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· L-b 1·· P Iti· I culHlm glasul opiniuIl0i pu- merile acluale? Fiind că nimeni in ~I. I era II, ar amen U ŞI poporu. hlico; Hit Cf'!'C'll} opiniunea afară de liberali, nu avea pretenţia 
cu pill'tideJor l)olitict.~ ~i alunCea şi nici tlU vedea perspectiva de a 

rsj· prezida singur consultaţiuuell e!ecto-
le1u. Faţa de 8ituaţiunea trngil'a ~e lase PadamentulLli de cât vom avea proba deplină, ca rafă., se Inţ-lege dela sine că for-
mp" Il actualului guvern condalll- o importanţf\ redusa şi al doi- d. VintiHt Brfttianu, poate să mula guveruului electorai, neutru ori 
rad· nat sa fie alungat de la pu~ lea, Ra llU se fac,t nici o voiasca să ucidă haza statului neutralizat, sJa impus imediat ~i a 
,2 .. tere pe ziua de 17 :Ianuarie. da,t~ apel la naţiune şi po- c/.ue e naţiunea, şi să tlsasi- fost accE"ptafă.. 

Astă.zi numai liberalii combat .... liberalii Incep sa facă pl'cgă- pOl', new Pal'lamentul oare e ga-

~ 
ideea unui guvern neutru dl': ale-

e •. tiri în vederea luptei ce sunt Pentru ca. un stat, deci, ranţia dl'eptăţei legilor, dar ca geri şi cer, pentru ei, puterea, fii.ră 
'l ,. hotăra,ţi ~a dea pentru 00- să aihA o buna organizaţie, d8H. nu va reuşi să facă a,- a putea să invoce vre-o ir.dicaţi-

: ţinerea puterei. dupa părerea liberala, este ceasta, de cM doal' cu cuvA1.- une hotărâtoare a ţării în favoarea 

li' Opiniunea publiCă, pal'ti- nevoe ca ParJumentlll /'iă fie tu), 1!'l clubul liberal şi cu cererii lor, aşa cum a invocat-o cu 
d) . t (, b l' I 1 . d succes generalul Averescu tu Mar-e e ŞI presa, HU ara ar JU- a pa un organ de contro ,fara concursul câtorva u( erenţl e- tie 1920. 
murit liberalilor ca ţara nu autor'Hute şi cu drepturi ro- bili, doritori de sisteme ti l'a- Cu toate aceslea, liberalii cer sin-
poate primi un guver'u liberal, duse, iar poporul, naţiunea să nice şi de guvel'lle pel'so- guri puterea ~i 'Susţill că. o vor 
socotit de mai inainte ca un fie considel'ate ca un element nale. , avea. 
atac nedemn şi ca un aten- inutil, fară de nici o însemna- Libertatile Insii vor con- I Ea guvern Britiaoo, dupi insuc· 

cesul diui Tache Ionescu Inaintea ... ~t la libertaţile cetaţeneşti tatt~, capabil ma.i mult să strice, tirlUa să facă progrese, iar Parlamentului, ar fi o a doua In cer-
ti ca o adevarata. şi gr'i\ vă 0- in cazu] când ar urma să fie naţiunea, baza statului, departe I care de guvern n('parlamentar ci~ 

JI
" fensă adusă n3.ţianaL - 1JOfttH:that...-, - ......." ~--- da ali distrusa de concep- 1 ruia daci i-s'ar da dizolvarea - ~i 

Liberalii au ascultat uJ'gu- Un regim, ,deci, personal ţiunea libel'ulâ va strivi dAnsa J DU s'ar putea altfel - ar marca o 
mentele dar H.U refuzat sa >Ii tiranie, o opera de gnver- o data şi o d~til, pe liber'ulii]1 prderioţA specială a Regelui. Ceeace 
, 'Y nu s'a acordat ului Tache Ionescu 

patrunda. valoal'ea acelor ar- I nare silnică şi fAcuta de duşmani ai popol'Ului şi per-j s'ar acorda, In situaţiune identici, 
D gumente ramânând la ideea câţiva, o despl'eţuil'e, a mase- secutori ai adevăratului demo- dlui Bră.tiauu,c 
II fixA a venirei la putel'e, '1' lor cetăţeneşti, socotite ele- cratil3m. _ • ..... .. _ . _ 

Ideea aceasta, una din cele ment esenţial, de spiritul Con- I ...... ...... _.... .... •• ... Deschiderea scoalei de 
mai fixe, din câte u,u putut: stituţiei noastl'e, iată aceea ce I •••• • _ • 

vre-o dttta sa ln8utleţească o! promite partidul liberal, în I Presa SI situatia politica. contabili În Arad. 
organizaţie politică, şi-::t. gMit: cazul venirei suIe la putere. .Dacia-' scrie: ' ... \m anunţat la timp ci Dire<:ţiu-
In ultimele ziJe extel'lorizarea! E drept că In aceeaşi con- ~Ceeace a determinat schimbarea nea Gelleral~ a Casei centrale aCo-
Intr'o conferinţă ţinuta de d. ~ ferinţa, d, Vintila Bl'atianu, a de opinie in sârlUl majorilă.ţii ave- operaţiei ,i Improprietă.rirea Sitenilor 

ră Vi!!tilă Brătianu şi în cam i mai vorbit şi despl'e libertate rescane a. fos' prim~jdia liberală. sau din Mifli~terul agriculturei a decis 
se lnfaţişează vederile pal'tidu- 'şi democl'atism, adevăl'ateJe mai exact ridicarea prea grAbiti şi deschiderea unei şcoli de contabili 

1 făra tact a liberalilor b. pretenţia in Arad, in p:\la!ul Domeniilor atatu-
lui liberal relativ la "organiza- ; ooractere a e statelor mo- puterei. lui din strada Iosif Popa, 
rea statului modern". derne. Este dela sine fnţe!eR că. un gu- Lucrările pregMitoarţ in vederea 

1 
Aceasta bine inţeles cu C011- ~Jste în adevăr dur,)ros vern liberal, însemnează dizolvare I deschiderii acestei ,coli au fost ter-

vingerea, că în curând ideile pentru ţară sa vază, cum 8- imediată, fără votarea reformei elec- [ minare de curând, Pe lâfl~a această 

, liherale despre chestia tratată ceia cari voesc sa fie calăii tO~~~'ât aşa, ~i.au spus ma.jorita- i ~~I~il~o; ~~:t~l~isla~~t ~~ P~~~~Urlna?~~ 
In conferinţă, vor fi chemate sai, ti pl'egateRc tortura, ară- rii, atunci mai bine votarea aces- care elevii vor primi intreagă. intre-
In curând sa fie puse tn apli- tându·i tot de o dată şi mij- tei legi şi alegeri sub un guvern ţinerea. Numă.rul eleviior ce vor fi 
care. Joacele ce vor fi utilizate, neutru, primiţi in interna.t a fost fixat 

la 60. 
Lasând la o pal'te Îndă- pentru ca torturile şi chinul Toată lumea pentru un guvern ne- Director al şcoalei de Oontabili 

rMnicia ruşinoasă arătată de să fie mai complect. utru, electoral,. afară de liba- din Arad a fost numit d. Corlat in-
liberali, în obţiner'ea puterei,! E dureros de Sigql' să....Eeu -- ',~' raU. 8pector al Cooperativelor, fi care a 
atuncea când aventura actmtw un partid poJit.ic! cun vin8 ca. Evoluţia ideilor în sA nul Parlamen- sosit alaltlieri seara la Arad. 
lului guvern ar fi tl'ebuit să are să vie 1n putere, batjoco- tului actual n'a fost grea, dimpotriyă.. Cursurile vor Incepe, dup~ cum 

C '1 1 Actualele Camere au trebuit să. rn- suntem informali pe la mijlocul lui 
le dea multe şi sel'loase iu- rind poporul şi Ol'pUrl e e- ţeleagă, din primul moment al COll- Ianuarie. 

te, eruri de gândit, socotim ne- giuitoare şi vorbind tot de stituirei cabinetuiui Tache Ionescu, Examenile de admitere la cursurile 
merit să punem în evidenţă l' odată de lihertate şi de de~ sentimentele Coroanei faţă de ele. şcoalei de contabili se vor ţinea in 

- doua pUllcte din cele arMate mocratism. lmpunându-li-se un guvern pe care ziua de 3 Ianuarie, câ.nd vor avea 
de d. Vintilă Brătianu! relativ i Exista. tnsa o mângăel'e A, i majoritatea averescaiu\ nu-l voia, sA se prezinte la direcţiunea ,colii 

~r 1 I ' Cameriie acestea trebuiau să pricea~ toţi aceia cari au inaintat cereri 
• a chestiunea organizarei sta- 1 anume aceea cA tOt\te cele pă cII. exislenţ", lor era de acum pentru a fi admişi la cursuri ,i în 
, tului modern. 1 arătate mai sus~ sunt opinii inainte pecetluit/1 prin voil1ţa CQroa· internat. 

Intre alte procedee, pentru jlibel'ale, ce nu. au tns~ njoi o nel. Tot In ziua de 3 Ialluarie:! se pot 
_ O Sil.natoastl. oporă de organizare, I putere de realJzal'e, mtru cât Odală deprins cu ideea dizolvii,rii prez,enta ~i acei tineri,. c~ri au im· 
mii. l'b l'b 1 Parlamentul trebuia să. se gâudească. plil1lt etatea de 17 am '1 doresc a 

I eralii, pl'in vocea unuia din I o guvernare ] era ă, e 80CO- şi la alegerile viitoare. 1 asculta cursurile tcoalei de contabili, 
"; şefi, arata că pentru a se pu- 1 tita de ţara ca un catacli~m Care putea fi cea mai convenabilă. dar au Întârziat a inainta pâni acum 

tea organiza în mod sănătos j adevarat. formulă. de prezidarea viitoarelor a- cererea în acest scop. 
un stat, este nevoe ca sa. nu I Să citim ziarele; ~Să aB~ 1 legeri pentru toate partidele din Ca.. Cursurile vor dura 9 Juni. 



HAZKTA ARADULUI 

Asociaţia bănăţană de arte frumoase 

Invitare. 
Condamnări pentru 

contrabandă. 
Secţia de contra\'enţii a tribuna

lului din localitate a desbătut IerI 

mai multe cazuri de contrabaudă.. 
Astfel a fost condamnat comerei· 

antul Leopold Perecie din Bucureşti 
care a fost acuzat cii. a incercat si 

a societăţii • Asociatia Bănă.ţeană troacă peste frolltieră 450 mii mărci 
de Arte frumoasec cu sediul [f'jmi-I germane. Comerciantul prins la vama 
şoara pe ziua de I Ianuarie 1922 Cur. iei a fost coudamnat la 3 luni 
oarele 10 &. m. În sala profesorală 1 Închi:>oare. 
dela şcoala superioară de arte ,i, Alltoniu Hubert, comerciant din 
~eserii din ~'imi,oara .. la care tn- 1 Ziirich pă.răsind teritorul României a 
vltim pe tOţl profesorll ue desemn, voit să ducii. cu sine 27 mii lei, 
dela şcolile medii fi secundare de. fărl a obţinea autori:taţia. Suma a 
orice cat~gorie, .?e cei d~la ş~oale!~ i fost aflată de funcţionarii dela Vamă, 

Subsewnaţii iniţiatori şi fondatori 
convocă.m ÎIl conformitate cu dispo
l.itiile statutare 

aduuarelA gener~ll' de 
cOllstltuÎl'e 

de. ar.te ~I m~serll, pe ~Oţl. ar.llltecţll, cusută în captu~ala hainei comer-
artl'llt,1l plcton, sculptori din Judeţele cial\!Ului. EI a fost condamnat la o 
Timiş, Toronra l, Caraş·Severin şi lună. Inchisoare. 
~rad, pre.<:ullI p~ toţi diletant.ii Au mai fost condamnate ieri două 
ŞI amatOrii artelor frumoase dtrl femei din Solnoc cari au trecut fron. 
Banat. . '. tiera În mod cl~ndestin şi au adus 

?rdlOea zilei: 1. A!e~erea unui cu sine Î s\ide de şampallie. 
prezldent, ad hoc, :J. unUI secretar Au fost condamnate la o lună tn-
,i doi hărbaţ~. de încred.ere; deschi- chisoare. 
derea adunăm; 2. Verificarea mem-
brilor in!\crişÎ; 3. Aprobarea statute- ................. _-- ='"'1'# AWol1 
lor; 4. Constituirea În baza [,~atutelor; ~ n - ~ - -

propuneri; 5. Inchiderea adunirii. Convocare. 
Timişllara, la 19 Decem vrie 1 

1921. Domnii membri ai "Corpu- 1 
Cornel Liuba m. p. directorul şcoalei lui de contabili autorizaţi şi ,. 
superioare de arte şi meserij Tirui- I . 
/;loara, Iosif Veleceanu m. p. prof. la expel'ţi contabi i", sunt rugaţI I 
liceul Diaconovici Loga Timişoara, a se IntrUili 1n ziua de 30 De
Pavel Percea m. p. prof. Ia şcoala cemvrie tl. c. orele 3 p. lll. tn I 
superioară de arte şi meserii Tirni- sala NI'. 90 a rrribunalului A- 1 
/;loara, Ferenczy ~. pictor academic rad, spl'e a alege Consiliul II' 
Timişoara, Sipos Andr.:i rn. p. prof. S . . d . 
la şcoala superioară de arte şi me- ecţlUl181 Ara , ŞI anume: 7 I 
serii Timi~oara. Klein Jacob rn. p. membri, 3 cenzori. I 
prof. Ia şcoala sup. de arte şi rue- Dr. Silviu J!o]floran, I 
serii Timi~oara, Matei Hubert m. p. I 
prof. la şcoala su·p. de arte şi meserii prezident ! 
Timişoara, Ioan Isac pictor şi prof. 
la şcoala normală Timiş'J:.lra, Joachirn ' • .. _..... - -- I 
P<lrian m. p. pr'.>f. de dcsemn la I 
ş<;oaJa normală Timişoara, Szekely Cursul liber de seara. 
Ludovic m. p. ş~f ingiuer la servi- I 
ciul technic Timişoara, Sinkovich N. Progrulllui 8uptumânul. I 
m. p. pictor şi profesor Timişoara, Joi. _ Limba românA 1 (Cursul 
G<illâsz Ferdinand m. p. SCul~,tor Ti- funcţionariior). Perfectul simpiu în 
mişoara, Oflr~a!lU Stefan m. p. pro-
fesor şi publicist Timişoara. 

" t 

Nouile taxe de export. 
Printr'o decizie a Ministerului de 

industrie se modifică vechile taxe de 
comlSSlOB la următoarele articole 
dupi cum urmează: 

Vinul, scutit. 
Butoaele tn care se ex~o:tă vinul 

se scutesc de taxa de comision. 
Cărbunii de lemn, lei 25 de va-

gon. 
Pitita, lei 5 de vagon. 
Părul de bou, lei 200 de vagon. 
Negrul de fum, lei 40 de vagon. 
Şmalţ de plumb, lei 20 de va-

gon. 
Acidul carbonic şi apele minerale, 

lei 5 de vagon. o 

Baoxită, lei 5 de vagon. 
Mica brută, lei 100 de vagon. 
Mica în plici, lei 300 de vagon. 
Cleiul şi papul, lei 50 de vagon. 
Făinii. de oase (îngrăşăminte), 

lei 10 de vagon. 
Icre' nrgre, lei 15 de vagon. 
Ouăle vechi, stricate, neîntrebu

inţate in consumaţie, bani 02 de 
bucală 

Cărămizile se scutesc de taxa de 
comision. 

lsei •• - Cetire. - Conversare.

Limba română. - II (Cursul func
ţionarilor). Lectură. Observă-ri 

stilare. Prof. d. Lazăr Roşcuitţ. -
Algebră. - Fracţii algebrice. Praf. 
Ion Dumi triu. 

Guvernul si cenzura. , 
CetÎm în c Universul, : 
La eşirea din consiliu -un d. 

ministru - Întrebat de ziarişti dadi 
guvernul a deci~ să ridice cenzura 
şi starea de aSi'diu după cum a 
anunţat un ziar de searA, - a 
răspuns că ştirea e O intrigă a ace
lui <:iar. 

Dacă s'ar cunoa,te rapoartele ce 
primeşte gu vernuldespre uileltirile 
antiromâneşti din ultimul timp, IiU !;dr 

mai cere cu atâta. u,urinţ,ă ridIcarea 
acestor măsuri. 

De altfel, a adaogat ministrul, 
nimeni n'are de ce se plânge. Toate 
intruniri le sunt libere şi llici o gazetA 
nu apare cu coloane albe. 

Dar ..• - .îl intrerupe un c 'n
frate _.- gazetele din. teritoriile ali
pite. 

Excelenţa a ridicat din umeri, a 
zimbit prieteneşte şi •.• a plecat. 

INFORMAŢIUNL 
--

- D. căpitan George Simionescu 
a perdut, ducându·se dela domiciliul 
său din stradJ. 1 L. Caragiale nr. 8 
pâlli In cetate un plic de culoare 
galbină tn care se aflau 35 mii lei. 
Afiitorul plicului e ru~at să. retn
toareă banii perduţi dlui căpitan 
George Simionescu primind o re
compenzaţie cu venitii 

-- Sinodul a ţinut lIedinţl sub 
prt>,edinţia mitropolitului primat d, 
Mi ron Cristea. 

Sino~ul 61• oC!upat CII lucrări CU· 

rente aprobâHI dift:rite cărţi biseri
cp.şti şi clntări biserice~"i. 

Siuotlul va tine o ultimă şedinţii. 
după care se va proroga pânl după 
sărbători. 

- .Monitorul Oficia\. de Dumi
necă publică tabloul profesorilor se
cundari din Ardeal. cari au fOl't con
firmati definitiv la catedrele ce o
cupă. 

Prefectura poliţiei aduce la 
cunoştinţă că. proprietarii oricăror 
mijloace de tracţ1ulle mobLă. ca au
tomobil, camion etc., fie cu ~au fără 
putere mecanică., cu care se tran
sportă pasageri sau mărfuri contra 
taxă, trebuie să. posedă. autorizaţie 
dela această Pr~feeturi de poliţie. 

Prefectura po!itiei Invită în con
secinţă pe toţi proprietarii ăstorfel 
de vehico'e să. se prezinte în ter
men de 8 zile dela publicarea pre
..:elltei Ia Secţia de Tracţiuri mobile 
a Prdec!urci poliţiei, pentru dştiga
rea autorizaţiei necesară. 

- t Iosif Vueulescu preot in 
Şoimoş a Încetat di[l viaţă Vineri, 
23 (10) DeceIDvrie in al 84-lea an 
ai vi"ţij şi în al 49-Jea an al preo
ţipi. Inmormântarea, a avut loc Du
minecă, 25 Decemvrie în ţ)oimoş. 

- Se anunţa. din Bucureşti că 
ministrul Ard .. alului d. dr. Caius 
Brediceanu va vizita III curând ora
şele mai mari ale Ardealului. 

- O tele~ramă din Budapesta 
anunţi!. că ministerul de interne un· 
gar, În urma amnestÎei acordate de 
guvernorul Horthy, va desfiinţa ta
băra de internaţi din Zalaegerszeg. 

Numărul internaţilor în aceastA. 
tabă.ri se urcă, actualmente, la 170U. 
Dintre aceştia 500 sunt cetăţeni ai 
aitor state şi aceştia vor fi puşi în 
libertate şi retrimişi tn patria lor. 

Nu vor fi puşi in libertate ac::ei 
internaţi poiitici, cari au avut un rol 
important în timpul dictaturei sovie
tice ~i criminale. 

Pilotul britauic 1 
bătut zilele trecute, la 
recordul vitezei pe un 
În aeroplan. 

H. James a 
Martlesham 
chilomt!tru 

E a cbţinut viteza de 341 chi
lometrii pe ori. 

~- Pre~('dintelE; Harding a tncu
viinţat baterea UQui dolar special in 
amintirea confelinţei deJa Washing
ton. 

- Un puternic uragan 
ninsollxe s'a abătut asupra 
tinopolului In ziua de 12 

însoţit de 
Constan

Decem· 
vrte a. c. 

Unul din podurile 
aur» a fost rupt. In 
nei au fosţ 17 oameni 
răniţi. 

«Cornului de 
timpul furtu
morţi şi . 260 

29 Deeemvrie 19~1 -, 
- In tiua de 22 Decemvrie a. 

c., trenul Orient-Express Bdgrad_ 
Triest Paris, s'a ciocnit aproape de 
podul Sandolla pe Piava cu trenul 
Express-Triest-Roma. 

Sunt 5 morţi ,i 0.0 răniţi. 

- Din Wasbington se anunţă ci 
intre republica sovieticA din t'xtre. 
mul orient şi Japonia se va Încheia 
acord conform cArui a Vladivostok ~a 
fi d~clarat port comercial neutral şi 
In cOllsecinţ.ij. evacuat de trupele so. 
vietice. 

Trupele japoneze vor evacua te. 
ritorul ocupal al Rusiei sovietice, In 
cursul lunei Ianuarie. 

- Ministerul in lustriei ,i comer. 
ţului de acord cu ministerul de rliz. 
boi a iulervellit pe lângă comisia 
română din Elveţia pentru cumpă
rarea de materiale în comptul impru. 
mutului făcut în a.:easti ţară, ca 
fă achiziţioneze 20 de vatoane fire 
de burn bac, necesare ţesătoriilor din 
ţară. 

Acest bumbac va servi exclusiy 
pentru a se fabrica de către la. 
treprinderile din ţară, cantitatea 
de 600000 metri căptuşeală. pentru 
armată. 

~ Permist'le pentru transportul 
cerealelor în afară de judeţe elibt· 
rate dtlpă data de 1 Oc{ornvrie vor 
fi valabile llumai in ca:ml râ'ld vor 
fi din nou supuse spre aprobare co. 
mifliei de aprovizionare. 

- Dt.:pă o statistică de către 
Jirecţia plasării din ministerul munc;i, 
s:tu<Jţia muncitorilor, cati au înlr~t 
şi f~it din ţară tn intervalul de timp 
dela A prilie la Oct. 1921, este ur· 
mătoarea : 

Intraţi 7770 (Iintre cari 3429 su· 
puşi rOI11{~ni şi 33+1 streini. 

Eşiti 653l dintre care 752 supu,i 
româtli si 5806 streini. 

S'all' stabilit d~fjnitiv 2651 şi au 
plecat definitiv 3976 muncitori. 

Miscarea vreme:llică. a lucrători 
lor s'~ ridicat, în acest interval d~ 
timp. la 5119 intraţi \'remeinic h 
2555 plecaţi vremelnic. 

- D. ff. r-farg1tlCanţiu, direc10r 
financiar, a fost Însărcinat de mua· 
steru! de finanţe cu contro!ul depu
nerilor dela institutele financiare din 
localitate. 

- D. Anasta~iu, directorul sindi· 
catuiui viticol din Arad şi p. Quirioi, 
proprietar de vie :,'au prezentat ieri 
dlui primar Robu, solicilând reln· 
fiintarea comisiei de control al vinl!
rilor podgorenc, pentru a se împe
deca falsificarea acestor vinuri, ce în 
timpul din urmă a luat astfel de pro· 
porţii încât aproape in toate localu· 
riie din localitate se pun In vânzare 
numai falsificate a acestor vinuri, Uit 

fapt ce a contribuit la distingerea 
numelui bun, de C'lre s'au bucura! 
până acuma ~'i Ilurile din Podgoria 
Aradului. 
~ ......... _-!J'r. w'"' t 

Convocare. 
Prin aceasta, convoc pe 

toţi 1nvăţatorii şi invăţătoarele 
"Cercului Cultural lneu" la 
conferinţa ce se va ţinea Joi 
1n. ziua de 5 1anuarie n. 1922 
în şcoala primară de stat din 
Ineu. 

1 neu, 24 Decemvrie 1921. 
Presedintele Cercului 

'Cultur'l Innu. -
G-bAorgh .... Del·Der:~~ri;e~:paltoal1e bluse neO'ligeŞicostllnleSt~.~lIlinescnXr.~ " " A aID.e " O EJlf1Cul Cafeneaiul 
_________ -=;;.. _____________ Clasă separată de mă_urat. 504 Telefon 530. Corn ni VânătornlllÎ, 
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.,Aradi Hirlap" calomniază pe români. 
Ziarul Ulu~hiur caută să compromita, nutorlta,tl1e. -
Cllzul dr. Uohe!:!cu. - Sesizarea pal'chetul ui. - Indig-

narea 01)illÎel IHl h I ice. 
ti Nu de mult am semnalat 
e. 
la ~i!tnl veştejit Hstfel cum se 
,a cuvenea atacurile ~i calom
,i niile ziarului " Aradi Kc)zlOny" 
). 'in contra uuor romani, per~ 

50ane cu deosebită trecere tn 
e· 
fn Arad. 

Se vede însa că lecţia ad
r. ministratA. atun'3ea, nu a servit 
z. Ia nimic, de oare ce astazi 
ia iIItltem tn neplacuta situaţie 
ă- de a ne ocupa de un nou caz 
u· de calomnie de care s'a făcut 
:a 
re \'inovat un alt ziar' din loca~ 
in • Iitate, "A l'il.di Hil'l 11 p'(. 

IntI"unul din numerele sale 
>1Y trecute, numitul ziar ll11tghiar 
;I~ ~[.a pel'mis, făI'a nici un: sen· 
r. tiD1rnt de jenă şi ruşine sA. 

rnblice o serie de calomnii 
ul DllH'dal'e la adl'esa dlui dr: 
I~' Pompiliu Hobescu, directorul 
ar ipitalului de copii din Arad. 
ar 
o. Acuzatiile cele mai fantas-

:ice şi învinuirea cea mai ne· 
re ruşinata HU fOAt tndreptate de 
:iI, ~Amdi Hil'lap" in contr'a drului 
'at Robescu, făI'ă Ci se aduce nici 
np 0 Pl'obă şi t'âra it se ll~gitima 

.r- altfel, Hctul acesta de calom-
u. nie, de cât prin adversiuuea 

~i ura ce ~l Aradi Hirlap" are 
l,1 I!elltl'll tot ceea ce este 1"0-

illf~1l şi pentru tot ceea ce este 
au I'omfwesc. 
n Dl'ul Robc8cu un excelent 
0< prtlcticiun şi un distins dil'ec
l~ .01' de spital, este cunoscut in 

lOt oraşul şi tu toate cel'cUI'ile 
ior iocietaţei, unde oamenii eu 
n- d 

J evamt oneşti, i-au aCUl'dat 
jU-

ilo de mult stima şi cOl1sidera-
tiunea lor. 

ji, Se înţeleg'B deci JeRlle ill
ni, dignaJ'ul, societăţei 6radane, 
tn ' 
"~o !~tă de calomniile neruşinate 
~'. ~!e unui ziar- maghiar. cUUO!-)
le· cut pe vremur'i ca ad ver'saf ,ti 
in mtel'eselOl' româneşti onmn al 

rO' ~u\'erl1ol'ului de trista amintire 
;~ Varj,;sT f;li 'm]eatm' wlIrrguriluf 
Uil din ~udc\Pesta~ncolHra rea::
ea lizal'eiaspiraţl11or naţionale 1'0-

~al OlAneşH. 

ria IUtHgnarea puhlicului (trA-
dan a fost însă cu atât mai ... 
mure, eu cât ziarul maghiar, 
iasă să se inţeleagă cit rela

pe tiiJe publicate şi atacurile ca· 
lle iomllioase a,părute contra dmlui 
18 i(obescu, i-ar fi fost inspirate 
foi li comunicate de persoane din 
22 eereurile autOl"itaţei comunale. 
lin Cu aceasta S(~ înţelege ca 

,Aradi Hirlap", Să, âl'şeşte o 
n, nouă mUt'Clarje. Intru cât acel 

1ia!' cauta sa am'editeze ideea -

că. o autoritate romaneasca şi 

naţională se poate scobol'r atât 
de jos, în cât sa, atace pe 
romAni şi pe concetateni, tn 
zial'ele maghiare, practi7,ând 
astfel cu unguri şi făcându·se 
vinovata. de lipsa de patrio
tism. 

Ziarul lllJgur' s'a pacalit 
insel. amarnic atunci când n 
crezut ca este posibil sa. acre
di teze o atât de grosierA. in· 
sinuaţie; s'a pacălit amarnic 
zial'uI ungUl'eRC, de oare ce 
nu a crezut nimeni aceea ce 
,.Ar'adi Hirlap" ar fi voit sa. facă 
sa se cl'ea(Ht Mai mult de 
cât atMa, manevra aceastt\ ne
cinstită a provocat o iodign/lre 
genemht şi un supl'em des· 
gust pentru foile irespon~a
bile, unde tn dauna inte
reselor minorÎhltilor se ca
lomniaza statul romi'tn şi pc 
l'onuini. 

Calomnia aceasta va re
eşi limpede tn cunind de oare 
ce, credem (';1 după cele pu~ 
blicate de Iloi, un comunicat 
oficial al pl';mariei, va pune 
lucl'udle la punct, desHlinţind 
cele publicate de "Al'adi Hir
Iap", şi dând astfel calomnia
tarilOL.M....-mesHI·ie, . 0- lecţie 
biuemoritata. şi tot blamul cu
venit. 

Aşteptăm' neel răspuns CU 
toată încrederea pe care avem 
dreptul s'o nutrim, de la ro~ 
măn, la un alt român. Pâna 
atuncea înRa, nu ne putem 
opri să, nu ne exprimăm ne
dnmerirea că cenzura nu a 
mai învăţat incă să tae fără 
milă calomniile ordinare ale 
7.1are101" ungureşti, de scandal. 
la adreRa romAnilor, aceasta 
ca manifestaţie a. sentimente
lor lor duşmănoase faţa de 
tot ceeace este românesc. 

De o cam dafă parchetul a 
fost sesizat şi calomniafol'ÎÎ se 
v 01' găsi în fu ta justiţiei. care 
va. şti sa. fie dl'eaptii. mai ales 
Aleea unde zilnic rtvern de 
inregistrat reaua credinţă a 
unora din organele maghiare 
de puhlicitate. 

Tot de odată, credem de 
dRfor1a noastră să atragem 
atenţia dlui prefect al poli
ţiei, pentru ca în calitatea sa 
de patriot ce îi este unanim 
recuno~cută, să ia chestia în 
mâna şi sa, caute să vadă, 
cine futut aceia cari au. la 
"Al'adi Hirlap'\ interes să ca-

IOlllnieze pe români 
seamella dihoma, ei 
în I'ândurile Rocietaţei 
neşti. 

şi sa. 
Btreini~ 
rom9,-

O anchetă ser'ios filcu18., 
credem ca ar da roade ho
gate şi ar limpezi multe puncte 
întunecate pâna azi. 

Incheem acm;t articol regl'etând 
că ziarul "Voinţa" din Cluj, 
s' a facut ecoul celor publicate 
de "AI'adi Hirlap" de"Llld pu~ 
blicitaţei nişte t't\nduri incorecte 
şi rauvoitoare, datorita PI'O

bahil Vl'e unui corespondent I 
ocazional şi Impins de motive I 
meschine, sA se scobollre f'lÎl'ă 
probe, la nivelul u1'Ai şi ne10-
ialitaţei explicabile, o. ziarului 
maghiar. 

Intelegem ca. zia,rul clujan 
a fost victima unei mistiftcal'i, 
dar de aici nu l'eese altceva 
de cM că trebue ca un organ 
de presa, să fie foat·te cir· 
cumspect, în corespondenţele 
sale, atunci cAml e vorba de 
persoane, pentl'U ziar necunos
cute şi cari nu au altă vinA. 
de cât pe nceea a capabilita· 
ţoi şi .t\ onesti1Aţei 101', ca oa
meni şi profesioni~ti. 

....... 4:;z4fl; .-4 """w • .-'t/ .- ..,. 

Ap el . 
Către artistiit pictori, sculptori, pro-. 
fesorii de desemn, arhitec1i şi Onor. 
public iubiter de arte frumaase 1 

Profesorii de desemo, artiştii pic
tori, sculptori şi arhitecţii din Timi· 
şoara a luat frumoasa hotărâre de 
a fnfiinţa societatea '.'l Asociaţia Bă-· 
llă.ţ'lnă. de arte frumoa<;e(. 

Scopul Asociatiei în genere va fi 
promovarea artei pictorale, sculptu~ 

rale, illdustri ale şi arhitl'ctice, pre
cum şi desvoltarea, unei r'mund cât 
mai intense pentru popularizarea or
lIamellticei şi a stilului românesc din 
punctul de vedere al artei In gene
ral şi al industriei ca artă îndeosebi; 
cultivarea sentimentului de solidari. 
tate intre membrii Asociaţiei. 

Sediul Asociaţiei va fi Timişoara, 
unde se vor deschide ateliere pe 
sl'ama artiştilor. se vor aranja expo~ 
ziţii, se va infiinta un muze.u sub ti· 
tlul: • Arta Banatului '. 

Asociaţia va intervAni, Cli tinerii 
de ambA sexe talentaţi sI prim"ascii. 
burse pentru perfecţionarea lor ar
tistică.. 

D-nii profesori Iosif Vf'lecen şi 
Ioan lsac au prezentat un proiect de 
statute, In baza căror se va ţinea 
adunarea de cons ituirl', convoC::lI& 
pe ziua de 1 Ianuarie 1922 orele 10 
a, m. in sala profesorală dela şcoala 
superioar!i. de arte ,i meserii din Ti· 
mişoara conform invitării a. Aso
sociaţiunei Bănă.ţene de arte fru
moase,. 

Apelăm la sprijinul celor în drept. 
dar mai ales la sprijinul moral şi 
material al in<;titutiurlihr pttblice şi 
private. cAt şi la bună.voinţa publicu
lui bănăţean, 

Iniţiatorii. 

8 

In chestia terenurilor 
arendate. 

Relativ lli impunerea terenurilor 
arendate, mi nisterul de finanţe dă ur
mătoarele JiLmuriri: 

La aplicarea legii, dacII. un pro
prietar dovedeşte cu contracte sin
cpre că a ared8.t lerenul său inainte 
de I Aprilie 1921, cu un preţ sub 
cel evaluat de comisiunea de recen
ză.mânt pretul realizat. de el 1(1 baza 
c6ntractului va intra In calculul ve. 
nilUlui global p6 anul financiar 
J92I-HJ22 şi re anii financiari ur
mători pină. în anul Ce precede ace
lui tii care contractul expirA, Dacă. 
acest pret este cu 25 la sutll. mai 
mic decât cel evaluat de comisiunpll. 
de receusămâot, impozitul ce s'ar 
plăti în plus la cedula A, pentru 
partea de venit ce înlrece ace li li. 
mită de 25 la sutA va fi scă7.ut, pe 
aceia~i ani din impozitul stabilit pen
tru venitul global, cOllsiderâ.ndu-se 
ca un deficit provenit din exploa
tare. 

Procarile speciale prevăzute de 
articol ul 66 din lege pentru facerea 
dedaraţiuuiior, vor fi autpntice, ele 
in~l pot fi aşteptate la declaraţii în 
copii legalizale. Procurile pentru fa
cerea apelurilor ori contestaţiunilor 
ca şi pentrn r .. prezentat ea î nailltea 
comisiunilor, ori cele de substituiTe 
pot fi Ilumai legalizate. 

D. 8riand despre confe· 
rinta dela Londra. , . 

In şedinţa de Sâmbătă, a came. 
rei franceze, intrebat de d. Klol7. 
fost ministru în cabinetul ClemeMceau

t 
primul ministru d. Briand a declarat 
că în convorbirile !lale ia Londra cu 
Lloyd George nu s'au atins drep1u
riIe Franţei io privinţa reaparaţiu
nilar. 

Din potri vă premierul englez a 
recunoscut drepturile speciale în a
ceastă privinţă, ale Franţei cari 
trebue să. pri meascll. satisfacti
une. 

Vorbind despre viitoan'a confe
rintă de !a Cannes, d. Briand s'a 
declarat partizan al cOllferinţelor in
teraliate cari sunt necesare pentru 
apropierea di ntre popoare ~i cel mai 
sigur mijloc de a inlătura contlictele 
sâ.ngeroase prm cOllcesiu!li reci
proce. 

Conferinţa de la Washiugton a 
adaogat primul ministru este UII eve
niment foarte tnsemnat. Patru naţiuni 
s'au unit intr'o asociatiune foarte 
largă, e adevărat, in care forţa uu 
se arata in primul plan. Acesta-Î UII 

precedent istoric foarte impartant. 
D, Briand Ci declarat apoi că. Îu 

cOHl/orbirile dfl la Londra, s'a recu· 
noscut trebuinţl de a tlllătura greu 
tăţile economice ce apasă lumea, E 
neap{Lrat un efort general spre a rl!
media dezf\chilibrul sardniIOl', para
!izia pieţelor. Franţa nu poate s(t 
se dezintereseze de această operă 
mOlldială şi conferinta de la C.~nnes 
va avea s'o org:Ulir-eze, după planul 
pregătit la Llludra, în col'{borare cu 
puterilo aliate şi neutre. 

j Renaissance magazin de moda ~!:i~~j!:~~~aan:. 
lui· Taft Fleur 100 ero. lat lei n52. Crep de Ohen tn t.oate culorile roh', lei 225. Catif!'e Velouri engleze, Ciorapi de mătasă. mousliu lei 35. 
IIi, 8tofil. tnt~:eg pentru Un costum pentru domni lei 250. Perdele, pu.nzării şi 00 v oad. 

. . . -
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MICA PUBLICIT ATE. 

A I!o~it un Vagon de ci apă chilogramul 6 lei 
vinde ]fischer. Piaţa Catedralei No. 7. 675 Beperto:rnl săptămânal. 

IntreagA săptă.mâna Valtnll de adi ... 
La teatrul naţional tntreagl să.ptă.mână!ffl 

.,0. reprezeDta farmecă.toarea opereti alui Oscar 
Strau8s. 

~ 
haine bărbăte,tl ,1 pentru eopU 

A propiindll·se sărbătorile, te poţi mai biue pr~- Clasă t!Jeparată de măsurac 
"M·el~keIO:ll.l ViD eHin dela llf-gnstorul de viI} IOSIf • SZÂNTO Şl' COMlOS ARAD 

r strada. Unirei corn, cu strada Consi"to-

Ieri Marţi s'a ţinut reprezentaţiile din urmă 
tn vederea repre..:entării acpstei operete dirijat.e 
de dnii Desideriu Iak"bffy ,i Matei Usanyi. 
Dnminecă: In matineu: Boeaecio cu concursul 

rului. 
625 1 ~ Piaţa Avram Ianeu No. 22. ' 

381 Edificiul Teatrului. 
Primesc l'f'pllJ'ări de pl\pu~i ~î cumpăr părţi 

rupt~. Str. Mâna d" auI' No. iJ. t)·l~ • - - - -P - - ~; 

Dnei Mici Balmos, Margareta Val'ady 
Dra Lili Szegho, Irina. Zilahy, Dnii 
Rarlu Inke, Mi,hai St>}meezy, Carol 
~'t\ludi, Mihtli Ac~, Iosif L"di!'zlay, 
lulius Szab6. 

Un cazan de 100 iitre ullul dt~ 250 !itre de 
iert ţuică de vândut. Fraţi Bun-:a Bulevardul 
Reg(-le ]'erdinand 1 No. 12. 

Lemne de toe - Cărbuni Tarevieiul o noutate a n Teatrului lla-
cyhiar~ din Budapesta, drama renumitei scriitoare Cu vagonul se află cu preţ 
... moderat secţia de mărfuri 

Gabril'lh. Zapolska, care a incetat din viaţă in Maxlmilian Konlg str. Bueur N'o. S 
săptămân8 trecută. - se va. reprezenta Luni în , Telefoli No. 63. 
T .. atrlll oră~ănesc din Arad. I :.--------;....;.,;~..;...;.;...~.------....; 

Unicul rol ~e femeie In premiera acestei 
piesi il va juca dra Uliţi Magori, iar la 1.\ doua 
reprezentaţie dra Gizî Keleti. 1dai an roluri Me· 
8zaros, Darvlis, Ka!lo5, Mihai Acs etc. 

CINEMATOGRAFE. 
Zilel6 din urme! în Pompei, romanul lui E. Bul

v~r in film în 5 aote In "Apollo", in 28, 29 
Decemvrie. Una din cele !pai zguduitoare tragedii 
din Jume a fost soartea ora~ului Pompei in tim
pul rom"nilor. Erupţia. vulcanului Vezuv a ni
luÎcit un oraş intreg. Cum trăiau românii în 
Mest ora~ tn vr .. mea. zilelor de sfârşit, cată. oe 
ni-se prezenti În acest film grandio~, care este 
unul din cf\le mai admirabil(' producţii Il casei 
italiane Ambrosio. 

• 

JIAII,CU BOT A 
Ghet.e bărbăt .. ~ti ,i femeie~ti prima ! 
calitate lei 300 .••• Palării ieftine. 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. Ho. 2. 

- lOF' 
._. 

SE' 

Levai şi Szigeti 
.,e .1.i Cll'~~ 407 

.,"" 'f#; 
mai 'a"'\' rl- -- r. ,i Co. 

Vis-a-vis de J D tra rea 1 a Te a tru 
Recnmandă magazinul hine ~i abundant sorta.t cu 

Oameni, cari îşi părăsesc calea, roman criminal ghete bărbăteRti, femeies.ti 'dl. Copii 
1u 1) acw, de Ha.ns Gau", în "U rauia", în 21;, .., 
29 Decemnie. Baronul Geelen e aflat ucis. Bl- I Preţuri ieftine. 
nuiala ca de pe logodnicul menagerei casei. ':::;;jjjiiiii.~iiiiiiiiii;-::; .. _;:-::;jjiiiiii;;~iiiiiiiiii;-::;.iiii~ 
Amândoi sunt Inchişi. Văduva baronului se mli.- 1 - - - - -&- -
riti dupi baronul Kortwik, Cu vremea, la. un ~P-en-tr-u-in-d-e-le-tni-·-ci'-re-a-O-n-. -p-ub-li-·c-,-aw-o-rg-a-n-iz-a.-t-se-rv-l-·c-iu'" 
accident mortal KOl'twik recunoa~te., că. el a. ucis 
pe Geelen. Urmarea e că. fiul menagerei Dalff 
ia. de soţie pe fata baronului drept resplat.ll. pen
truci tatAl să.u ~i mamă-sa an stat nevinovati in 
puşcărie. 

Teatrul APOllO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 28, 29 Decemvriu 

Miercuri, Joi 

Film splendid repriza 
fabricei Ambrosi6 

Zilele din urmă in 
Pompeii. 

După romanul lui E. 
lIulver in 5 acte. 

Primi actori: tJbaldo 
Stefani, ]'1. Ett ,rio. F. .Iii 

Negri Pvuget. .---. 

In 28, 29 Deeem vrie 

Miercuri, Joi 

Oameni cari îşi pă

răsesc calea. 

Romanul criminal a lui 
HallS liaus în 1) acte, 

Prim actor: Fridrich 
Zellnik. 

DE CURIER 
In1reprindem sub răspun.lere pe 

teritoriul României: vizare do pa.:;oapoarte, aducem şi 
trimitem bani, hârtii de valoare, cambii şi scrisori pon
dOl'oa,ge do afaceri, tocasăm preteusiuni, miJlooim ex
pediarea de transporturi pe calea ferată resolvlim ori 
:;oi ce încredinţi'lri. prompt i;'i momenta.u, în cazuri ur
gente prin (JURIER pe hîngă preţ, '.D1oderat. 657 

SZANTO Ri CO Str. General Grigorescu (Ta· 
.., • baldl·u.) 3 .••• Telefon 746. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentrn prânzitor ~i dormitor se pot 
cumplra ieftin în depozitnl da mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Emineseu (Dcâk Ferene) Nr.40 

___ ~~ __ • ___ - __ A ••• ; 

BAGA-ZI-NUL DE (JARBUN 

KNEFFEL: 
Bnlev. Re"eJe Ferdinaud 1. 2. 

earbnnl de căleat, It-mue mărunte Q 

eate, ~arbonl în bncăt pri.ma calttal, 
In Arad tran~port la domiciliu, 566 

___ ........ _ .. ___ W' __ .... ~ i 

FRAŢII NEUMAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD 

Desiderin Lnsztig Bu!evarduIR~il : 

Maria No. 14. 

Mare asortiment de trieotaj, paltoau, 
8Vetttare, mâna,. ,1 elorapi. 601 

Ludovic Losonczy Ara~: 
Gluvurglu 81 Ceasornlc.r •• Plata Avram Iancu "1,1. . 

I Mare asortiment do verlghete de logodnt!., oroloa, ... 
buzunar a' l.Ie perete argintarII. Cumpă.ră aur pltAmli 
452 preţuri uroate. , 

cococoooooooooooooooocccoa 

,,~Ierknr" deV:::::i~to "llernlam, 
calitate din timp de pace în toate culorile iar să ,O 
vânzare în celea mai mari magazii. 

ooaoooooooocoaoooooooccoco· 

Publicaţi in 

"GAZET A ARADULUI 

"NATIONALA" Societate Generala de Asigurare in Bucurestj 
TELEFON 613. 

Capital social deplin vărsat Lei 10.000.000 Rezerve de prime şi fonduri 
de garantie peste Lei 65.000.000. •• Asigură contra daunelor de 111 .. 
cendill şi Grindinii T.aansporturi Accidente Furhllai 
p.oiu ~~rl"aeţie .• Contractează asigurari: Asupra vieţei omului in toate 
combinaţiunile usitate Calol de moarte ••• Supra Vieţuire efc. 

'~CITZsY" ..... ~~E~ EtQ2JRfI9Ifr-

-' TELEF'ON 613, 
------------------

J:\.;:eutia prineilJală Pa,~el Sziics Al-aci, Dillev. (jaroll. 31 . 

Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad 
'1 ipogratla L. Rethy ,i Fiul Arad, Bu)ev. Regina Maria No. 7. 

... 
Vis-a-vis cu Teatri 
498 Orăşellesc 

... 

..... 
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