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Către arădani. 
, pot Aă nu cada totdeauna de 
~ acord, Iu birea de neam ra-

4IJ mâne însa totdeauna tn pi-

Suspendarea lui 
"Rendkiviili Ujsă.g". 

':1 Am PUd In câteva al"ticole şi În particulari şi acea:->ta ca cioarc şi deosebil'ile do ve- "Rendkiviili Uj::lag" a fost 
In discuţie, atacurile tndmp- o artucere aminte a ltetivitltţei deri. nu pot 8tt plece .lin gu~pendatt în urma unui or-
tate de un ziar' maghiar local, lor de mai Înainte de război, când lipsa de patrioti8tn, din ~ll ministerului de intel'ne, 
.Aradi Hil"lap" in contra. ro- acele ziare contau pl'intre cei Cu totul altfel ~e întâmplă Se ştie ca. acest ziar a 
ma.nilol') cum şi tendinţa vizi- mai lnvel'şunaţi dllşmaui ai iusă atullcÎ t cfmd prohlema. no- mai suferit sUApendari înde
bila a acelui organ de presa Românismului. âllţeiegm'ei se puue Intre 1'0- lungate, din cauza atitudinelor 
de It introduce dihonia intre Astfel tiinr! atl'itgern atentia mâni şi intre streilli, duşmani sa.le antil'ol1utneştj şi din cauza 
români şi de a compromite au- tutulor hunilol' ,'omâni şi in ai neamului şi a tot cec'a ee tenacitflţei, Cli care "Relldki
toritAţile române şi tot ceeLt special pe aceea a n.radauilor, este românesu. vuli Ujsâg". calomnia statul 
ce e8te românesc. asupra duşmanului ce trăeşte Atunoi, fată de marea che- l'oma,n ~i pe români. 

Nu faptul Că ~ fost atacat tn mijlo:ml oraşului şi c(l.l'e stie tn ,joc românii trebuesc In ultimul timp, orgulUl de 
şi calomniat un membm ouest cauta să profite de toate pl'i- sfi fie toti uniţi do cOllsidera- presA maghiar, voia Ba arate 
şi capabil al societaţei romA- lejUl'ile pentl'U a-şi exercita ţiulli inalte şi do Rentimentul că se caeşte amal' de actele 
neşti ne-il. determinat sa. rele- opera-i d{~ difmnaţie şi ca- I dragostei de neam, imorale şi duşmănoase statu
vam atitudineN. şi intenţiile lomnie, I Din nccastn. unil'e t'eZUtta' lui român pe care le savâr
ascunse ale ziarului . maghiar, Facem apel catre toţi bu- 1 l:Ielltim~ntlll s~gi.Lf.ant~i. l~l'~o--I şi~e şi acea;ta. într'un. mo: 

~ I ei fn,ptul ca acele intenţii nu nii români sa trateze astfel I nale ŞI g~ll'anţllt, SlgUf1.\uţel sta- ment cAnd atat statu], cât ŞI 
urmaresc a lovi numai într'un t . , . . e c o cx.1 it' t te "'nea ,cll. p,recum se., cuvine "~i pa acest " ~lUl, ~um ŞI conv~n~. l' 'b ,~ . n.r~a,ga soct~a ~om~ ::5 "', 

5, singm' român, ci tn tot ceea Ziar, ca ŞI pe Of] C"U'C alt I ti ehue::5c Itmto, rnă~ull ?ont1.\ t al ă,t.:l.l1, atunct. C8 ~l a~um cea 
~: ce este românesc. ziar Htrein~ din ultă parte, I tntulor buruem!or . ()tl'~vJto~re, ! m~l mare ,prteten!8 y . buna. 
9 I Conform acestui sistem, unde se ul'lnareşte in mod] cat'e ca ." Ara.dl Hlrhtp· mUlt, 1 vomţi\: faţa de mmorltaţi. 
lo .Aradi Hirlap" sau cine ştie vizibil o acţiune surda! lnşeala Şi uzează (le arma. Cll.- Cîtmţa adevărată, sau prea 

ce alt organ de pr~8ă de aicea. şi aceasta cu atât n'lai mult: llomniei. pentru ~ P~'ovoc:~! facuta,. nu a găsit In~ă . tncre: 
sau din alt Ol'aş, vot' ataca R- cu cât emailleputincioa~a.şi:ura.tn.h.e român~ Şl a-ş~ I dere, faţa dA au to I'lt a.ţl , ~a:l 
stazi pe un român, vor ca- unde nu se sper'A, de cât tu· indephm astfel mISIUnea c~ II I ~~u hot~rM s~spenda.l'ea ,defim
lomnia. mâine pe un altul, ocazia, .O'('aţie căreia se va: se pare cA, ~rebueşte Ul'm ă,l'l ta, i tlvă ,a. zliLrulm c~lpabIl de lre~en-
pentru ca văzl:lndu şi tolerate putea. f:c'e tU 'li mult râu ! ca. un omagm faţă de regunulj ta ŞI de CalOl1Ullllre a româmlor. 
calomniile să tel'lniue prin a "< " ~ odios de altă dată. i Ne pare rău de soarta lui 
deveni in:3trumente de desol'- PerIColul semnalat de II 01 , ~ Credem cA acest 8 pel al "Hendkivlll i Ujsag", care ref A-
ganizare a statului ~i insu"u- este ~el . d~ demult, cel d~ \ nostru va fi Inţeles astfel cum cut :;lufleteşte şi con~us de o 
mente dc rebeliune, conform astâzl ca Şl cel de totdeauna, ti" ." l' 'eu<:Il" sa' alt~ mentalitate ar fi putut fi 

1 h' t re )ue Şl Cu e val", ~ " 
!ndemmuilol' plecate de la e 1 este A V~ltle dcunosc~ tu- infaţişeze situaţii1- in lumina ei ! folositor cauzelor drepte ale 
dusmanii Românismului. tu 01' l'omam OI', e nun. ina- d r'" .. , 1 minorităţilor !:li pl'Oblemei de , ' d ~ b . d' I a e, ",rata '( lIlte . e raz 01 m epoca Il 1 'd' ţ' I't·· Spunem arestea pentru R- '. ' 1 ' . : Ap!~llll acesta tl'ebueşte 111- apl'Oplere mtre na.tOna I ttţl. 
cele ziare ungul"eşli~ a caro l'a ca,['e se faceau ce e mal man! t. 1 d.J t ţ' ... ,. d 1> Pedeapsa ce i se aplică 

. S'·OI'ţt'.['l' pentru iL 'e dl"tl'uge I ,e es e OI romaoon, a eva." , 
1" f'" t '..:1 tI'. ş' l ao, l'l;j!. fi b' trebueRte Insa să dea de gân-

lel\il rea cre( In\,ao e8 e eVluen '" 1 pâna şi ideea Românismului. 1 raţl, de oare ce nu al' me . .. . . 
'0.1 al cărora nivel profesional şi , . I să dăm O'enel'aţiilol' viitoare dlt acelor ZIare care ca "Aram 

Îutelectu,"l este mai pre J'os Lupta acea~ta contlDuă ŞI I f' 't 1 b '\ . 1 ede'" cl!. Hil'lap'l imitâ şi continua ace-• , b f . d 1 ne erICl II pl'I el (e a v lAI" . " 
de ori ce fel do califi- fl,Z1, su orma pel'll11sA e m- 1 â ." d' • i . de a· tl',Zl" au iaqi opera. de calomme ŞI , 'f' " t rom nu, In z,ua li a , '1 ". 
eare. pre.Jul'ă~'], Ol'llUl m,smuan tt a tolerat manevrele unor deşan- minciună, tIe intriga ŞI dlfamaţle. 

Pot să existe şi trebue sa li~a?udl?ll personal.taşl (L
t 
c~lom: tate organe de presă ungu- Dacă ziarul minciunei ş~ 

existe şi organe de presa. UleI 1 ua~e, mem, llFlQt Sa. resti si ca s'au unit cu streinii nemel'lliciei nu se poca.eşte, ş~ 
streine, bune, bine scrise şi l~veasca In stat Şi. sit sdrun-, cO;ltr~ românilor şi contra. sta- nu-şi pune pe capul cu ldel 
bine intenţionate şi faptul a- cme bazele acestma.. tului şi a. demnWl.ţei româ- simple şi ~ncâlcite, s~cul cu 
nesta. se cuvine sa fie con- Cel'em tutulOl' românilor să nesti. cenuşe 'pUl'lfi?ator, mal curând 
siderat dl'ept· o bine facel'e faca bloc şi al"Atând ca, înţeleg '._ .... .._ _ __ sau mal târzIU, va avea de 
pentru consolidat·ea. rapoI·turi- pericolnl sit arate, de aseme- _. Bufel'it aceiaşi soarta şi necu-
101' dintl'e români şi celelalte nea ca ÎnţeleO' tendinţele rău Sisttu'ca cenzurei. viinţn actufllă va sombra in 
nat;ionalităţi. mc<itoare şi cA, 1n aceln-ş timpt aceiaşi expial'e l'uşinoasa p~n-

~ l HltI:nre,~t.i, - :Vii '1 :st fl!! de i nter- t d ă 
EXl'stellţ" acelor' ziat'e Cill-- cunosc şi llumele acelora (eru un orga.n e pres ce m· 

UI , "1 1 flf:, d, Ciimărăş'~scu a avut ir.ri o b'l - "1 ţ 1 it tu lta i 
st]'te ntl ne r)O:lte opri însă ~ă unde vine raul ŞI mlJ oace e captlt 1 S.:qll II ,e eag a-

t ,~ , inb.:v~dcre IW'.' îHje!ull~atZ~ cu d, ' , ,,,,"t a~" tn 
nu senlna! '''ln activitatea otl'ă- cu care se lucrează Şl se nmnune, S n. mal'gItll· S -.,,1 -

(il, d li general Pdai,\ îu ch~sti.l riJiciirii I ' 1-'" . t i sociale 
vl't()"!'e a alt.or organe de presă cauta să se esăvâ,rşeascQt ac- c 1H!lI Ol'l ce Ol']ZOIl.ur 

""1" A .'dl' (JI'r ţ·,j'unc·l cl'l'miualil. di'lJo;'iţiilor exc'-l'ţic:l;l:e din Ardeal şi intelectuale; tlprobAnd ca 
mat! 11"I'e, cal'e C" _ 1·... l-l - lAI" .' (.\ 'f R) , " " 

u ... .. u şi ~jsLtn'a cenzu:el. n. ' , ti. d ~ lomma ŞI 
lap44 cautA. sa lovea,8că în stat Românii Be pot cel'ta., la smgUl'Qt eVIZ, ea 
şi î~ români, in autol'itaţi, ca I anumite momente, intl'e ei şi 1 ! bttrfil'ea a tot ce e românesc ... 

. . 
- ~ .., :rlo~~~",<~_~ ...' .. • ~ ~ ~ ~ ,#-' • •• • '" 
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Serbarea scolară din , 
comuna Socodor. 

La 1 Ianuarie a avut loc o fru
moasă serbare, l}colara. organizată. de 
corpul dIdactic al şcoalei pnmare 
de stat dlll S,)~odor, cu elevii şi c.e· 
vcle acestei ,coaie, 

Serbarea a avut urmi~torlll pro· 
gram: 1. Imnul regal (terzet) executat 
de elevi, condus de În\'. Ioan Caba. 
2. Deschiderea serbl\ni de că're di· 
rectorul Iuliall Pagubă. 3. Doina, po
ezie deci de deva luiiJ.na ArJeiean 
ci. IV. 4. Cântecul lui Mihai Vitea
zul poezie deci. de deva Floare Be
rar cI. V. 5. Cin eeul steagului, poe
zie decI. de ele\';! Lucia Lucuţl cI. 
IV. 6. Cor din ,Lucrezia Borgea. 
(tertet) executat de eleVI, condus de 
inv. Ioan Caba. 7 .• Nă,storel Glo
bupescu., dialog predat de elevii Di· 
mitrie Negrău, Dimitrie Mornă,iiă şi 
Petru Pa~cuţ el. IV. 8. Românul .\h
cedollean, poezie cied. de eleva 
Floare Yorilldall el. V. 9. ctt'ltecul 
Ostăşesc poezie decI. d~ eleva Elena 
Chiflla ci. V. 10. Glasul Codrului, 
poezie decI. de elevul Vasilie Che· 
beleu elev cL V. 11. Moartea Vi
teaz', cor executat de elevi, condus 
de inv. Teodor Bodea. 12. Din isto
ria Românilor, disertaţie de inv Cor
nel Mureşan. 13. Haidaţi fraţi, cor 
executat de elevi condus de inv. 
Teodor BodM. 14. • Nu-i iertat a 
umbla dupi ouiburile paserilorc, dia
log predat de elevii George A· 
lexa, Ioan Alexuţa ,i Dimitrie Mar
tin ci. V. 15 .• Violio, Ouo de Wicb.
tel, Mazas, Bruni. executat de înv. 
Teodor Bod~a şi Brutus Gombo~. 
t 6. Regina Română, poet:Îe decla
mata de eleva EmiliCl Pupescu cI. 
IV. 17. Plugarul Român, poezie de· 
c1amatâ. de Dimitne Chinlă. eL IV, 
19. Colilld:\ (terzet) execu at de e
levi condus de Înv. Ioan Caba. 20 
Jucuri naţionale: Brâuieţul, Jele'or, 
A1unelul, dansate de eleve. 21. h
chiderea serbă.rii de că.tre d. director 
Iulian Pagubă. 

Toate aceste bucăţi de canto, 
poezii şi dialoguri au fost executate 
cu o pr('ciziulle surprinză.toare de e· 
levii şi eleveie claselor 3, 4, 5 ,i 6 
Încât pă.rintele Aurel Papp mişcat a
dânc de cele \'Al.ute ~i auzite a mul
lumit directorului ~i învăţătorilor pen
tru munca admirabIlă prestată în 
timp atâ.t de scurt, iar mu:ţimea 
prezenti !,'a depărtat pe deplin !Ulii

\umită. 

Răspunsul guvernului 
român la acuzatiile , 

rusesti. • 
BUCf~re~ti. - A. T. R. anunţă: 

Se comunică. oficial că guvernul ro· 
mân relativ la acuzaţiile ruse~ti, tn 
sen~ul cărora România DU are o 
atitudine neulralll. sincerll. faţă. de 
Rusia refuz!Î.nd să. semneze declara
ţia de neutralitate în cazul unui a
tac rusesc, rAspunde următoarele: 

România nu se gânde~te la Ull 

razboi, mCI cu Rusia ~i nici cu 
vre-un alt stat. Nu doreşte să. atace 
pe nimeni ~i aceasta nici n'ar pu
tea-o face ca membru al Ligei Na
ţiunilor. 

Româriia stă. departe de orice 

HAZETA ARAf)(TLln 

intenţie de prnvocare. Cu ocazia 
tratativelor rOluÎlllO' ruse dela V:u,o
via, l\.ar<ll.:an dt'lag:-ttul ru,; a pre
zentat spre semnare ddcgatului ro
mân o dec1:H<ltie, in senzul cărria 
România declară în mod obligtHor 
cA. fII Clllul unui atac Jiu o Il trcia 
parte:). România va pastra n<"utr,il i
tate. Delq;atul romiL:1 a refuz:'It să 
SC1liI\l'ze această ti rlaraţ,ie nil nu
llliti p,'utru hptul 01\ tratJ.tive!e dela 
Varşovia n',.u f~l:st (le n"tu7a politică. 
ci de naturA c':(lIlfJUlictl., şi <tslfel de
!t'gatul rom[Ln nici nu ;ln'a autorita· 
ţie', - ci ~i peBtru că O aSi fel de 
d"elaraţie are tllsemnătatea unui con
tract de slat, ~Me aTC ca condiţ.i~ 
reiatii mai stntllse intre rele douA. 
ţ1l.ri, d"câ: relaţide 3.ctu'lle difltre 
Ron·ânili şi Rllr;>ia. Faptul că del .. -
gatul român la Varş,Jvia a refuz,'!.t 
să SemileZ(~ aCt'astă declaraţie, nici 
cât de puţin IlU poate fi interpre
tat că Româ:1ia ar avea irrteuţii 
agresive foţă de Rusia. România d)
reşte să trăiască. În pace cu orice 
stat. 

Aceasta dorinţă. Rtlmâ'lia a do
vedit-o chiar ~i cu fapte faţă, de 
Rusia păsln\r1J afUnci când po!ollii 
i·au îafrâ,nt pe ru~i şi au ocupat 
Kievul. iar afară de acee.. trupele 
lui V ranghel se ap ropiau di nspre 
nord, aceiaşi neutralitate. ca.e o pă.s
trează şi acuma, (A. T. R) 

Un nou termin pentru 
inventarierea cerealelor II' 

I imobilizate. 
I Prin Jurnalul Consiliului de Miniş. I 
I trii No. 4-+57 din 23 Noemvrie 1921, 

!o'a repus în vigoare J Lel;:;ea şi Rd
I guiamentul de iml)biii:r.area şi re· 

parti7.area producteior agricole., nu-
mai it1 ceiace priveşte grâul secara 
şi fălnurile. 

Dira cauza greulăţilor intimpinate 
cu imprimarea şi tr~n~portul formula
relor necesare inventarierei acestor 
producte, Ministerul de Interne a a
cordat un nou şi ultim termen 10 
Ianuarie I <)Z2~ pelltru terminarea a
cestai lucrări. 

Inventarierea grâului, secarei ~I 
făi nuri lor aflate în staţiile de cale 
ferati, in porturi, docuri şi siJozurr, 
se va face htr'o singurii. zi, şi allume 
10 Ianuarie 1922, ora 6 d. a. 

. 
Exhumarea şi transpor
tarea osemintelor eroilor 
Înmormântati În Arad. , 

Azi după masă vor fi duse la 
gară cu pompl militarA osemintele 
eroilor înmormântati îl} Arad. 

Unul dintre aceşti eroi, a fost 
colonelul Paulianu, a că.rui oseminte 
au fost aduse dela Borosşbiş ia Arad 
şi aşezate pe catafalc in cetate. Si
criul cu oseminte-Ie colonelului Pau
lianu vor fj trallsportate la Craiova 
şi aşezate in cripta famil iarll.. 

O!>emintele celui al doilea erou, 
tnmormântat în Arad, ale aviatorului 
Amadeu Drăgănescu vor fi transpor
tate la Bucureşti. 

AI treilea erou înmormântat În 
Arad e Ull francez, al cărui oseminte 
vor fi transportate la Timişolira şi 

unde vor ti aşezate ta cimiteriu\ co
mun frances·i:ali .in. 

Osemintele eroilor vor fi fnsotitt> 
dela ret:tte pâ.nl la gară. p:'in strad& 
prir:rîpală a Aradu:ui. 

INFORMAŢIUNI. 
CUJltillg"'utul 1922 

incepe st:rviclul mililar la 
bruariti: 

tşi va 
l Fe-

- Partidul naţional democrat 
de sub conducerea dlui N. Iorga 
va ţi "ea. ia zilele apropiate UI} con
gres. 

Ali (Joi) dupA. masli. Ia orele 
2 1,. şcoaia p"mară din Str, losi 
Vulcan se vor dIstribui daruri de 
Crăciun (îmbră.cămill!e ~i gne'e) din 
parte~l R ... uniu!lei Femei lor Române, 
copiilor lip:;iţi de mijloace din ş':oa
l~le poporale ale or~~ullliArad, 
Onoratul public doritor de-ă lua 
parte la distribuire, va fi primit cu 
plă.cere 

- D,)amnele fi domnişoarele, 
rari au primit culecte din partea 
Reuniu~lei Femeilor Române, sunt 
rug.!te, a le reÎ-lapoia in timpul cel 
mal s"urt d·nei cassier", profe
soara H. A rioea (SIr, George Barit 
No. 9), Adriana Dr. S Ispravnic, 
v. prezidenlă. 

B tlul Reuniunei Femeilor 
Româ'le va fi h 28 Ianuarie. 

- Mica expoziţie a .Şcoalei 
Profesionalec şi a J Atelierului Reu
niunei Femeilor Românec s'a des
chis în ziua de 3 Ianuarie. Fru
moa5ele obit'cte sunt expuse tn ga
lantarul prăvăliei de mobile Leu
gyel (pe str. Principală.). 

Comenzi se primesc la Direcţiu
nea Şcoalei Prolesionale. 

- Operaţiunile consiliilor de re
crutare ale tinerilor nă.scuţi in 1901 
şi cari formează clasa allului 19Z3. 
vor înct"pe la 28 Februarii! st. n. 
(15 Februarie st. v.) şi se vor ter
mina 13. 15 Aprilie inclusiv in care 
intră ~i cele tu zile fixate, pentru 
acordarea de termen. 

- Rezultatul reom!lâmântului ge
neral francez din 1921 a arălat că. 
p'Jpulaţiunea Franţei; inclusiv, Alsa
cia şi Lorena, este de 39 miiioane 
402.739 suflete din care I mdion 
550.H9 străini. Recensământul din 
anul precedent a dat 39 milioane 
604992 suflete din 1 milion 132.696 
stră.ini. 

- Poliţia a făcut razie la cele 
2 cinema din localitate, controlând 
legitimaţiile tuturor persoanelor cart 
asistau la repretentaţiile de cinema. 

, V re-o 60 barbaţi şi femei au fost 
înaintaţi prefecturei poliţiei, pentru 
că. nu s'au ştiut legitima. 

Razia aceasta e numai tnceputul 
unor serii de controluri htreprinse 
ill ~eopul de a CUI ăţi o.·aşul de ele
mentele cu existenţă dubioasă.. 

E interesul fiecărui'i deci a purta 
cu sine ,certificatul de înscrierec 
de la biroul populaţiei pentru a fi 
scutit de eventuale neplăceri. 

- Oficiile vamale au fost din 
nou Înştii nţdte să supravegheze de a· 
proape exportul şi să nu mai lugă· 
due exportul de argint fără să avi
zeze imediat direcţia generală a vă
milor. 

li IanuArie 19~2. -
_. Ministerul de interne llprob~nd 

bugetul Of<lŞ:J1ui ."rad peulru allul 
financiar 192]-22, la administraţia 
finallciară a ur;,şului se fac lucrările 
prel.!ă i toare p~IJlru tncassan'a impo
zitului comuflal de 200 la suti\.. Con. 
!-iliului orĂşenesc a c~rut decurând 
dda minbteru! a proharea m~jorării 
cu 50 la ~ută a impozitului comuoal 
lIs1fel că act':sta va fi de 250 l~ 
sută.. 

Au fost delegaţi a Illdeplini 
funrţ unea de prefect in jud. ţele din 
Transilvallia următorii: 

DI Dr Guildm f; 'rban prefect 
al judeţului Solnoc.D~bâ.ca. 

DI Basioiu Tzura sllprefec1ul ju. 
deţului Alb:i-rl<?-jos. de prefect al 
acelui judeţ, pâllA la numirea Ullui 
tilu!:. r. 

DI Dr. Iosif Boilă, jUrls-
C{l!l~UII, prefect al judeţului Târna. 
va-1VIlcă. 

D Dr. Octavian Felecau, prefect 
al judt'fU ui 1,'urda ·Arieş. 

DI Dr. Etigf'niu Truţia primpre. 
tor la plasa Regbinul-de-jos din 
judeţul Murt,.Turda, jud. Târnava
J\.Lue_ 

D: Dr. Cornel Lupea, prim nolar 
judeţean. prefect al judt'ţului Car~. 
Severin. 

- Ministerul de ficanţe a tatoc. 
mit anteproÎectul pentru unificarea le
gii contabililliţii generale a statului 

tn ce priveşte mânuirea fondun!or 
de cheltueli ale dt'panamente1or. 

Proiectul va fi studiat de con. 
siliul de miniştri. 

x. Dr. P. Robescu, director de 
spihl, ordineazi zilnic dela 8-9 ~ 
2-4, În Bulev. R:>gina Maria 24 
Palatul Neuman. ' 

*4 r. , şi • 

Noul guvernator al 
Băncii Nationale. , 

D. M. Oromulu, actualul mi· 
nistru d", industrit> şi comerţ. a fost 
numit guvernatOr al BinceÎ Naţionale 
pe o perioadii. de 5 ani în locul 
d·lui 1. G. Bibicescll al cărui mandat 
a expirat. 

D. Căpita1lovici, actual director 
al Bii,ncei Naţionale, a fost numit 
vice-guvernator, iar d. L Stroescu, 
a vocat, fost dt-putat şi senator, fost 
ajutor de primar al C~pitalei ,i fost 
secretar la ministerul industriei, di 
rector în locul d-Iui Căpitanovici. 
Deasemenea s'a relooit manda· 
tul d-lui St:uly.Logothetide ca cen· 
zor. 

Interimatul ministerului de indu· 
strie va fi ţinut de d. prim-ministru 
Tache Ionescu. 

Consiliul de miuiRtri a aprobat 
furnilllra a 65 mii t;averse necesare 
li niei ferate în constructi e S"lonta' 
Mare-Chj~ineu (Ardeal) 'în valoarea 
sumei de 2.990.000 j...j ~i 5 mii tTa
verse neCesare !iuiei ue centură. Obor
Pantelim611 în valoarea sumei de 230 
mii lei. 

----------_... i 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului" . ... _--....... --
BEN A.ISA.NOE Strada Bratianu 
1nagazin de n'loda Pal. Minoritan. 

Ciorapi de mătasă. mouslin lei 39, 32, ~8, 25. 3 mtr. stofă pentru 
costum de domni lei 256. Perdele, tricotate 140 cm. late lei 7ă. 

Crep de sehin in t.oate culorile 1 mtr. lei 235. Taft Fleur lei 182. 
Catifee engleze in toate culorile. Pânză-rii, oovoarli. fi tricotaje. , 

..... 
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Răspunsul lui "Aradi Hirlap". 

"Aradi Hil'lap" ne raspunde, 
'acîtnd aceasta pentru fi, arata 

· ril nu eiîte surdo· mut şi că 
iub tnvaJişul grosii!lil' al stilului 

· ~i al fdului de a gândi, zi/:\-
a ;ul mrlg-hiul' ştie ~it, mai pa-

~tt'eze o anumitft st'n:--ibilitate, 
il ca. din puneflll dH veuel'e 

· ~1 impl'e;·.:lotl ~bil itiitei, ar putea 
sA illvoace celebrul ve['s al 
tu! Gautiel': 

"Je 8uis comme l'hino
eeros, couvel't de meH opini
OU8'" • 

"Aradi HiI']up" r'!\spunde 
,. ~eprodueA,lld articolt>le noaRtre, 

ins la aceasta de instinctul ce 
li şopteşte, că atMa necuviint~ 

~- st{tta Jipsa de educaţiune 
n iutle!ea~dt tl'ebuesc acopel'iie 

atemHl,te~ cu puţină logică 

,. 

li 

1· 

puţin stiL 

Afară de elemeute1e ace
bune împl'umutate de la 
restul explicaţiilol' nu mai 

ţine de cM alte minciunj, 
. te insulte şi alte manifestaţii 

şi intelectuale, ce 
:;;c perfect opmlil R. 

tata de familie, maghiar, 
ne spunen, o data că e 

nevoit şă vogheze ca nu 
cumva copilul situ ~ă dea, 
pe:<te vre un numar al zia
rului To chestiune, unde imo
ralitatea este o BUl'să de Cf1.ş
:ig şi unde tlrago8tea pentru 
ehestiile familiare, penti'U aface
rile de cămin şi de alcov, sunt 
riliic<tte la tnaltime de prin-

sI ~lodlll cum tie apari .. :daml 
le 
ul ,Anuli Rida-p" că HU afa(:ă 

ietutea rOIlH\nOClAea. şi că ~I 

nu ataca statul, este pur copi
or iaresc, aceasta. îll~ă nu fiu'a 
it il I&.sa, involuntal', să trans
~t pire·o mare frica de răspun
s! dere. 
sI 

l' 

Noi-nu polemizA.m cu ,.,AI'a.di 
Kirlap" ei ne marginim sa 

- •• 1IfWP' 

Numărul celor fără 
'u b statistică oficială germană sta· 

bileşle urmlHoarele: 
al Berlin (3.8UQ 000 locuitori) are 
re ul465 mnncitori fără lucru; !\IHin· 
a- chen (63U.711 locuitorj) cu 41\67 
~a muncitori fără. lucru; Komligsberg 
1- 1~60,8~!5 locuiton) CU 4192 munci-
r- tori fără lucru; TIamburg (985 779 
10 !,cuitori) cu 3381 muncitori fără 

!mu; Dresda (229323 locuitori) cu 
3299 muncitori titii. lucru; Kiel 

.. ,,205.330 locuitori) cu 2739 munc1-
I~ri fără lucru. 

Dacă. ne referim la cifrele repro
Juse dl! • VOl\v~rts. statistica nu l' arată nici un oraş în care si\. tie 
::lai mult de 764 muncitori fără 

semnalăm activita.tea urâtă 
a unui factor duşmănos. 

Daca numitlll ziar, crede 
că. a venit momentul, nu are 
de cât să caute ~â continue 
opel'asa de deslanţuire a ca
lomniei. 

Noi rămitnem in să la con
vingerea l1oastra. cit zia.rul a
cesta, avitnull-se in vedere 
trecutlll şi pr'ezontul, tl'ehueşte 
suprimat. 

Nu e nici o graba., totul 
fiind o chestie de timp. Aceea 
ce nu se poate face astăzi, 
se va face insă mâine, precis 
şi sigur, cu exactitatea înde
plinirei unei datorii. 

In mijlocul atlllosfet'ei pe
stUente ce 11 lncoujmă şi il 
caracter'izeaza '" Al'adi Hirlap" 
poate să Ae pl'egăteasea pen· 
tru revizuirea conştiinţei, Ia 
vederea momentului când va I 
avea prilejul sa se repauseze , 
şi .să Inţeleagă ca mÎsiunea! 
unui ziar al minorităţilor nu! 
este sa fabrice imol'alitate şi 
prestie şi sa atace statul roman 
şi pe l'omâni. 1 

1 .. I 
n ceea ce prlveşte lmpu- ! 

tarea ce ni se face că ,. am 1 

acuzat pe )JAl'adi Hirhtp" de 1 

şantnj, noi ne aducem aminte 
că nu am pronunţa.t nici o 
dată acest cuvânt, ci că am 
utilizat termenul de "beneficiu i 
financiar" lnţelegând prin 9,- ; 

ceasta foloasele trase din spe
euhu'ea farA de jenă, a unei 
I'ecla ilie i Ilcorecte. I 

Calomniile la adl'esa noa.- I 

stl'a, do rândul acesta. vor fi ! 
greu platite de ~,Al'ndi Hil'lap~' ! 
care ori cât s'ar Rbate, Cit un 
organism l'eSpingătOi', într'o a.t
mosfel'ă de stil rau şi de 
prostie naturală, nu va. putea 
sit înlăture, umbra ce li stă ( 
la spate, umbra necl'Uţatoare t 
şi fmvera a "procurorului su- ( 

\ pre111". 

lucru În Germania. 
Marile centre industriale au un 

procent infim de muncÎtori fără. lu
cru astfel: Chemnitz r..re abia 360 
111 o populaţie de 303.775 loc.; 
Essen 114 la o populaţiune de 
439.2 [7 locuitori ~i Dill!-.burg abia 
Il la o popul<lţiune de 244.218 lo
cuitori. La Elberfeld, care are 157218 
locuitori, gA.sim abia u:lUl sIngur, 
iar la Bmnell, C:J.re numărll 154,326 
loc" nu găsim nici unul. 

Pn.lem as! fel spune că tn această 

vastă naţiulle iudu:,trială care e Ger
mania, numărul muncitorilor care 

ntau de lucru, este neînsemnat. 

.- .... 
Cursul liber de seara. 

Programul săI)ttlmânnl. 
Joi. - Limba româ.nli 1. (Cursul 

funcţionarilor). Participiu 1 trecut, Ce
tire. Couversare. Prof. dnii Ioachim 
Dabiciu, Traian Mager. - Algebră. 
Fracţii algebrice. Prof. d. Ion Du
mitriu. 

Vacanţa cursului 6-23 Ianu· 
arie. 

• • 

TELEGRAME. 

"izlta re~el ni Serbiei ha 
Sinaia, 

Bucure~ti. -- R,,~('le Alexandru 
al Serbiei va sosi Duminecă la Si
naia, unde va rămâne 3 zilt'. Din 
caU'l,a doliului Curţei. primirea rege 
lui S-'rbieÎ va avea loc în cadre de 
tot restrâ.ll~e. Su lIeranul Serbiei va 
locui in castelul Peleş, Se aduce in 
le~iHud'i. cu vizita regelui Serbiei 
che'sliunea stabil izArii acordului ro· 
mâuo-sârb. (A. T. R.) 

o bandă de comitll~li ataca. 
oraşul Ca,yarnu. 

BtlCUt·e:;:ti. - Ieri seară. o nu
mA-roa'ă. banda de comitagii au tre
cut frontiera şi au pătruns în oraşul 
Cilvaroa, Comitagii au făcut incursiu
nea In oraş cu intenţii de j'lf, erau 
tnarmati cu bombe şi Eranale. Dela 
Constanţa. a venit lA ajutorul oraşu-

, lui atacat o compalue de grăniceri. 
IlHtre grăniceri şi comitagii sta des

fi'~şurat o lup" desperată, termi!!~~0-
du-se cu jnfrâ,/lgE'rea. tOlaIă a bandei 
de comitagii. 

C lmitagii infrânţi s'au refugiat 
peste frontierll.. 

Pe câmpuI de luptă. comitagii au 
lisat 5 morţi ,i nurnăroşi .iuiţi. 

De partea noastră am avut doi 
morţi ş.i mai mulţi răniţi grav. (A. 
T. R) 

Noul mlnl~trll de externe 
al Serhlei. 

Zagreb. - Regele Alexandru a 
Dumit pe Vasici, Ca miNistru de ex
terne ai St'Tbiei. ,In urma acestei 
mă-uri se sperA că divergenţele din-

I tre democraţi şi radicali vor putea ;; 
Inlăturate. (A. T. It) 

f 4. """"'w.' ......... ........,.. 

I Dispoziţii relative la 
mutarea ofiterilor. , 

Ministerul de Ră.~boiu a dat ur· 
mătoarea~ circularâ comandamentelor 
superioare: 

Comaud:J.mentefe sunt rugate a a
duce Ta cuno~tjnţa tuturor corpurilor 
şi serviciilor, să pună in vedere ofi
ţerilor că mini"terul în principiu va 
face de 2 ori pe an (1 Aprilie 1 
Octomvrie), şi numai în cazuri ex-

\ ceptionale de forţă. major! şi pentru 
I Ilevolle superioare ale serviciului se 
i vor fact' delaş~ri, rămânând ca mu
/ !:lrea definiti\ă. să se facă la 1 Ap' 
I rilie sau 1 Octomvrie. 

I Se Vd pune în vedere ofiţerilor ci 
i se vor lui cele mai severe măsurÎ 
1 rontra acelora cari fac intElrveniri 
I lă.turalnice şi că nu se vor lua Îa 

I 
consider~ţie d:cât cererile î~ainL'\'te 
pc (ale IerarhIcă cart au aVizul tu~ 
turo:, şeftioL 

A~este ccreri sosite la minister 
se vor scrie intr'un registru spe
cial de mutări la serviciul pers€)
nalu!ui, in ordinea cronolflgică. in 
cari aceste cereri au fost primite la 
minister. 

• lucru. 

- ~-~---------~.----------~------------~-----------
Rad. responsabil: Laurenţiu Luca 

~ Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad 
e. 

Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Oră,enesc. 
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Teatrul Orăsellesc 

Joi: 
Vineri: 

6 •• 
Bepertorlll săptămânal. 

Vallml de Adio. (Abon. B.) 
lu matineu. Jlazurul albastra cu 
concursul lui Andrei Laszlo. 
Fachl .. nl (Abrm. C.) cu concursul 
D şoarei Lili Poor şi Dr, Eugen J oa-
novici, 

Sâmbătă: In matineu, I~ordul udc. reprezen

Seara: 
taţie peutru junime. 

"achiral. (Abon. A) cu concursul 
D-şoarei Lili Poor şi Dr. Eugeu J 08.-

ilO viei. 

Duminecă: In matineu. Daasul cu noroc. 
Seara. : l-ove'.'tiJe lui Horemaoo. (Ab. B.) 

:n:atineuri la Teatrul Oraşului. 
Vineri: în ma.tineu la BoboteazA. se va repre-

G4ZETA ARAJlULlTJ 

CINEMATOGRAFE. 
Contele Monte Cristo, tn "A pollo", in 4, 5, 6 

Ianuarie. DupA. ispră.vil ... mari ce If'-a facut cou
tele Monte Cristo trăieste fericit cu ~otia şi 
copilul să.u dintre cei pedepsiţi de dii,nsul numai 
Benedetto e în viaţ.ă. ca.re. a. j urat răzbuna! e 
contra. lui Monte Cristo, In~ii. e detinut. De aici 
scapii., luând cu sine cei 6011\j(J fraDci dt>put;li de 
maml-sa, barones& Danglars. Bellpdpt!o ~e refu
giazii. în morminţi, de,.copere cripta tatăui său, 
căruia ti taie mâna, ca să i fit-l de cii.lanzâ in 
d~/.llUnlil'e. Pleacă. le. Roma, unde ~i Bal'ont>sa 
Danglar~, dt>spre care Illl ştie, că este lU!l.mă-sa. 
lutră. la ia şi o jntuf'şte de toată fi vereA. A ,,<iud 
hani org,nizeazii. o bandii. dfl toti contra Ini M'lnre 
Cristo 8e aliazâ cu banditul Luigi Nampet. Când 
Însi aude că. pe capul sau !"unt puşi 50000 franci 
il tradf'ază cu soţii s .. j impreună. Dup' ... cestlel se 
prt"găt·'şt~ cu banditt.l B ppo 1'ă. dea de urma 
contelni. Dă de el când vine la tirenze.· Aici se 
"fâr8e~te part.ea. primă. 

• 
zellta senzaţionale. operetA. "Xazarul Circul in flacari, dramă din viaţa artiştilor de 
albastru" cu concursul dloi Andrei ciro în 1) act~, lu "Urania", în 4,5, 6 Ianuarie. 
La~zl6 ,i a dnei Mici Horvatb. Sir John Adams s'a ruinat cu totul. Cu IIjlt10rui 

8âmbi i: în matiDt'u "Ilieul Lord" reprezen- fratelui sAu şi sub condiţia că va i lOf\pe o viaţă 
t.aţie pentru tmerime în rolul titula.r acestA. pleacă In Am .. ric8.. Aici îi merge tine, se 
Irin& Zilahy. La acea:;ta reprezentaţie insolirA. şi al'li prunci. Târgui de cai ti aduc avere 

Vineri : 

biletele din trecut sunt vaiabile, din ce in ce mlli mare. Primind O l'lcrisoltre pleacA. 
in 6 in Matineu fn folosul fondului în Anglia, dar în drum moare. Un proprietar de 
de pensiune se' va. repr .. zenta. piesa circ., cu c~re făCU. Joho CllnOt;lt~nţă.,. pun~ mâna 
lai Ladi",lau Laka.tos "achlrul" cu I pe hul lUI .Tohn ',Il pe averea lUl. FIul hu John 
concnrsul DJui Dr. JIIDovici şi Dra I devine artist. Aj~ng~nd în A~glia mam~-sa îl 
Lili Poor, vor lDai fi repre1.ent aţi in r~cullo~te. Aceşti trei dema.sca.. peproprle.tarul 
roluri principale: B. Meszaros, Eugen CIrculUI, ,care I?ent~u Ilo scăpa tŞl ~prIDde . cl,reul. 
Dan'as, 1. Bernal b, Emma GomorÎ. Aşa. deVIne !l0Jl~ Şl fiul lut J ohn Iar stlpam pe 

SâmbltA.: seara.: Aceasta piesA. se va repeta. averea lor legltlwă. 
Duminacă: tn matineu, la dorinţa generala "Daa-

sul eu Noroc"~ pentru a 16-a oră. 
La. serutela Drului Janovici şi Lili 
PODI' precum şi pentru celeaialte re
prezentaţil anunţate biletele să pot 
pl imi de avea de acnm& la ca."să. 
Serata "RăMăritul" eveniment literar 

------------------------.-----------Teatrul APOLLO. -." Teatrul UR4.NIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 4, 5, 6 Ianuarie 
In 4, 5, 6 Ianuario 

Miercuri, Joi, Vineri 

~'ilm Dorian. 

După romanul lui A. 
În sala spaţioasA. a P .. lat Ului eul! ural. Dumaa tată! pentru film 
Va apare drama lui Sigismund Moricz I de Or,to Loveustein. 
;~I)omoul Invăţător" cu rolul I In 2 părţi. 
principal a.l Dlui SI efan Szentgyorgy I 

Partea. 1. 

şi jocul lui E nest Sz.ep "I-ovestl. ' Contele Monte Cristo 

Luni: 

rilc din .Java". In decun,nl serii 
. Dr. J anovici, Ladil'olau P~l precum şi 

Dr. Emeric Rada.r vor ţinea conferinţe. 
Lili Po6r 'Va vorbi, Rltfael Ruzllin"zky 
tenoristul va cânta. In rolurile pt inci·' 
paIe apar: MargarettL lzl!8.kY, Vilmolil 
Lengyel, Al ... xalJdrQ ~~orgacs şi membri 
Tt'atrului diu Ara.t!. 
seara.: Lili Poor va. cominua jocul 
ospil al deja inceput în Teatrul Oraşului. 

000000000000<>000000 

fdICA PUBLICITATE. , -Auto-Bondii., Co~tum d~ seara brodat. cu dia
mante, de vânzare. Doa Varga strada Pescarnlui 
No, 29. 6\m 

DOlnni~oa.l'ă şi tt:nă~ cari ,ali. c~noascr~ limba 
,,( romana, maghlară i;'l eventual ger-

mană. se cantă de dare .Oflclul Român de Comerf şi 

'Rdu.trle~ Bulevardul Regele Ferdinand 14. 695 

ltlAllCUBOTA 
Ghete bii.rbăt. şti şi femeie~ti prima 
calitate lei 300, ••• Pă.Iării ieftine. 

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

(Lupl8. între viată şi 
moarte. 

Drami!. în 4 acte. 

- - -ma. -IT-' -
Levai şi Szigeti 

407 
"'" 1.1 C Ir.~ .""e ~<1 

loal 'n"'" ~~ ... ti. şi Ce. 
Vil1-a-vis de 1 a t. rar e 8 1 a Te a t r n 
Recnmandă magazinul bine şi abundanr. 801't,l1t cu 

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

- _.- ---• 
.FRAŢII NEUMAN 
211 

J1'ahrică de spirt şi. de drojdie 

Fabrica de făină ........ <\RAD 

-

GHETE 
pentru doamne, domni şi 
copii. Mare a s o r tim e n t 
Preţuri avantajoase 

---

.. Bungaria" 
In B K azi n d e g Il e t· e 

I Piaţa Avranl Iancu 1\"0. 18. i 

---~--------~---~. MA.G1:~Z 1 NUL I)E (J..:1.RBlJN 

KNEFFEL I Bulev. Rexele Ferdillaud 1. 2 . 
I carbuni de călcat, lemne Dlărllnte ~ 

; eate, earbunl În bucu.t prjma eaUt-al 
1 Iu Arad tran!:port. la domiciliu. 506 

i -------------------------------------J j--_._--~-~--~_ ... ~ 
Desi derin Lnsztig :~~:ar~:I~:~il: 

Mare asortiment de tricotaj, paltOAne, 
8ventare, nlânuş, şi ciorapi. 601 

t.rima cl~litate d~ 
Încălzit 

8 o 
o 

şi pel1t1·u U Il 1 ne 
CUllloto8rc. Cu va
gonnl şi În detall 

8 8 
Fabrica 

• 

.Ie ;:az .Iin ARAI 
stratla Uorjlbiei ~ 

TEl .. F.FON N o. 25. 
___ niT 

Publicati in , 

"GAZETA ARADUlU 

~:l:~ ~~~::~~:~:itl~~; ~ow si B~l(acs sir. Brati~nu llo.1 
Carol B. Reicb şi Fiul & 

"1 ipografia L. Retuy ,i Fiu! Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

.... 
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