocazia vizitei 
Regelui Alexandru, afară. de logodna 
Regală, s'a petrecut un al doilea 
evenimeot important, semnarea de· 
liuitivâ a acordului româllo·jugoslav. 
(A. T. R.) 

Rad, responsabil ;·.laufentiu Luca . , 
la terminul fixat, aşa cum prevede Terminul ,ppntrll r)epune-
ordonanţa lui Titulescu. In ce pri- d I ......... a_ .. _____ _ 
veşte impozitul pe venit rămân in reu. ee araţlilor de impo-
vigoare dispoziţiile fostului ministru zlt nu se va prelungi. Răspândiţi 
de finanţe, modificate insii tn ce BucurefU. - Se co!Ounidl. oti· 
priveşte suma de impozit, care nu eiaI că terminul fixat pentru depu- Gazeta A radulul-'" 
poat.e trece de Ruma prevăzuti ca nerea declaraţiilor de impozit e ziua I " 
maxim tn lege. CA. T. R.) • de 20 Ianuarie (<\ T R) 

. ,. . . -------------
-::. .. ,,' ; .. 

• 



7 "'2 Imnll -nu 

G.~ZETA ARAOULUI #14 IAnuarie 19'12. --
T.,.trol OrăSelleSC .. , - " •• • 

Bepertorul 8laptămAnal. 

51mbită: MatiDl'ul cn locuri ieftine pentru copii: 
"A readie nui mare magarI.: ope
retă mare dansantă, Bilete pentru toate 
rf'prezentaţiunele puhlicate se pot cnm· 
pira dela cassă. 

SAmbătă: seara "N ebnnnl" premierirolul princi
pal Silvia TyroD) care pentru prima. dat 
apare in operetă. Rolul celalalt prin 
cipal Rada Inkf'. piesa. dirigiall.l. de 
Dt'sideriu Jakabffy, orchestrA: Matei 
Cl'ânyi. 

Duminecă: Matineu, cu locuri ieftine, p"ntru 
prima data va ti reprezf'ntat )tOff'f'n
baoh"', Sfoara "Nebun_1 1t a doua oră., 

0000000000000000000 

CINEMATOGRAFE. 
JurămiÎntul fals, dramâ. în 6 acte, dupi ce

lebrul roman a lui Gerhardt Haupt.mann, fo 
"A pollo"', În 13, 14, 15 Ianuarie. Celebrul roman 
a lui Gerhardt Bauptmann î,i află Cea mai fi
deli reprodllctie în acest film. Ne cUlremurăm 
vizând cum prin slăbiciunea unui om se produce 
acea tragedie fata.Iă., care zguduie elin temelie 
fericirea anei familii. a unei tete [n sine bAvlno
vali şi a unUl tine~, care nici ,in "păcat" nu 
renunţă la iubirea unAi fiinte, Ne adnc{1m aminte 
de cu\'"inteJe lui Criatos, câud privim tragedia 
aceasta grandioasl "IertafiU şi "Acela si-şi ri
dice mâna, ca.re nu Sf\ simte vitlOvat !" 

Succesorii lui Em. Varga 
ilai·'" antreprisă de Îtn .. ormântirl în 

flraD, B. Regina ]{taria 13.(yal.1"inoritilor) 

Efeptt1e~tG înmormillltr\ri dela coloa mai simple până 
la cele mai pompoase. Exhumarî::>i trallsporturi de 
cadavre în o' ioa parte l\ ti"'uii, cu promptitu line. Te
lefon 37 serviciu d~ noapte. 7,:() 

MA.GA.'ziNUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Re"ele Ferdlnand J. 2. 

carbuni de călcat, I ... mne mărllute us
cate, earbuni în bucit prima caUtate 

In Arad trao"port. la domiciliu. oG() 

In 'atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prâ,nzitor ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. EminescQ (Deak Ferenn) Nr. 40 

- - - - - -

P · f! Casă de " arls MOdeluri 

Inainte de a edifica casă 
sau a faoe transformării sau reparatii consultă oficiul 
de edite 

FRA.N CISU TRI'lurHA L}1~R 

I strilda COSbllO No. 47 care ill. angajal11l'ute pentru 
construirea c ... lor mai moderne c\lidiri, cu pretu:rile 

pele mai uV>lntajoase. . 

Cine voieşte se cumpere 
coloniale ieftine ~a vizitez~ IOAN DEUTSCH 
magazla de oolo01ale a l'~l 
strada },[llrăşeţ;tÎ No. 67. un<ie să g:iseţ;te rom, oefll, 
orel, lahar si totfelul de calomale ou preturi AV&!t, 

taioaso. 721 

ClAPĂ 
da calitate Moperioară se 
vinde io ea cros co preţ 
...... redu. Ia ...... 

i'l5 

ne 
ţk 
tu 
tn 

Arădana soc. comercială ,1 indu8trială pe acJluli, de 
ARAD, Bulevardul Regele Ferdlnand 1. No. 24. ; VI 

• 
Om ~ nemtlritor, uramă de avenr,urieri In 4 L" LicItaţie minuendit i a( 

8cte-, rrn "TIrania", in 13, 14,' 16 Ianuarie. In zi- .'. e,r VI ai. ~'" i Sz. iget. 1.-' Setvioiui eoonomic ~I oraşului Arad ou drep,i m 
lele aceste se va reprezenta b di-ami.\.: cu . totul . • Y de municipiu, tn 6 Februarie a. Q. d. ~. la ora 41 m 
originali ,i senzaţionalA. Este'istoria. cum Un ha- 4.tlCIl~· " 407 va. ţinea O licitaţie minuendă tn looalif.stea OOIl-t r~ 
giner de un eanwter pervers vrea să ia pe ve- ~~ ~..... silierului economio, referitor la Asigurat-ea:' f,· 
ri'i'anA-sa de l'Ioţie, ce neplăceri faoe tatălui el, v- "J "'f contra pagubelor survenite din foo tn mi,clUlao ZI 
p'rin ce snterill~ trece ·tata,hare-l re .. pinge ~i JiIIal , • .,\.-" - h ' t-. ,i C.. rele şi nemişcă,toarele orll~ului Arad, pe anul ~922" 
omul, CUII & soa.pi, până tn s"lVsit ingtlleN1 fi · "' "~~, t Otertal referitor 1& asigurarea mişcătoarelor' 

'i .. .,. d t··' f" d d " "Vl.-a-viw de • a t r a • ~ Il laT e a t r 11 • • "t I f 10' 80ţ. sli ajung pe mana rep ă,ţu lin pe epslţl I ., . . 1;11 nemlşcQ oare or sunt a se ace pe anr; ti 
fi oum tljli afJii. 8clparea. fa.ta ~j mâlttuitorw ei Recumandă magazlDul bllle ŞI abundant sortat 00 : La licitaţia minuendâ. si poate lua parte eli f 

şi resplal8. meritatA limândoi. ti " h t' . 'bi b -t t·.r. · 't· ,1 C oi.! oferte 1n scris. . . U g e 8 r 11 eş 1, ,emeleş~I~. PPIl J Ofertele în scris sunt", se inainta Inchisi,.! zj 
Teatrul APOLLO. .. Teatrul URANIA.· i 't ţ '""'" Pr"ţlirl ieftine. '. ~ I numai atunci se VOr lua in cOllsiderare, daci C 
-_ •• _._.......... .-... - ................ i..", J oi.\.tră flle este aneXAt şi vadlnl, mai departe daci- tf 
'In 13, U, J5 laDuarie- . - f rt'spectivul care face ofertul declară, ei onnoa.şta: 

In 13, 14, 15 Ianuarie l ' ni 
VineriSimblti\ Dumineol 

FUm Dorian, 
:. A. ~EX. AN. P R u.. M. A AR' fi prime,te condiţiunil~ liOltaţiei minuendă. ' Vineri Sâmbătă Dumineci\ f' , ' Condiţiunile Jicitaţiei minuendă se pot priVi O 

Fl
'lm D" 'o"rl:-~. 1 - la Dt. Consilier economic înaiutea licitatiei mi- 8 

~urământul fals. 
Draml celebră alui 

Gerhardt Hauptmtu.n 
cRosa Bernd. In 6 acte. 

.... 1 Fabrica "e perii .1 lIaturl cu forta lIotrlca nU8udă. 

Omul nemuritor. I ARAD, strada Eminescu No. 2,7. ,i 31-3Z Arad din ~edinţa servioiultli economic alora ! Biroul Con- e. - "nI ni cu drept de munioipiu ţinută la 2 Ia 
Dra.mă. in 4 acle.· I . 1922 tral 1Itr. Emi.. nUaru~ . 

Henny Porten şi Emil ~ Actori cei mai celebri '1 Ilescu. Depo-
J zitul de fll-IlDDings. Ard!;lti amcl'ican8.,! J ii"to' li. 1l â t t t' 

_ l. hrieato.. str. ,a. l'CV O2:a rI!'IC z m n mare n rre,l N o. I 2-1922 g. S~. 

Serviciul economic. In rolul principal:' I 
Emin\'8cu 2, Cumpără păr de cal în orice cantitate. 

MIC A P U B L 1 CIT Â T E.I Pentru lnJeletnicirea. Ono publio,&lllorgauizatserviciu Lieitaţ.ie minuendă. 

I 
Serviciul economic al oraşului Arad cu drep~ 

An non fericit urez On. mei clienţi, Mei,;J şi 
Kardoit Ol"oitor. salo11 de hMbaţi :>itrada ~;miJleileU 
No. 30. 727 

DE CURIER de municipiu, în 23 Ianuarie a. c. d. a. Ia ora 4, 
In'~ep.dnde'H sub riiapnnlp1:'e pe va ţinE-,. o licitatie miuuendă in localitatpB con 

i teritoriul României: vlzare de paşapoarte, a.iucem şi silinlui economic al oraşului, pentru ţinerea In 

CI 

o 
h 

tr 
o 
g 
C 

Domni prezentabili, 8chizltorJ, pro"izÎe rtlare 
Ş1 salar fix, se primesc in angajament le. o 1;!ocie
tate mai mare de aSigurare din ţară. Adre8a la 

! trimitem. bani, hiÎl'lii dv valoare, cambii şi scrisori pon- stare bună (conservarea.) maşinelor de scris, pec 
tl~I'O&~O de afaceri. Incasam pretensiuni, mi,jlocim ex- anul 1922. i. v 
radiaroa de trsllsporturi pe calea ferată ra.,.olvăm ori Ca vadiu es:;e a se depune 200 lei tn bani' 

Administrltţ.ia ziarului. 726 ' . -' .... -- -~- -. 
~ A.u .o.lt cele ".1 Bol ,1 ... derae , 

• paItoanedatoamnă,daiarnă,. 
~ Jaalne bărbăte,ti ,1 pentr1l, copii , 
, Cla811 8eparatl de măsurat '\" f 

~ SZ!~~~~!!B2~!~~~o.~~AD, • 
~ 381 - Edifioiul 1'ilatrului. , 
• _ --",.F _ ........ _ Gii&A> _ • 

şi (,AlÎDcredintări, prompt şi momentan, in cazuri ur-
gente prin ~ U IJIBR pe lâ.ngii. pre~ moderat. 657 gata, sau in hA.rtii de valoare. 

SZANT'O~' ""1' CU Str. General Grlgoreleu (Ta· ' La licitaţia minuendă so poate lua parte cu 
..., • baJdl u.) 3 .••• Telefoll 14&. oferte în scris. #' 

Ofertele în scris sunt a 81' inainta închis 
"i înaintea licitaţ.iei minuende, şi numai atuncI 
se .vor lua in considerare, daci căcră ele este 
anexat şi vadinJ, mai departe dacă re~pectivul 
care face' oft'rtul declară, că. cunoa~te !,'Ii prirneşt~ 

m a 

se lucră pentru pret-uri convenabile în salonul 
de 'croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 
~i piata Catedralei în colţ (fi.!ki31y-t, paL Szantai.) 

tuRl! & 

condiţiunile licitnţiei milluende. ' 
, Condiţ.i lmile licitaţioi minuellde se pot privt. 

)a Dl. Consilier e,~o:lOmjc, încă fuaintea licitaţiel 
minuende. 

Arad din ~edinţa. s/'n[ciul economic al ou.' 
,ului cu drept de mnnicipiu t.inută. Ia 2 Ia
nuarie 192~. 

Serviciul economic. 
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Carol B. Reicb şi FI' nI R, CO Arad' !:br~:~ic:~e fUDDii, sfori l~i d~ Cbâ.~ePă) Plo~eBvi iIDRPerm.iabiLe'Mmare ~ep06Zi~ i ~ 
li. de tapj!Jerj~ ~pOU SI IfOU. • eglna arIa..;! 

• Fabrica de fuuii ; Str. Primaverii No- 28.,32. (Casa proprie). Telefon 649 " 

-' TIpografia L. Rl:tuy şi Fiul Arad, Buiev. Regina Maria No. 7. 
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