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- ~ (JrăeiDnul.~~~ biruesc obstacolele ce i se ri- , ruia "Aradi Hirlap" s'a crez~t 
'" '.1 dică, sau ce li sunt ridicate 1 obligat să ue insulte tntru cât 

'Serbarea Pomului de 
Crăciun la Prefectura 

poliţiei. 
Sarbatoarea aceasta ml1- Inainte. avea convingerea că II acu-

~ina reaţ~ a. Naşterei Mantuitorului, In toati~ lupta aceasta dusa zasem de santaj. 
ode" fost şi trebue sa fie tot- prin Aecole şi continuată glo- Noi, ln~a. cari am lAmurit, 
ori- deauna pentru noi un prilej rioe de naţiunea romAneascA In mod loial tntr'un alt articol, Ieri, la orele 4, d. p. a avut 

de de revizuire a conştiinţelor şi a biruit credinţa noastra., res- ce sens are în romaneşte be- Joc cu o deosebită so]emni .. 
ora,. nn examen al acţiunilor exi- pectul nostru pentru dreptate neficiu financiar, vom da la tate serbarea pomului de era-

. stenţei noastre. şi adeva.r şi dragostea de un ră.ndul nostl·u in judecata. pe ciun, la Prefectura. de Poliţie, 
Multe din ultimile CrAciu- idea.l omenesc Inalt ce ne-a ,.Aradi Hidap" şi îl vom face tn vftstul Jocal al cazărmei ser

,p, nuri ce am strAba.tut ne-au Inzecit puterile şi ne-a dat sa-şi expieze greu lipsa lui genţilor de oraş. 
gAsit pe noi şi pe neamul no- răbda-ri mai pre sus de posi-. de educnţie şi josnicia mo- Serbarea, organizată foarte 

- stru t!! ImprejurAri grele ce bi1itaţile obişnuite. raia. ce ti dicteaza calom- frumos, a. avut un deosebit 
lU oerut oanaţiunei jertfe dure- O altă mare însuşire a fost niile. succes şi a fost un prilej de 
roase. un mijloc de tnalti-re, pentru La o calomnie contra unui reconfortare şi de l[]a.lţa.re su-

Ne-am jertfit Insă cu toţi, noi românii şi anume puterea' membru al societaţei romAne~ fleteasca.! pentru sergenţii de 
ne-am adunat toate puterile I noastră de unire şi legAturile şti, a adaugat Q aHa contra oraş inMrcintlţi cu paza ora
_ In cele din urma. am eşit indisolubile de la roma.n la ziarului no~tl'U. . . şului Arad, cum şi un prilej C3 

biruitori, biruitori asupra iua-I roman, . 1 Calomme! dem, după ca- llceştia să se poatA convmge 
micului comun şi asupra pati- sa. facem deci un nou! lomnie, aceasta până cAnd se de Incl'ederea, ce li·se acorda, 
~ilor noast~e, asup~a gAndu- apel la facultatea aceasta. su-[ y~ pune zial'ului ruşinei, bot- în calitatea lor de păzitori ai 
mor rele ŞI asupra mfJueuţelor verana 8 Unirei şi a solidari- nIţa. mult aşteptată. ordinei publice şi de gardiani 
lIeprielnice şiA va.!ămatoare ce taţei, a credinţei şi a senti- 1

1
_ .... __,.. _ ai liniştej 80c:ale. 

88 amest~ca. tU VIaţa popo~r~- mentului de dreptate şi la,. Serbarea 8 tnceput prin 
I~r, ca ŞI in . aceea a mdlvI- a.dăpostul scutului acesta Să; ExplOZia dela Arsenal ul momentul solemn al depl,lDerei 
ldor. urmăm calea de lumină, în " d" G I . jurl:l.mântului de catre recruţi 

De sigur mai avem inca spre culmile cele mai. inalte 1 In a aţi. şi de către nouU funcţionari 
multe de fAcut şi multe de destinat.e de puterea devină, Se anunţă. din Galaţi: ai prefectudi de poliţie. 

I ~. realizat; de sigur că in mo- ce ajuta naţiunile, pentru po-! O groaznici\ explozie s'a În- Dupi1. aceasta corul sergen-
lici-. mentul de faţA. conducerea porul românesc. i tâ-mplat Mercuri dimineaţa la orele 8 ţilor de orl1ş a executat mai 
:e a \ărei şi unele din problemele \ ~i jumătate la Arsenalul marinei mi- . multe bUCăţi cu deosebita. dis-
lŞ- nationale, sunt înca. tu formA - ....... -... - ... - ... " -- 1 Jitare. ciplina. muzicalA, pe voci, şi 

pol de provizorat, aşteptand o 80- "Aradi Hirlap" va fi ; Un tub cu oxigen, probabil de- care au fost apreciate in mod 
UII. luţionare ce nu va. putea fi 80- [ fect, a făcut expJ ozÎe în atelierul de deosebit de asistenţă. 
rat dUdă de cât numai dupa. Săr- dat judecăţei. l' cazangerie al arsenalului. Ex.plozia D. Ovidiu Gritta prefectul 

bMori de evenimentele po- s'a auzit in tot orasul. poliţiei a. ţinut o cuvântare, 
litice. Ziarul de scandal It Aradi! In atelierul de ~azangerie al cA.- al'ă.tand inaltele obligaţiuni ale 

_ Toate acestea la un loc Hirlap" neavând conştiinţa. 101- II rei plafon a fost aruncat fn aer se pazitorilor ordinei publice şi 
constituesc obstacole şi creaza. pa.cată şi ştiind probabil, gâu- aflau numeroşi lucrători, civili şi mi· Increderea., ce trebueşte coo-
piedeci progresului naţio- durile urMe ce a a.vut şi con- I li tari. siderată ca o onoare, acordat&. 
nil. tinu.!\ sA aibA, a Inceput. ~&.. 5 dintre lucrători au fost omo- de tntreaga societate corpului 

Pe deasupra tutulor piede- vOClfereze, In faţa eXpreSIeI; . raţi, iar 6 sunt răniţi ,i din aceştia sergenţilor de oraş. 
cilor Insa. şi tutulor greu tAţilor de "beneficii financiare" între- 2 foarte grav. • 
acestora., naţiunea romAnl1, pu- buinţate tntr'unul din artico- Cei grav răniţi au fost du,i la D, Prefect al poliţiei fi tn-
ternic~ şi glorioasa îşi ur- lele noastre şi sa. pretindA că spitalul mllitar. sistat a~upr~ înaltelor calita-ţi 
meaz l'l trl'u[]Jfal dt'unIul el' am formulat acuzafiunea de 1 1'.' 1 t l' l' d de des mteresare, de devota~ 

A.... '. v t o In,enoru a e leru UI e ca- t' d t"t t d . l'o 

S l . 11. + • santaJ'" ' .. t 1" d It men ŞI e ac IVI a e ro meA pre umID", ŞI progres, Pl'l- ,,'" ' . • zangenc pereţll sun p mi e SDIl,e. • • fta t bA.] 
vind cu increderea ţinta de Pentru a nu rămAne mai membre sfărâmate şi creer prezen-! ŞI dc: ns 

1 ,cte 1 rde ue s_- de p~-
. . d l' . d ' ') I se Q sergen u e oraş a ev"" mEmre ŞI e g orle, între po- pre JOs, upA ce ne-a ame- tlnd un aspect onbl. t t . d t' t' d 

pOlil'e ce i-a fixa.t-o Dumne- ninţat cu' darea. 10 judecata S'a del'chis o anchetă. : ra ,cum
t 

ŞI 11. a ?rla.
i 

dacel~ Ula ~ 
teu. "Aradi Hirlap" ne'a acuzat că '" ....... _ ... _ _ ,*.... _ a. ~AU a SC1o-ŞJ n ep mea.sca. 

Pe deasupra ceI'turilor şi am facut asupra publicului mlSlUn~la in ijlod absolut Ire-. ______ ....... __ proşab1 

neanţelegerilor momentane, pu- presiuni, tntrehuinţând un ter- . 
terile latente ale poporului ro- men ce ne-a fost lămurit tn 'Răspândit.i Liniştea, repauzul şi momen-
mt\o, energiile lui SHcunse şi sensul ca. ar voi sa. exprime o tele de reCl'eare, ce sunt acor· 
binecuvantatele sale calităţi ".presiune accentuatfl,". "Gazeta AradulUI"·' date celorlalţi factori ai auto-
lucreaza. tncet dar sigur pentru Am spus acestea pentru a ritaţilor nu pot s9. fie acorda.te 
marirea şi fericirea patriei şi explica mecanismu], graţie ca- ___________ •• in aceeaşi măSurA, şi păzito--

. ", ' 
~ . " ~~ '~ ..... ~- ~ ...". ,. '" . ~,..... . 
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rilor ordinei publice, ţintlliţi Urcare ~e capital la 
tot timpul ]a obligaţiile şi la 

datoria lor. 40 milioane. 
AceastA posibilitate de rec- TraRsacţunea Băncii Arde:flană ,1 

re~u'e atelluata şi de repaos Cd8ei de Păstrare. 

limitat nu trebul:'şte socotita _ p~la coresp()nd~n'lll nostr~ _ 
ÎnsEi de sergel1ţi d~ orliş c~ un ţ)luI LtOuarie J92~. 
neajuns ~l ocupiiţiunei, Cl ca Ziarul Con'-urJl t'sre informat de. 
O ciusre ce. sa acol'da acelora, spre UII f,.pt foarte important ~i cu 
tn care societate,} îşi pune jnflui!lţtl, deci!-i\ ă asupra vicţei ecu
toatEi InCI'ederea, ş~ carora. le nqlllliG!: din Ardo!al. 
revine înuJ[~ ~lIi8iulJe de ~ gl:l.- B luca Ardeieallii. şi Casa de 

Pl\sirar.: S A., Cart' est~ coirneresa
ralita ol'dilwa pub1ic4 şi Slgij- ţi .. J)ă.l1cii Comerciale Ungare di,~ 
ranţa fiecaruia dintre noi. Pe:-ta i~\ urcă capitalul s,,~ial d .. la 6, 

Inchein4 iji::;cur'sul SaU 4, j,t 40 llliliuuge lei. In pre'uarea emi. 
. siullei nouL este Întert's3 1!\ în mii.-

prefect al poliţiei face un nou suri c"lI~iderahilă.. cea mai de frun-
apel la puterea de munca. şi de tI' Ban, ă din Bucureşti. Ballqu~ de 
desinteresare a corpului sel·· Credit Roumain. Ba, que de Credit 
gellţilor q,e oraş şi cere ace- Roumain t"ste in strâil~ă legatură. de 
stora sa-şi tndeplineascA da.to- afaceri. cu Banque de Paris et de 

d Pays Bais, una dintre cele mIIi renu· 
ria, Rea este cu putinta, cu mite bănci mOlid .. !!!", aSlf.:1 cu B1nca 
mai mll!t~ râvna. însa şi cu Ardeleal!ă., prin aceaMtă colaborare. I 
mainn)1tA prQeizie ca pAu Ei ajunge îu nţmijlociti atingere cu 
azi. pIaţa financiara din occident. 

Instituţia tinanciarA. astfel 1n1A-
Urează tutuJor funcţionari- rilă, va pre'u<\ sucursalele Bă.n, ii 

lor prefecturii de poliţie şi Cumerciale din Pesta, aflătoare In 
tutulor membrilor corpului ser· Bra,ov, Sibiu, Arad ,i Oradea· Mare I 
genţilor de oraş Sa."batori fe. şi tot în cOI/lleresaţia Băncii A de, I 

lene se vor ~rupa fostei e aflliaţ,i 
ricite şi deplina. linişte In aju- ale Băncii Comerciale din Pesta, a 
nul marei şi sfintei Sarbatori căror acţIuni vor intra tn portofoliile I 
a Naşterei Mântuitorului. Băncii Adelene. 

uvintele dlui prefect al lizat cea mai considerabilA reţea C Prin această transacţiune s'a rea-

r poliţiei au produs o vie im- bancari din Ardt'al, care pe lâllgă. . 
presie asupra sergenţilor de si!.temul actual d('ficil de remiteri şi I 
oraşt cari au vazut in fru- contracte de credit, va aduce reaie I 
moasele ce li s'au spus o foloase cereurilor comerciale şi finan- I 

' ciare din România. 
proba. a Increderii şefilor şi o Ballca Ardd.:ană. V/l ră.mâflf'la Insi I 
Incurajare 3 muncei lor tn şi pe ân~i 8Cea!\tă. colaborare in' 
viitor. strâ .. sii. legătură cu Banca ComAr-! 

In urma. a avut loc solem- dală Ungară. din Pe sta, a cărei 1 
principii de afaceri solide şi inalte '1 

nitatea mişcătoare a decorării cOllcepţiufli economice se vor va. 
agentului Mona Ananie, care validita şi in viitor In activitatea Băn
s'tt, distins prin priceperea şi I cei Ardt'leue. 
prin tenacitatea sa neobositA I P nlru soluţionarea problemelor 
lp mlli multe chestiuni de ex- comerciale fix:lte şi pentru satisfa-

cerea necesită.ţilor de credit, prin I 
tremA delicateţe şi tn impor- noua transacţiune banca a ajuns In I 
tante chestiuni de spionaj. situaţia !Oă di~pună peste abondente I 

S 1 Il ] d izvoare de numerar. 
el'gentu una a riln uIAfarA. de s!Ocul financiar realizat 

sEiu a fost obiectul unei aten- prin urcarea de capital. le a crescut 
ţiuni deosebite, întrucât s'a tn mare măsurii. şi stocul de depu
Qferit acestuia un premiu in neri, care şi pâllă, acum era cel 
bani, pentru curajul şi barba- mai conziderabil din Cluj (50 mii. 
ţia aratate in mai multe lupte lei) iar prin cooperarea cu Banque I 

de Credit Romain, ti sti la dispozi. 
ce au fost susţinute de catre ţie pUlernicul capital ,i extinsele 
sergenţii de oraş ai Poliţiei. legături comerciale ale acestei 
locale tn contra a diverşi şi, bănci. 
periculoşi bandiţi. j Prin transacţiunea. Băncii Arde-
, I lene s'a soluţionat la mod fericit şi 

La urmă. de tot s'a impăr- I probleme cointeresirei Băncii Co· 
tit sergenţilor de oraş. drept, merciale din Pesta .. a cărei pa~tici. 
daruri de C"ăciun diferite 0- 1 pare tn noua formaţIUne va servI ex~ 
biecte. ca ciorapi,' taină, tutun f c1usiv . illter~sele şi P!ogresul vietei 
. d â 50 d l' d economIce din România, 

ŞI suma e c te e el e 
fiecare. 

Serbarea a fost Incheiata. 
într'un mod armonios şi într'o 

atmosfera de perfectA l'ecom
fortare sufleteasca pentru 
personalul Corpului sergenţilor 
de oraş. 

--

CINEMATOGRAFE. 
Contele Notite Cristo partea a II-a 

tO' Apoiio tn 7, 8, 9 Ianuarie. 
In partea a doua se Începe lupta 

fntre contele Monte Cristo \li bandi
tul Benedelto. Acestuia ii s'uccede 
sa fure pe fiul conte lui şi să·I ducA, 
Intr'o pt'~tere, de unde primeşte pe 

lin~l mijlocirea unei corăbii eli-şi 
poak rescumpăra fiul, Sosind la pe· 
ştere fn râlneşt,e pe Benedette, care 
zice, că numai contra averii sale 10. 

tale Î~i poate primi fIUl. Se tnvoeşte 
şi apoi i !'e spune cu un râs de 
stan.. c' fiul său e mort. V rea si 
se sinucldi dar num'ii soţia sa 
woare, Rentors la faris. J:J~lledetto 
e demascaf, Inchis şi dupii. Q dt'sba
tere 11l1l~ă o~ândjt la moarte. Când 
pleac# hpre eşafod ştie cij. baronesa 
Danglars li. fost muma lui ~i că 
preotul de lân~ă el {,:oile Monte 
Cri5to. Cu acehte işi hrâr~t',te vi ata.. 

CaSa1lOVa le~f'nrlă de amor tn 5 
~cte ill Ur ,uia tn 7, 8,i 9 Ianuarie. 
Ceiehrui măestrll al "morului renvie 
tn legenda ace!lsta de tot poetică, 
u~oraTl'rii. ~i tragică Cuceri lor de 
inimi Casanova pieacă dill ca!\ă in 
ca'ă., ulidt! 11U·j poate rezi5t~ IlImIC, 
pâllă fn sfârşit ti rt>zislll una, dar 
cu preţul vieţii sale bâ.nd otravă. Ia 
ce Casanova se retrage in mormân
tul să.u. 

Lărgirea policlinicei 
din Arad. 

Se ~tie că de curând s'a deschis 
la Arad policlinica instalată. III pala
tul fra r cmazonilor din bulevardul ge
neral Drigilina. 

Din lipsă de mijloace materiale 
nu funcţionează tn~ă., decât secţia 
pentru boale venerice in~talatii. ,i a
ceasta numai cu mari dificultăti de 
către directorul poiclinicei d. dr. D. 
Memetea, căruia i-~'a pus la dispozi· 
ţie numai o sumă de tot redu~i in 
ac~t scop, din partea statului ast
fel că o mare parte a instrumentelor 
medicale intrebuir,ţ,te la tratamenlul 
bolnavilor, cari solicită ajutor la Po. 
Jiclinică. a trebuit lIiL fie puse la dis
poziţe de d. dr. M .. metea din pro
prit'tatea. sa part;culară. A \ And tn 
vedere importanţa lUare co o are 
secţia veneri, A a pulic1inicei dic 
punct de vedue sanitar, al popula
ţiei, socotim că ar fi şi de datoria 
particulari lor bine situaţi materiali. 
ceşte a veni În ajutorul policlinicei, 
servind aceasta unul dintre cele mai 
I'!obi le scopuri umanitare. 

Dupi cum suntem informaţi acti
vitate pliclinicei se Va lărgi prolcc
tâ'ldu-se pentru viitorul apropiat 
deschiderea unui dispenzariu pentru 
tubereulo~i, de unde se vor trimite 
apoi boinavii mai grei la diversele 
sanatorii administrate de către stat. 

In le~ă.tură. cu acest proiect ins
pectoratul general al Să.lli'ăţii ~j 
Ocrotirei sociale din Cluj a autori. 
zat pe d. dr, Memetea, directorul 
poclinicei, să între în tratative cu 
• Societatea pentru combaterea tuber
culozei. din localitate, pentru ceda
rea rii!'penzarului din strada dr. Ro
mul Veliciu şi trecerea acestuia In 
administraţia statului ca secţ'une Se
parată a ambulatorului dia Arad. 

Trecerea aCf'slui dispenzariu în 
administraţia statului are însă. nn 
inconvenient întrucât în acest dis
penzariu primesc tratament actual
mente membru caliel cercuale de 
ajutorare a muncitorilor ~i astfel e 
cu mall mai avamajos dacj\ În ca
drele ambulatorulu! policlinic s'ar 10-
fi inţa un nou di!<penzariu. 

-
INFORMAŢIUNI. 

Dh. cuuz~, dinfelor !llu. 
hraturi ule CrăciUliului zi!!. ! 

ruJ nostflJ va tt."al'c Jlercurl . 
dimineata '4 orele ohişnuite. 

- Dui muncitori din Aradul nou 

plecând Miercllri des de dimillea,,- ia 
lucru, au afltt Lingll, şoseaua naţionali 

cadavrul unui nOII Ilă"cU{, lUfă.,urij-t Cu 

tOIul ţn zdrente. Muncitorii al1 !lUI 
imediat cadavrul la primăria dIa 
Aradul nou, Jlflde ,nedicul oficial 1 
. . 
constatat că noul nlLscut a fost a't. 
zat încă viu pe so,eaua naţiQDala 

ingh' ţâlld peste noapte ·tn urma. (t. 

ruluL 

- Crimeia, admiţând condiţÎb 
nile Adunărei naţiollale Huare, a fost 
recunusculij. ?~ că,tre s~ ~p~uifea' di~ 
Moscuva ca tndependeta.. . 

- S'II intervenit la ministerul I 

illstrucţiunij din Anglia si se ia 111& •. 

suri ca absolvenţii liceelor noastre, 
cari au diplome de capacitate si f~ 
primiţi la universităţile din Angiia. 

- A, S. R. Principesa Ileana, 
promotoarea fl1/iinţii.r/"i viitoarei SIlo 
cie 1 ă.ţi a Crucei Ru,ii a copiilor, l 

donat din micile sale economii 10.000 
lei aritând prin aceasta odată mai 
mult dragostea ce o pune pentru ro. 
fă.ptuir~a acestei mici societăţi. 

- Dr. Dumitru M e,.,e te medic 
fef la policlinică. specializat tu boale 
de piele, genito-urinare şi venerice. 
laborator special analize de sânge. 
Ordineazl 7ilnic dela 3 - 5 d. IDo 

Str, Moise Nlcoară (Pe1on) Nr, Ij. 

- Consorţul interaliat pentru ri· 
dicarea eCOllDmică. a Europei se~; 
numi după .Chicago Tribuna, .S~ 
cietate industrială. internaţionalil 
Capitalul va fi de o suti miloant 
dolari va in proporţie 12/1/2 pentru 
Statele Unite, Angli<l, Franţ;>, Ger· 
mania de 7 1/2 pânii. Ia 10 pentl1l 
Belgia, Italia, Japonia, restul pentru 
Olanda, C .. hO'ilovacia, B, azilia, Oii. 
Argentina, Elv~tia, Norvegia, Suedia, 
Dant'marca, tntru cât· aceste 1&0 
promit o cointeresare, Lira sterliui 
,i franci în aur vor fi in aeelaş timp 
primiţi ca ml)lIt>dl unitară. Sf'diul so· 
cietAtii va fi probabil la Bruxel sau 
Haga.. 

- Guvernul a prohibit exportul 
petrolului pâni la uata de 14 h· 
nuarie tn scopul de a asigura astfel 
cantitatea necesară. pentru nevoii. 
ţării. 

- Secretar ge!'eral la departa. 
mentul primului ministru a fost nu· 
mit d. Raol Crăciun, fost director al 
ziarului epoca . 

- Dnpă datele statistice mai u· 
cente producţia de tutun din Arde.1 
şi Banat trece de 2 milioane ehilo-
grame. 

x Dr. P. Robescu, director de 
spiLd, ordilleazâ Zilnic dela 8-9 f 
2-4, în Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul Neuman. 

- Federala , Aradul { cumpăr~ ~I· 
mâllţă de luce-mă orice cantitAlL 
Oterte cu probe la Federala cAri' 
du],. Piaţa Avram Iancu 19, 

BEN AISANCE Strada Bratianu 
zn.agazin de 1Uoda~Pal. Minoritan. 

-
Ciorapi de mătasă mOllslin lf'i 39, 32, ~8, 25. 3 mtr, stofă pentlU 
costum de domni lei 256. Perdele, tricotate 140 om. late lei 76. 
Crep de schin in toate culorile 1 mtl'. lei 235. Taft Flellr lei 182 
Catifea engleze în toate culorile. Pâozării, eovoară. şi triootaje . 

...... 
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1. • U C) n e II ren' ă. Cenzura noului 
guvern. 

Un membru al societaţ~i mintea şi sufletul, mOl'ala şi Unele ziare din Capitală 
ăr. ungureşti din Arad, voind sa buna educaţie. au pl'Îmit la început cu sa-
,Ia. ne lamllreu~ca unul din moti· Pentl'U concurenţa cin- tisfacţie ideea ridicarei cen-

articole pentru nevoile armatei. Con
form acestei decizii, mini~terul qe 
rizboj il- ficut comande in Germania 
păIIA. la l'iuma de 5 milioane mărci 
O parte din aceste articole sunt in 
drum spre Bucureşti, In curând VOr 

sosi 25 mii perechi de gbele militare 
pe cari antreprenorii j!f'rmani le fur
nizează. României cu ] 80 lei. pere· 
chea. (A. T. R.) 

ur! vele ce au im /lins pe "Amdi stiUt şi loiala, pentru CODCU- zurei pf'ntm vechiul regat, 
he. Hirlap~ la ruşinoasa-i actiune renţti. factor de progres se astfel cum se Intenţiona de 
nCQ de a calomnia pe romani, ne cer'e, prin ur'/M.re, calitaţi noul guvern. . .. ....,.., 4 • 
lla spunea ci\. trebt.le sa .S8 ţ~e ~ufleteştj şi intelectuale, iar Punerea in practica Insa a 
laii· seamă, data fimd P81l1O~Ogl<l pentru concurenţa lui "Arda.di idt-ei a stârnir nemulţumiri, şi Adunarea deputatilor ar(lc
ltu· ziarului maghiar In chestIUne, Hif'lup~, nu se cere decât e- astăzi se vorb,~şte în ziare de Jeni din partidul poporului 
~UI de cOllcepţia ce ace::;ta are fecte, beteşuguri, şi o com- protestn.ri organizate, de ln- Clui. ""'- A. T. R. a fost autori

dia despl'e coneul'enţit plecHt lip:-;f!, q~ mQr~litllle §! d~ truniri şi de strângere a for- zata din locuri competente ca si co-

I a "Aradi Hirlap" ne ~punea simţ 1~lOral. 1 ţelo," qemocl'aţieî pentru, apă- mUIIÎc~ că ştirea relativă la adunarea 
a,e, interlocutorul no:--tru. urma- Pnmul fel de COllC, urenţa l' rarea" libel'H),ţei cuvântuiUJ. poporaili. a deputaţilor ardeleni din 

ţ . et d d partidul poporului anuntala pentru 10 lala reşte concuren a. cu or1 ce pl' f: llce spr'e progres ŞI spre 1 Mărturisi m ca. nu ve em Ianuarie nu corespunde adevă.rului, 
gt· lupta cinstita contra celOl'lalţI ţ)ro~pedrnte, hu' felul al .doi~ motivul unor llemulţumil'i atâ~a ci adunarea se va ţinea la data 

confraţi, prin od ce mijloc, fl,- lea de concurenţa duce dJrect ; de accentuate, întru cât dm fixată.. 
rIia grltvAnd Imprejurarile, difor- la. ... puşcăl'ie. '1 spusele oficiale relative la ri- • 
(USI mand situuţiunile, iuventiind II Iată deosebir'ile Intre COlI- j dicarea cenzul'ei, se stahileşte CluJ - D. Teodor Mihali a pn-
di~ . .. , t â d I , mit telf'grama dela mai multi sena-pl'ilej uri şi ocazlJ, Şl a ~c.1l . curenţe şi crederp ca nu vor I că este şi ramA ne interzis t on tori ,i depu" aţi ai Ardealului comu. 

de f:·ont. o:' ~e. amAnunt, lUllm, fi inutile paginile ac~:tea .de C~ atac co~tr~ Dillastiei, ~on: nică,lld că vor lua parte la marea 
entl casDlc Şl famIliar. . deosebir'j şi compl\l'l:t..ţll ce hnd ' tra armateI ŞI contra ordmei adunaTea poporail convocatli. la Cluj. ~:e~ Le ştiam lIoi t?ute acestea, aa ~ achiţE'ze p:-ihologia lui I publice. (A, T. R.) 

fie dar ne-li pal'ut ~lI1e" văzând ." .\radi H irlap", - şi sh explice ! Dar aceasta. este foarte r _ .... _ _" ... _ 

cA dreptatea cO.llvlIJgenlor r~o~-. llIi sa IAmu.reasca mecanismul I natural şi chiar daca nu ar, Publ"lcatiuns. 
!n3, stre. era tntanta. ~e ~plllla i atitudinilor.' lui. ! exista. nici un fel de cenzură, 1 , 
So- unUl membru al SOCletaţU un- : Vom c&.uta sa. desluş;rn I totuşi fie care diu noi ar tre- It S d 1 . t t'l 

. la;:, • e a uce a CUflo~ltn a ama (ITI or Oo~ gureştl. , ' publicul prin Rr'ticole relative i bui sa considere drept o I cii. in ziua de 4- Ft:!Jruarie J922, la 
mOi Şi Cl). tp~ta acestea n?~ nq la sufletul şi educaţia ziarului i onoare sa. apere Tronul, ar- ~ ora 11, .se ~a ţiu.e licitatie public! 
la· suntem c011tl'a COllcurenţeI t a: maghiar, cum şi relativ la cul- I mata şi ordinea. de stat. i pe.nfru IIpă.r!rea ~I confecţIOnarea im: 

ceea ce cerem tnsa acestei tura şi inteligenţa lui pentru I Ma~\J.ri din punctul acesta! pnm~telor Şl rt'oglstrel.or .. DORfate, mall 
ţ t e l'orl·t·· tea 'fi : t ~'t! 'Jos 1n localul IrecţlUllll f'glOoa e ~di{ conCurell,e es e SUp r " car'e motive el nu poate : de vedere treouesc SOI eXls e CI '. t ~. ai Nu 10 biroul Di-• •. ',. '1 . . "! uit s r, ylllC •• , 

lalt calItaţel el. .. de cM rău, .. mutiJ, pel'wu}os. I pentru că, Ulărturls~m, nI ~ R recturu ui Regional, Lot. L Im~rimate 
Ice, Concurenţa este un mlJloo ! urât si vedem l1allre scrIse ~i registre pentru 26 depoZIte de 
Ig~, de tmbuD~ti'tţil'e ~i pr~gl'es, ....... _.. - - .. ,.". - l prost de Mile directorul. ,,~up. ! \"â.nzare Lot, !~: Imprimate ,i registr~ 

/Jl. este un stImulent SIgur ŞI per- , A , U"t ! t'l( i de oameni stl'elUl de pentru 3 fabnci d~ tutun Lot. Hl. 
1. . " susceptibil de infl'umu- Recolta In State e- ni e. I el, Ş d' ă d a olit.i şi de l Imprimate şi registre pentru 2. fab-
li- . mH:l) c, -. , . _ l . I neam,' ~ I~ e ,r m, . \' ' riei de chibritUri Lot. IV: Imprimate ţ~ . ~ţare ŞI d~ Imlmnil,tăţlle, con [ Biroul agricuhurei din Washing- ! d.uşmam m .n!1ţlU~leI. ,~um şi ~i rf'~istre ~entr~ 7. selline Lot: .V: 

So- curenta etit~ un factor d~. ton publică. raportul său lunar asupra! ZIare comuniste ŞI dlt'1.jate d,e" Imprimate '1 reglstr~ pen.tru .. Admt[].ls~ 
Iii. progres şi bme Inţelensă ŞI' rezultatului recoltei în Statele-Ulllte. I spil'it bolşevic, atl:ţcAnd 01-! traţia Cent:ală. " DLrecţlUnll Regţo
an~ aplicată ea poate sa aducă fo- Î Din aW'lt raport se poate vedea că! n8stia şi vOl'hind de Rege! naleo. 
Ilru l' ~ "d tA!'; iritului prac- f produsul grâuiui de ianlli. este de·

1
' 1 't I Ofertele se pot face pentru tu-

rrr' ?il8e eVI .en ,J : p . , . 587 milioane bushel faţă. . de 578 I fară respectu cuvenI '. 1 trea~~a cantitate sau numai penlru unele 
tll1l tw al uneI SOC1et~ţ", cum ŞI f rf'~p, 730 milioane bushel in anii I , IOlUri din ea. 

l1ru mijl?tl.celor .de acţIUne ale me- ; 1920 şi ] 919. ..' . . . 1 ! Hânia dm care se. vor, confecţion!\ 
:îli, diunlor BocmIe, 1 . Produsul recolteI g,-auiul de pn-! ~ ace~te imprimate "r!'l{lstre trebue 
dia, D' oncurenţa în bine ' măvafA este- de 208 milinalle bU'·hel ' , să fie hâ(lie de SCrIS ordmară., cea ţilri eCI C , ! faţă, de 209 resp. 205 milioalle I I mai if'fună., pe 'care tnsa să se poati 
iina concur'e~ţâ Ct.I .fol~8, conCll- i bushel ; a porumbului de 3091 bus-l' I scrie curat. cerneala ~i nu se lntin-
îrnp renţa, lOIală ŞIClllshta, tn ca~e l' heI faţi de 3232 re .. p. 2859 mii.. dă ~i să. nu pitrundă. pe cealalt. 
50' \pteligellţa. sli caute sa. se fI- bushel; a ovA~ului 1061 fati de r faţă. • 

sau dice deu,tiu pra altei:inteligenţe 1024- resp. 1232 miI. bushel; a or- I Termenul de predare al fu rnitllri! 
ei experienţa să birue o expe- zului 151 faţă. de Z?2~ resp •• 161 115 MutÎe 1922. . 

rtul • ţ t i 'ticA prin va- i miI. bushl"l ; a secarel ;,8 faţ~. de Ofertele trebue să fie însoţite de 
Ia· nen A. c~rae er;-j .' . ' 69 w'p. 89 mii. bushel şi~. !nU- probe din materialu~ oferit. pentru 
1 IeI loal'ea el. lui de 8 faţă. de J 1 resp, 8 milioane Gonfecţionare (hârtie de sens pt'lntr~ 
oiic Aradi Hirlap" fusă prRO- bushel. imprimate ~i r~l{istre, hârtie pefltru 

~Că" O concurenţa ce nu are ___ ,. dO - ,,-..,.. copMtele brogurilor ,i. carton pentru 

d a face cu inteli- legă.lura regis(rdor) ŞI ~e garant! a 
rla' nImIC e Ajutorul agricol nI uliiltilor proviz6Iie de 3 procente (lin valOarea 
DU' genţa, CU talentul, cu price· fumiturii aft'ritâ, ia numărar, e. 
~ parea şi cu puterea de inven- pelltrll. România, fecte publice sau recepise de depu-

tiune şi de punere In prac- Vaporul c Aircmorec a pă.răsit neri. 

!::i tiCă. Marţi oraşul Liverpool pentru Con- Modelele, specificarea registrelQr 
ilo- ,.Aradi HirIap", urmar'eşte 6lallţ~J avâild pe bord 90 vaci de şi imprlmat~lor pe fHluri ,i cantităţi 

lapte, 30 tauri de rasă şi 60 viţei, • A_' . ..-."- .. , .. •. - şi caetul de sarcini se put vedea în conCUl'enţa In intriga, 1n ca- de cea mai bUIIă l'p~ţă, presum şi birourile serviciului Contabilitatii 
de lomnie, In defaimal'e şi min- 500 capete de păsări, Comundcle minlstuJul de de la adre<;a indicată. mai su", 1!l 
) ,i CiUDă. !tAl'adi Hirlap" caută Ace>;t stoc a fost prezentat ca ril.zbul în Germania. orice zi de lucru dd:l ola 8-14. 
24, Sa. concureze esenţa tnsitşi a dar fermierilor dill Româ,11a de că.- P!ata furniturii Se va face dupa 

• . 1 l . t l Bucu·"e~. t,'. - Prim;ndu-se ştirea d e f'~l ă Ill'C'1 o iflta' rziere calomniei şi miuciunei ŞI a tre CO!llltetu eng ez pentru aJu oru T pre ar, " , . 
si, t agricol al ali:.ţilor. Comitetul a co- că Germania e datoară a plăti Ro- Cluj, 3 Llluarie 1922. 

celor mai respingătoare uge- lectat tn total suma de peste Uil mâni ciuci milione m,nci, pentru caii Direcţiunea regională r. m .•. 
,::. nUllehieri ~i abdicări 010· ,Ien mll;o". 'p,e a fi d;,t"bu;t la j,f";ţ; d, "m", ""m.,,' d;". ted· Cluj. 

-
ttU 

75, 
82 
Ije, 

tale România. torul româ.n, guveruul a deCIS .ca 
O concurenţa~ deci, spe-. să. se faci\. comanda in G.:rmlIlla, 

'ii. Ia această., sumă, diver!,e eială şi odjoasă ce ofetlsei:l.za pan Red, resl1onsabil: Laurenţiu Luca 

Magazin de Haine IOSIF MUZ,SAYArad :~s;a'YiS cu Teatrul 
Oră,enesc. 

=. Ul31 .. 
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Tea'rul Orăsenese .. .. 
Beper.orul săptămAnal. 

51mblti.: in ml<tin .. u "Jlleu' Lord" t't>prezen
taţie l,eDlru tluerime în rolul t.itular 
Irina Zilahy. La acea,.,tă. reprezentaţie 
biletele din trecut sunt vaiabile. 

Seara: Fachirul. (Abon. A) cu concursul 
D-ş?~r",i Liii Po6r şi Dr. Eugeu Joa
DOVICl. 

Dumint'că: in matillell, la dorinţa generala "Dan
Mul cu Noroc", pentru a Iti-a. oră. 

Seau: Pove,1ile lui Hoffmann. (Ab. B.) 
Serata "RăMăritul" f'vl"Diment literar 
tn 1'81a. spaţioa.·,ă. a P .. )a' OI ui culr ural. 
Va ap"l'e drttma lui Sigi"mond Moricz . 
"J)omaul Invitător" cu rolul' 
principa.l al Dlui S, el .. n Sz.,ntgyorgy 
şi jocul lui E nf>st Szep "Povestl
rIIe din .Java". In ciecurl'lul serii 
Dr. Jauovici, La.di"lau Pal preenm şi 
Dr. Emp.l'w Kâdir vor ţinea conferinţe. 
Lili Poor va vorbi, R .. fael Ruzl'Iint<zky 
tenoristul va cânta. In rolurile plinel
pRle apar: Margareta hsâkY, Vii mos 
Leug)'el, Al .. xalld,u Forgâ.c8 şi membri. 
T ... atrului din Ara.d. 

Luni: selira: LUi P06r va continua jocul 

G~ZETA ARADULUI 

Teatrul APOLlO ..... Teatrul URANIA. ........................ . ...................... . 
In 7, 8, 9 Ianuarie 

SAmblTl, Dllmineell., Luni 

Film Dorian. 
Romanul celebru li. lui A. 

Duml\s 1n film de Otto 
Loveustein. 

In 2 părţi. Partea a II. 

Contele Monte Cristo 
(Lupti între viaţă şi 

In 7, 8. 9 Ianuarie 

S.mbllU" Duminecl. Luui 

Film etar. 

Casanova. 
Legendi de amor In 5 

acte. 

De Iosif Pakots. 

Regiso:r Alfred Desy. 
moarte. . 

Dramă în 4 acte. 
. 11.:::! Primi actori: S. Igalits, 
IJI·~'" C. Hollay, ~i A. DlhY. -. --

Levai şi Szigeti 
.tlC1k~ 

407 

~ :.tt .. 
Dlal 'a""· m . O. ,i Co. 

Vll-a-vi. de •• t rar eal a T e a t r u 
RecUJuaudA magazinul bine şi abundant l!Iol:tat cu' 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri. ieftine. 

• 

Cine voieşte se cumpere 
eoloni~le ieftine s~ vizitez~ 10 AN DEUTSCH 
mal{"zla de colol119.lo a lUi 
litrada MiI,rlisje!;iti No ti7. und~ sll. găseşte rOIl. oafea 
orez, zahar 'ti toUoIlUl de eo,onilf.le cu preţuri 9.T~n: 
W~· ~ -

TĂRÂŢE -
~e afla, de v â. n Z Il r ~ la 

Pavel Sziics 
firma 

Telefon Na. 613. Arad. 

"Paris" 
Telefon No. 613, 

Casă de 
Modeluri 

Bulevardul Regina Mari. No. 24 .• Au BOBit cele mai 
nouă model uri şi noul ăţi de mo tu.. ~1J5 

Inainte de a edifica casă 
sau a feoe transformJlrii sau reparaţii consult' otiGiIll 
de edile 

FRANCISC TRITTHALER 

ospi. al dt>ja. tnc+'put in Teatrul Oraşnlui. I ~--------------_.III!!! 
<><>oooc<>~O<>o<>~oo Cele mai moderne haine 

strada COlbuo No. 47 oare ia angajam- nte pelltru 
oonstruirea otllor mai modemR clădiri, cu preţurile 

cele mai aVdntajoase 

MICA PUBLICITATE. 
La notariat III cereual Bsoe,tl Me 

caută UR ajator califica' 8ă postadă 

limba rOD.ână~ dotaţiuDe: afară de sa· 
Iar - locuinţă, 'flpt, incălz1t ,i even
tual venite laterale, podtil e de ocu
pat Imediat. Popevlel secretar. 

se lucrii. pentru preţuri convenabile tn salonul 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 ,i piata Catedralei in colţ(Tokoly-t. pal. SzantaL) 

r . ......... - . 
I Pen~u mdDESCl]uiÎigaatbemciu 

In reI rinde", Bub răspun It-re pe 
teritorinl Român ... i: vizars <ie paşapoarte, ailucam ai 
trimitem hani, hâr ii d~ valoare, camhii şi Bcrisori p"n. 
deroa~tl de afaceri. tncasăm pretellsiuni, mi,.Iocim ex
pediarea de tra"sporturi pe calea ferată re-olvam Dri 
şi ce încredinţări. prompt şi momelltall, în cazuri ur· 
gente prin CURIER pe lângil. preţ moderat. tiM 

SZANTO' ~i CO Str. Beoeral O Igorescu (T., 
., • bajdl u.) .i •••• Telefon 746, 

lustituţie de a"igurare c~utâ fnncţionari externi 
ve r ~aţi, salilor fix şi proviziuue mare. Agenţia 
"Kelet". 708 ~ pilt;~~:fu~~;ă;ooii;;ă, ~. ALEXANDRU MAAR 

De vânzare: 
710 

Fabrica de perII al maturI c. forta melrlci 
ARAD, strada Eminescu No. 27. ~i 31-32 

4 haiDe bărbăte,tl ,1 pentru copil ~ 
, Clasă. separată de măsurat , 

• SZANTD şi COMLOS ARAD,· ~~t~~.~~~: 
Case. cu bacanie şi debit de beuturi Piaţa ,avram Iancu No. 22. zîtul de ftI.-~

... t l1eSCl1. Depo-

981 Ediliciul Teatrului. bricate: str. ].a revănzll.tori IIci\zământ, mare In ruţi 
spirtuoase filtr. Antoniu Moeioni 17 Emin"'8CU 2. Cumpil.ră. păr de cal îl1 orice cautit&19. 

;. .. ;;;;;; .. ;;;; .. ~;;;;;;;;;;~~.~;:~;;;;~ .. ~;;;;~-~;:::~~::-:-~~. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I 

4RIlD I_ llRAD· 
Str.I. Deeemvrie Mare mag azi n de ferărie articole de metal şi mecanice Str. 1. DecemvI'ie 

Centrala: 

BUCUREŞTI 
Str. C. A. Rozettl 7. 
Str. Labirint No. 80. 

WIEN 

CLUJ 
Piaţa Cuza Voda. 

Suruburi: 
pentru maşini, roate, porţi 
pentru lemne din fier şi arama. 
nituri pentru butoae şi tablă 
piuliţe unterlagşaibe şplinturi etc. 

-
c -

Ferărie: 
Tabla. pentru acoperiş No. 18, 20, 22 
Tablar de fier 1000X2000 de 0'5, O 6, 
0'7, 1'5, 2, 3, 4, 5 mm. Tablar gal va· 
nizată No. 1'8. 20. Drugi de fier toate 
dimes Tevi fierbatoare gaz. 

ARAMAI Garnituri: FI ERI Klingerit, It, Mannlocbband, 
Asbest, GrafitM, 

Metale: 
Cositor, Antimon, Compoziţie, Tabla. de 
Zinc, tabla. de arama. şi alamă, Drugi 
de alama. şi aramă, sarma, nituri, tevi 
de arama._ O<><> Toate dimensiunile. 

-= Articole de viticultură: 
Reprezentanţa generala. p. Stropitoare 
Eclair Vermorel Paris. Piatta. vAna.tă. 

I Centrala: 

BUCUREŞTI 
Str. C. A. Rozettl 7 
Str Labirfnt No. 8D, 

-
Filiala: 

WIEN 
Schellingasse. 

CLUJ 
P1ala Cuza Voda. 

-
Carol B. Reicb şi Fiul &. C A d 

Fabrica de funii, sfori ~i de cânppă, ponevi impermÎjj,bile, mare depozit 

O ra de articole D l' bO 1. B R . M . 6 
• de tapil>erie epou SI IrOUI. • eQjna arIa,,;. 

• Fabrica de funii: Str. Primaverii No. 28., 32.lCasa proprie), Telefon 649 

Tipografia L. Retby ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 1. 
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