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1 ~ Ianuarie 1922 

INFORMAŢlUNI. I 
- In conformitate cu ordinul 

Ministelu·ui Cultelor şi Artelor No. 
.9414~1920. primăria Ar .. d aduce 
la cnllp,tinţii. g:eneraIă, că. tn pre
seara. Sfintei Bobolezc care cade pe 
ziua de 6 - 19 Ia;iuarie a. c. se vor 
ţinea închise tuate localurile publice 
~i o.iee spectacole !iau muzică. este 
strict interzis tn localurile publice, 

- A vând in vedere COIIl A 

~identa eu reprezentaţiile 
trulwi Bre:t.eallu, llrf~cum şi 
~08irea trenUl'Hor in gltra 
A rad, cuueertul soeietitţii 
"Crişann" a uniyerslt~.rilor 
din Cluj \'80 nvea loc iI'evu
cahil la H. ranuarle or~, 4 
dUI)ă masA in Palatul Cul
turtd~ i'BT dansul la ora 1} 
seul'a. l1L Crucea Albă. 

Echipa BI'ezeanu şi To
neanu ar·tişti ai - teatrului na
ţional din Bucureşti plecaţi 'in 
turneu oficial va da in Arad 
tn zilele de 19 şi 20 IanuuI'je, 
{iouă reprezentaţii tn cari se 
va juca: 

Joi, 19 Ianuarie: Avarul, 
tragi comedie in 5 acte de 
Moliere iar Vineri 20 Ianuarie: 
D'nle carnavalului, comedie 
bufa de moravuri In tmi acte 
de Caragiale. 

Biletele se găsesc spre 
vânzare la Libl'Aria Dia ce-

- In primul nostru articol 
de ieri s'au streCUl'at greşeli 
de corectmâ, pe care avem 
cO!1vingcl'ea cfi" cititorii noştri 
le-au remarcat şi le-au tl1-
dl'eptat numai de cM, călau
zindu-se de sensul gE'nel'al al 
frazei. 

Astfel, In loc de "cA s'a 
strecurat in ddtfl'tocurt~ .. ; 
tl1 Joc de "terifianta" a apa
rut "teorifianta;<; 1n loc de 
"ia.u" a aparut "iar" În loc 
de "disolvante" a apărut "de
zolvante" etc. 

- La re~edlnţa epiSC,)piei din 
Oradea Mare se va [Ilfiinţa un mu
zeu, in care se vor aduna toate o· 
biectele vechi istorice află.toare tn 
biserici. 

Regele Angliei a acordat am· 
nestia generalA pentru toate crimele 
pol iticc din Irlanda pân!\ la Iulie 
1921. Toţi cei amnestiaţi au fost 
puşi imediat in libertate. 

In ziua de 13 cor" orele 10 
{)im., s'a sinucis flln'o cameră. a 
hotelului ,Coroanac din Bra~ov ge
.n ... ralul George Eremia din Bucurt'ş[i 
comandantul ar1itf'riei corpului V dA 
armată, după ce şi a uris mai illlâi 
pe ambii să.i copii, Bubi de 8 ani şi 
o fetiţă Maria de 12 ani .cu cari 
venise in Braşov In noaptea de 
12 cor. 

- Ministerul de finanţe il ter
minat redactarea proiectului noului 
buget şi in zi lele prime, după. des
chiderf\a Parlamentului, ti va de
pOne pe biroul Corpurilor legiui
toare. 
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GAZ~:TÂ AR~nULUI 

- A. T. R. e informală ei~ co.' 
11li~iunea pentru controlul depuneri
lor h lei va face tii viitor controlul 
comerţului cu valuta streină I}i va 
lua numirea de comisie valutarA 

- D. Titulescu fost ministru de 
finanţe, care după. cum se ş1ie. a 
fost numit mini,;tru plt'nipotenţiar 
la Londra, va pleca SâmbătA. la 
Loudr~. 

- Pentru inceperea achităr~i des· 
pll~llbi(ilor de ră/boin din tnfre~i;!a 
ţară guvernul a pregătit un proiect 
de lege pe care·1 va illfăţi~a parla
mentului odată cu celelalte proiecte 
de legi urgente. 

_. M:lIisterul de finanţe a trimis 
instrucţ'uill oficii1or fiscale să pri
mească declaraţiile de impozitt'l ale 
con!rihuabi ilor şi În zilel<~ de Bubo
tează ,i de Sf. Ioan, fiindcă aceste 
zile sunt cde din urmA din termenul 
acordat ~i alt tt-rmen nu se mal a
cord' 

- Lucrările de tncoronare la Alba 
[uHa a:J fost reluate. Sala tn care s'a 
proclamat unirea în 1918, SA va mo· 
dlfica tn Siil bizll.ntin român. S'au 
fă.cut frizole marilor voevozi. Mari 
panouri sunt destinate pentru por
tretee mitropolitilM Şa~una ,i Şuluţ 
ale martiri lor Horia, Cto~ca ,i eri· ,a nu, Avram Iancu , a, 

- La 16 Ianuarie sta deschis 
la Graz, conferinţa statelor succe
soare Austriei. Conferinţa aceasta se 
va ocupa cu aplicart'a deciziunHor 
luate, În Octomvrie 1920, de COI1-

f!:ritl~a dela P ... ris. 

- La. Baia de Criş a fost ati lUi 
o remee în\!;heţată. şi a cărei iden· 
titate nu 1:,'a putut cOllstata până. a
cum. 

- Ceferistul Pavel Olasz, fost In 
serviciu în gara dela Chili';neu, a fost 
conrlamnat li! 8 lu'lt i Ichi"oare pen
tru fraudă in sumâ. de 1 SelO let 

- Tribunalui Arad 8. dcsbătut azi 

cauza lui Stelan Boţia din Şilindia 
care a fost condamnd la 10 ani in
chisoare grea pentru uridt>rea COA 

merciclutului Alt'xandru \oVeisz din 
acea comună, care comisă. impreună 
cu George Bor~an în z:ua. de 30 
Seplemvrie anul i 919. ACt'asta tlen 
linţă. a fost anulatii. de Curtea de 
cas<iţie oare a retrimis cauza spre 
lIouă desbatere tribun·tlului Arad. 

Desb 'lterea începutâ. azi a fost 
amânală. p/'ntru o allăd<ttă, pentru a 
se afla dacă George Bor~an, care 
fusese condamnat la un an închi· 
soare de judecil.toriile militare, a pri 
miI această pentru uciderea CO[)1t'r

ciantului Weisz sau pentru alIA 

c ... a ... u ... z ... : ... ~".. __ ..... ". ................. _ ....... ~. __ .... __ ..... ~_I 

Mulţumite publică. 
Reuniunea Femeilor Româ.ne a

duce dilduroase mulţumiri domnilor 
resp. firmelor: Durr Guszuiv, Ft'jer 
Gyula, ~s Armin. Birkenbauer, Er
dos, l\I.lskovitz, Wild, Poll<ik, Făr

ber, Mlhâlyi şi Hlifimann Ouo, cari 
au binevoit, a con'pbui priu dif.::rite 
daruri, ca bonbo;ne, jucă.rii, duice
ţuri, prăjituri, ee!, ect. Ia pomul de 
crăciun a Reuniunei Femeilor Ro
mâne aranjat pentru copiii lipsiţi dţ 

mijloace şi pentru spitalul de copii. 
Arad, la 17. lauuarie 1922, 
Eugenia Dr. Pop presidentă. Ad. 

dana Dr. Ispravnic v. president'. 

Urările Suveranului 
către Armată. 

M. S. Rt'gele a semnat decretul 
prin care d& următorul ordin de zi 
pe armafă,: 

.Osla~i. 
~Pe pragul noului an, gândul 

Meu se opreşte cu deosebită dragoA 

ste la iubita Mea armali. 
Lucrând, cum ati făcut până a· 

cum, cu abnegsţie I}Î pă.trulI~i d~ 
spiritul de discipliuă vt'ţi dlştica ,i 
In viitor rnuJţ.umirea Regelui IjIi Şe
fului Vo~tru Suprem. 

Sprijinindu Mă. pe ~en7imentelc 
voaSlre de datorie şi pe credi"ţa 
voaslră.. Vă. urez, din adâncul inimei. 

.. ani muţi şi fericiţi. 
Dat în BuC'ure~ti, la. I/t4 Ianuarie 

1922. 
(ss) FEHDINAND. 

'" LV-

Din activitatea Reuniunei 
Femeilor Române. 

FărA multă propagandă. ~i vorbă 
lungă R~uniunea Femeilor' Române 
din Arad, ca şi 111 trecuţii ani, tn 
ajunul sf. serbAtori a N .~terii Dom
nului a adus deosebite jertfe pentru 
ca si poată ajutora ,i alina suferin· 
tele şi lipsele o'lor mulţi, cArora 
soartea nu le-a hil.ră.zit o stare mai 
bună. Neobositele doamne - femei 
române cu mare suflet - au obo
sit mult pentru a-le procura celor 
să.raci o bucurie de Crăciun" muncOi 
lor - cum nici DU se plltea altcum 
- a fost incoronaH\ de un succe<i 
atât de frumos, pe cât de lă.udabil, 

., Acest SUCC\!S ni AI arată urmMo
rul peisaj din raportul comitetului 
Reuniunei : 

Pt~lltru ajuJorarea cOQiiior !ird~ 
de mijloace cu prilejul sÎ. serbători 
R, f. R. a pornit o acţiune Încă. 
nainte cu vre-o câ.teva săptâmâni. 
Pentru acest scop s'a intrcbuinţ'il 
venitul ultimului c:,ai aranj'it de R~-
uniune şi tot pentru acea<;ta s'au 
lanl'at mai multe colecte. Vin suma 
aduna!ă. şi darurile colectate s-au 
distribuit pentru copiii dela filcolile 
primare din Arad: 131 părechi de 
ghete, 40 de costume complete de 
lână, iar la spitalul de copii 21 pe-
rechi de p'lntoti, 10 perechi de tri-
couri de liÎ'lă şi o cantitate consi-
derabi:ă. de hOllbo;,ne, precum şi 
mulle jucării, R;tport delailat asupl:l 
colectelor şi sumelor de bani se va 
face din paTlea cassierci Reuniunei. 

. 
'" ...... 

j Noul Guvern francez. I După o telegramă din Pariz Poin· 
care a prezentat preşedintelui MllIe-

I rand următoarea liSl1. a noului !2;U
vern. Ministerul francez ~'a consti
tuit :istfel: Poincare, preşedinte al 

Parlamentul irlundez aratl
flcnt tratatul anglo-lrhuHlez. 

Parlamentu! irlandez a adoptat 
in ullal1imitat~ tratatul anglo-irlandez. 
S'a observat lipsa partizanilor d-Iui 
de Valera. Guvernul provizor se con
stitue dlO 8 memhri prezidaţi de d, 
Co!lillS. Acest guvern va funcţiona 
fmpreună. cu actUalul parlament al 
cărui pre~edinte ră.mâne d. Griffith 
pânl câ[ld se vor face alegeri gene- • 
rale. 

consiliului şi minis.tru de externe: 
Barthou, vice.preşedinte al consiliului 
şi justiţie; Malloury, interne; de 
Lasteyria, finanţe; general MagiRo:' 
război şi pensitlnile; LlOont Bcrard, 
instrucţie; Sarraut, colonii!e ; L~ 
Trouquer, lucrări puhlice; Albert 
PeyrCIlJlet, muncă.; Paul Strauss. 
sănătatea publică; Raihertii, marină; 
Cheroo, agricultură; Reibol, regiu
nile eliberate; Dior. comerţul. 

• 
Su bsecretaria1ele au fost astfd 

alribl1ite: Calrat, la preli'edînţia COIi

siliuiui; Rio, la marilla comercială; 
Paul Lilffout, ia p(~!ă şi tele graf ; 
Laurent Eynac, ia aero:lautică., şi 
Gaston Vidal la lu\'Aţă.rdtntul tehnic. 

, inaltele comisaria.le au fost tiu
primale. 
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Teâlrnl OI~ăsellesc 

Miereul'i : 

J.i: 
Vini"ri: 

Simbătă. : 

Joi: 

.. •• 
Repertol'nl săLptămânal. 

"Sibil" de Iacohi Victor cu o noui. 
montare ~i distribuţie a rOlurilor In 
rolal 8ibilei va juca. }Iici Horvath, în 
rolul Sarai! Lili' Szpghi:i, în rolul 
marelui d/lce Alldtei La~zii), rollli lui 
Poir il va }l ... ea Eng ... u Sebe~tyen, iar 
rolul gnverllorului Radu Inke. 
Matineu la orle 4: .!Ofl'enbach". 
Mat.ineu la orele ·i: "Ulazurul al
bastru", 

$ 

.M"dtinf>n: IlNebanul" I'f'pl'ezentaţie 
pentru tineret, in rolurile priucipale 
ou Rllvia Til'On şi Radu Ink~, 

Gl\ZETA. A ft:t\nULUI 

Succesorii lui Em. Varga 1 

lIare antreprbi de hmormântăr' În 

ifraa, B. Regina JfLaria 13. (pal.]«inoritilor) 

Efcptnc:;!te lnmormântiiri ,dpla ccJ?& ,mai simple yână 
la ecle mai pompoase. Exh~mărt Şi trar:spo; tUd dc 
cadavre În o' iee p!\rtc 1\ ţitm, cu prompll1uhne, T~. 
Icfon 37 serviciu do noapte, 7,0 

J8 InnnRT'lP' Ht22. -Primlria ora~ului cu dtopt de municipiu "'rad. -No. 177-IV2~ prim. 

A vâ.nd in vt>dere că preţurile maximale dela 
r(·~tuurante ,i alte locslităţi de cOIlHumaţie aillli-
Iare sunt a se sraveri din nou. : 

Hotărâre. 

De ... fiiuţă1U toate preţiJrile maximale siave_ 
rite de noi până acum pentrn re8tauranle ,i 10-
caiurile de consumaţie "îmiiare din oraşul muni
cipial Arad ,i priu a~easla. statorim. cu data 16 
Ialluarie IU:.l2 pl'eţun maXimale UOI, după CUIn 
urmează; 

-. 
5 

Supe dl" carne O 25 litru. ___ . ___ 1.-
Ciorbă. de tasolet cartofI, hnte, 

...... - ----5 O 
1.- 0'75 

păWigele ___ ___ ___ ___ __. 1.50 1.50 1.25 

I 

A 

I 
1 

ti Spara: A varul dA Moliol'e reprezen
taţia. echipei Teatrului N ..ţional din 
Bncurl"ţtti condusă. de dnii Brezeanu ~i 
'l'oneanu. 

Rasol ou sos 150 gr. carne ft>B.rLA. 
fAri os ___ 4.50 .i,- 3.51)' --

Lf'gnme on carDe 80 gr. (şi 2 de!.) 4.50 4.- 3.5u • 

VinefÎ: Seara: Dale CarnAvalulai de Ca
t'ftgiale r,·pl."e~entatia echipei T.·atruh~~ 
Nat·iollal din Bucurl'şti condusi de dnu 
Brezeanu şi Ton,>allU, 

Frl"ptură de vită, abura.tă 1,. tava, 
Coadi 1" tava, spinare triplA 
ou garnir 160 gr. ca.rne friptă, _ 
fări os o_o ___ __ ___ __o 5.- .... 25 a ro 

Piept de porc 150 gr. carne fripti 

CINEMATOGRAFE. - - fără os cu garnir __ " ___ __ 6.- 5.50 4.-. 
Projittll'ă fieartâ. 150 gr. ___ ._ 3.- 2.50 .. 2.- a 

Asupra. celorlalţi articJi de mâucare ,i bell- fI 
turi, .,in nu statorim preţurile maximale ti sta. tI LeF Val- Ş·I szleg" _ etle 
torirea acestor preţuri O concredem proprietarilor B' Ooltm istorie din oronicele vechi aJe oraşului . de looalităţi, făcâ.udu-i atenţi că un a.rtiolu lIu a 

Praga, in 5 adt", in "ApoiJo"'! în 16, 17,18 401 poate fi grevat cu O dobâ.nda ma.i marR 0& 30%. 
Ianuarie. In o cronică veehe dm Prt\ga se po- ,.ll CJl.t'~. dela infăptuirea aceluia până. ce a ajuns In mÎnt O 
ve"teşte. ci impăratul Rlldolf dă.duse p~rl1n~~, ~ -q.. consumatotQlui. n 
ca toţi oVl'eii să pă.răsetl~ci Praga. Numa.l ratl~' Hlal 'a""· #/. ,i Co. ta statorirea. • acestor preţuri proprietarii O 
n4!rul bătrâ.n al ol'aE,lulut putu scapa pe ovrel. de localuri vor putea se 8ocoate penhu looalurile g 
Invitat 1& cnrt,ea imparatului a produs minuni, VifI-a-vl. de 1 D t r a .. eal a Te a li r a de ci. 1. un panşal de 40-50% spese de regie, O 
mai ales flptura lui, un om puternlc. Golem a Reoumandâ magazinul bine ţii abnndaut sorta!; cu localurile de cI. II. 20-250/0 !fi localurile da el. 
impresionat pe curteni, când aceşti a contra _... ~ • t" al C •• III. 10-J50/0 la cari sume impreunate cu CQstul ti 
opreli~tei rabinerulni cu rb şi erau si se pripi- ghete barbate~tl, lemeleş I de Opll I ârt.iclilo~ 8e va adaug~ dobânda dela 1--3~%, r 
dea..<;cA. Aici se povl'şteşte ,i istoria ftl~t'i rabi~e- Pre,arl Ieftine. Obllgăm oorporaţlUDea. restaurautelor din 10' l~ 
asistentul rabiuerului din rAzbuna.re dA. poruncă. prezinta ~ l\uă dlll 10 in 15 zilo . eal •. 
ruluit care n.n,orf'zlÎndu-se de un nobll oreştlO, I calit~te 01\ listi ~reţ~rijol' astf~1 ,,;t~r.oritl~ să De-<> ~j 

--.lut GGl6DlaJ.a4igit IU. Gt~j·.tn şi pe ftlta l'abine- bilă -Doâstră. aprl) are n S6 poa C li ro UOl:! lllCI 

rnlui, precum fi istoria cam un copil nevinovat, ------------------I.~I un preţ nou. . . " . Ii 
a mântuit întreg oraşul de perire şi di~trngerea La preţurile de mal sus pomflDlte proprle~ n 
omului artIficial Golam. F R AŢ II N E UMA N tarii vor mni ad"uga 5°/0 dare orăşănea~c' 10 

sau 5 sau 3% dare cătrA. stat şi 9% taxă de Ş 
.. serviciu, ~'Ş" oă aceste procente să fie ouprinse C Ziarul satanei, istoria t>asiunilol' omenp~ti fn 211 in preţul fixat şi la socote8.~ă. sti. nu. se poati, a 

6 acte, fn "Ura.nia" , in \6, 17, 18 Ianuari€:'. Leda socoti încă. odată noiând cI!. in preţunlt' de mBI 
Orlonia. fdrmecA pe toţi bărbaţii ~i oum se zice, Fabrică de spirt şi de drojdie sus de noi fixate ,.unt cllprin>16 ,i acest.c procf'nt-e~ 
toţi pier câţi s'apropie de dâu'l&. Acum are. re- Sll~ţil1em Întru toate dispoziţi~nil8 ordinuluI 
laţii C11 contele Rllrhilli, pe care prin un atac în Fabrica de făină ••••• ARAD ministerial No. 24473-1~21 referltoare la cam-
amm ti 'olocuieş!e UD. ocnaş. Leda a.fHi trecutul ptl~erca. li.:ltei şi facerea ,socote~e, pl':,cum şi Prt: 
oonaşului il iuLe:;lte de moarte, dar câ!;d aude că. ţunle a~upra cclorl~ILe Oeutun maXImale dEl MI 
face curte unei alte tiinto, îi <iă. dnlmu1• Ocnll~ul mai fnaite. 
vrea să se sinHcigă, dt~l' Il mantue un bătJân, __ -. _______________ ,' Obligăm localităţile de el. I. ca. zilnic se pre. " 
ca.re-l duc!' la amorul său al doilea. Reutorl! • "'1 d' 'te la 

~ AlG.Z 1 . ..-r1JL DE I'IARBU..-rI ~ătească toats maucn-tI e. e m.al sus pomeu.l acolo princeaa Orlonia se sinucide. J.U...:1 .::Il. M n '-' .1.-. cari am fixat uoi preţurI maXimale, loca.lnt'lle d~ 
Teatrul APOLLO. -." Teatrul URANIA. 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 16, 17, 18 Ianuarie In 16, 17, 18 Ianuarie 

Luni, Marţi, Miercuri LUJli, Marţi, Mierouri 

. t'ihn Dorian, Fi' m Dorian. 

Solem. Ziarul satanei. 

KNEFFEL 
Bulev. Re,cle Ferdinalld 1. 2. 

carbuni de călcat, }"'mne mărnnte UM

eate,eal'banl În bncăt prima cnUtate 

1 '. I . 
i el. II. vot'pregăIÎ MI puţm o snpi.i., raso, ~1 It 

I friptură. din c~eti3m1Iximate, iar localităţile de el. " 
1 III. cel putin o supă şi rasol precum şi legume, 
1 toate ace.jt.·' î.l o aşa c>tntitate, că sub oarele de 
: masă. dfll 1101 statorite ori şi c~ solicitator să poatl 
! fl satisfăcut, la din coutra I."W.ttronnl va fi denun
! tat ca speculator . 

Dramil. fanta· tică in film 
5 acte. 

i' In list.a mâ,llcAl'ilor ardoli maximaţi de noi., Iu Arad traasport la domiciJiu~ 56G '1 
IIltoria in film In 6 acte. 's ' Vor fi îo sorlsi separat iar cei la cari preţuri ~ 
Regisor: Mihaiu Kertesz. i -----........ ..-w ... __ v . le-o statorit proprietarii vor fi fn surisi ~eparat. 

In rolul pl'ir.cipal; 
Paul ţ\T ogcner. 

In rolurilo principd ... r.ucy I ... . ,1 îndieându ~e aceasta. calitate. , . 
i!!!lf !)ol"aine in rolul OCUHllui M~~)E3IE~~)EM! In eontr;\, acesfei o~J?nan.ta, ~ei nc.mulţllmlţt 

;r- v!;'i printu iu: A. Fryland. I . pot- adresa plângere mll.lsterlUlUl d6 mterne tn 

-I-P--U-B-LI-CI-T -AT-E I Carol Andre' nYI-1 termACe:~t~Up~~~~6~.:i~r~~!~~:~:ca 6xecntarea. !;: C A _ J i~. t And, la. 15 Ianuarie 1922. 

Dr. Robur ComUll!~ Patnatul-nOll caută UD serie. primar. 

;;~ ea p'na euno.când Iimb:e::!;!::" si fi i ~'Mare depozit În i 
, In a1entiunea 
I -------~,--__ 

I cumpărătorilorde mobile totfelul de maşini agricole 

.. 

MohilBp€l1"rU prii.n:O:Î,or ~i dOl'fJlitll!, Re pot 
Cllm1)~ra iettÎll în dep'Izitu! de mobile Wlagen
feld,4Arad, titr, Eminescu (Deak l"en:nc) Nr.4U ' 

şi ferărie. 
.iOOOOOE~~~ 

rJlrI'''~''.P ~rf"rI'J'§~"rI''''rl'''I· 

Publicaţi În 

"Gazeta Aradului" 
.' li'ogrllfla L. Rettty ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Ma.ria No. 7. 

'''!r:' ~' 

s 
z 

Z 

'i S 

C 
lJ 
8 
C 

~ 
11 

(J 

1: 
t 
( 

~ 
I 

~ 
~ 
1 
( 

( 

1. 
[ 

1 
1 

I 
~ 

~ 

1 
( 




