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Anul 1. - No. 130 

"A da". 
/ ,Li 

Cu prilt~jul subsm"lpţiei "Gltzetei lraduluiU
• 

lin loc să dea repede, el a dat 
tn rate, pentru a face ca. clipa 
pliicum a donaţiei sa dobân-
dească persistenţfi. 

nA da". Am aţJzit pe foarte . A da" este o arti\. pentru In loc să facă un servi ciu, 
mulţi oameni pronunţând, a- că ţine ds natUl'a,. de sânge, a blesat şi în loc să mângăe 

_ proape ireverenţios acest cu- de temperament; dai prin ere- un suflet, el a reuşit doar, 
57 vânt, sau tn ori ce caz cu ditate şi prin vocaţiune şi tot poate, să·l sângere şi srt.-I jic-

desinvoltura şi cu tonul ne- pe aoeeaşi cale refuzi catego- neaRcă. 
gUjent ce îl luam faţi\. de lu- ric şi despr'eţueşti acţiunea de Noi vorbim aici de un om, e nrurile mici, obişnuite şi lipsite "a dai'. dar omul este legiune. Dar re-

- de însemnătate. E o datorie, pentru ca. zultatul, pentm că se cuvine 
101 Am auzit persoane, vai, acela care nu ştie sa. dea, a.. si\. fie şi un rezultat? Rezul· 
~ atAtea şi atâtea, aruncAnd cu- tUl1ci când trebue, este simplu, tatul este, din nefericire, acela 

. vintele: acestea »8. da", ca şi nepatriot, egoist şi inutil; este că atuncea eâml e vorba de 
cum ar fi fAcut cu ori care o datorie pentru ca sunt ca- o faptA. bunii, trebue sa suni 

'1;-1 altele, fărA ca noţiunea, tn- zuri când pentru a se obţine din trâmbiţe pentl'U a vesti şi 
chisA hermetic tn silabe, sa se rezultatul urmărit, trebue sA a chema pe donatori, ffiga
fi impus spiritului şi .fal'ă, ca dăm cu toţi, cu hoti\.râre} de o duindu-Ie sgomot, onoare, pu

R.. ea să fi facut sa vjbreze data, cu satisfacţie şi cu pla- blicitate şi reclamă şi Incă şi 
.. 4 In mod deosebit in1eligenţa. cere, fară raţionamente stearpe atuncea, vai, câţi mai stau sa. 
·l) O acţiune banală şi cu- şi fară aceea scoatere, uşor se gândească dacă sacrificiul 

rentA, un verb conjugabil şi da~ de Inţeles, din circulaţie, sumelor donate, corespunde 
tAtor de o uşoară vanitate, a persoanei noastI'e, atMa timp satisfacţiunilor de amor pro

eu o expresie făcută pentl'U a in- cAt dureaza. epidemia, nevoia, priu şi interesului material. 
josi pe ceilalţi, punând in evi- criza, starea anormală şi su- i Sunt adevAruri neplăcute 

OS denţa. sarmanul şi copiIărescul păratoare, cAnd trebue absolut 1 acestea, dar adevăruri ce pre
nostru amor propriu, iată aceea "să dAm". ! tind să fie precizate; mai ales 
ce insemnează penJru cei mai Sunt oameni cari dau, dar: Că sunt ocazii câud tl'ebueşte 

.. mulţi oameni, cele trei sunete nu ştiu să dea şi. dau greşit. 1 ca ~a dăm, cu to~ii, pentru 

U
n adunate,. de geniul limbei Gestul cu care, el dau, e prea: şcolI, pentru scopurI culturale, 
II noastre, pe un loc. vizibil; prea mult sare acest I pentru elevele sărace, pentru 

"A da" P Acţiune cureI1ta. gest in ochii tutulor; prea se ; cărţile şi vestmintele acestora, 
. LI; ~i banală? Prilej de vanitate face vazut şi apreciat gestul i astfel, cum se întâmplă, astazi, 

şi ocazie de a jicni pe cei- acesta şi prea multe felicitAri I la Al'ad. 
lalţi P Ce greşeală şi ce talent are aerul că cere, de la noi, Sunt sărace, şi sunt sili~ 
deosebit de a greşi. posesorul gestul uit omul care a toare elevele pe care trebue 

Pentru o elita., astăzi, şi voit să dea. sa le ajutAm; sunt ficele noa-
pentru toati\. lumea, mai tâl'- E prea viu gestul acesta.· stre; sunt ficele Aradului şi 

: ziu, "a da" este şi va fi ° şi prea din cale afară colorat; sunt românce şi trebue sa. le 
~ su; ştiinţă, ° arta. şi o datorie; o el voeşte să marcheze o ora, venim in ajutor, pentm că, se 
~ , acţiune dictata de santimentul o zi şi o epocA; el zice. ţipă, inţelege, suntem toţi, prea 
" nostru de umanitate, luat tn mai bine zis: "priviţi-mă! Am buni români, prea patrioţi şi 

sensul sau cel mai înalt; un dat; am fAcut actul de gene~ prea mândri, da, da, prea 
: : fapt plecat din conştiinţă, fău- rozitate şi [lam dreptul, până mândri, pentru a chema mia 
" ,. rit de educaţie şi în funcţie la adânci bătrâneţe, la recu- llol'itaţile să cumpere cârţi şi 

perpetuă de aoeasta. educaţiune noştinţ~ tutulor. Fiţi, tnsă, pe haine, vlastarelor noastre ro
" ' şi de cultura ce ne-am însuşit. pace;· voi mai da, de-şi cred, mâneşti. 
: Aceasta mai ales, atunci mi-'Rm facut datol'ia pe deplin". E adevărat trist, aceea ce 
11 când donaţia are o ţinti\. cuI- Şi lumea crede adeseori, şi am spus noi, mai sus, relativ 
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iată aceea ce nu se tntâlllpla 
la Arad! . Aicea. arădallii jn
vata. cu plăcere cum să dea, 
pentru cultura. şi pentru căr
ţile propriilor lor copii. Ştim, 
ne credeţi pe cuvânt. 

Dar priviţi Jistele noastre 
dA subscripţie, tn folosul a 
tl'8izeci de săt'mane, fetiţe, 
fără haine, fa.I'li, cărţi: Priviţi 
cum S8 acoperlJ. cu nume, din 
Arad, din oraş şi din judeţ, 
listele noastl'e de subscripţie 1 
Tot nume şi familii cunoscute . 
Cele ce dau întotdeauna? 

Poate, dar să nu uităm pe 
cei cari vin pe urmă. Priviţi! 
Au rămas, mulţi, aproape toţi, 
mai Inapoi, dar uitaţi-vA cum 
se grăbesc. Nu au dat, tncă, 
dar toţi au avut de gând să 
dea. Inimile lor vibrează de 
patriotism. Capetele lor sunt 
gl'ele de intelectualitate. 

Ce i-a oprit Insa. sA dea? 
Un nimic. O imposibilitate, un 
capriciu sau o simplă întâm
plare... Dar vin şi vor da toţi, 
pentru că, O" spunem tare: 
fetiţele au nevoe de haine, şi 
e frig; fetiţele au nevoe de 
cărţi şi noi ştim cu toţi că din 
Cărţile ce le cumpărăm azi, 
vor eşi, mai târziu dreptatea, 
lumina, adeva.rul şi ci\. graţie 
carţilor acestora şi modestelor 
noastre sacrificii, copiliţele cari 
ne mulţumesc astăzi cu lacri~ 
mjle lor sclipitoare ca o pul
bere de perle, ne vor mul
ţumi mâine, cu mintea lor 100-

bilată de cultură, cu sufletul 
lor educat şi generos şi cu 
acea armonie de judecntă, de 
gândire şi impresii ce nn lm
podobesc de cAt sufletele de 
elită. ai carora ochi s'au per
dut in Cărţile cumpărate de 
noi, astazi şi cari au plâns pe 
filele facătoare de minuni. 

" ' turala. şi când ea se tnalţă admiră şi se sperie şi plăteşte la felul cum se înţelege şi se 

R" 

, ia un impozant nivel na- donaţia cu reclama şi cu 1'8- practica., acţiunea de "a da
14 

d Şi acuma fi' dOllorabili. a;-ă
Uonal. cunoştinţa, de-şi donatorul, vai, şi ne gândim cu spaimă, la ani, ce ar 1 fica, prmtr un 

"A da" este o ştiinţă, pen~ nu a. ştiut să dea. aceea ce se tntAmplă, in alte explicabil sacrificiu, căzând o 
lerlon! tru ci\. această acţiune e sus- In 100 să dea, discret, el părţi, când tn ocazii delicate, data de acord şi uitând sub
o.&. ceptibilă de perfectibilitate şi a dat cu sgomot; In 100 sa. patriotice şi culturale, oamenii tilitatea definiţiilor, ne-am grăbi 
.. pentru că numai "dând" Inveţi dea desinteresat, a dat cu calcul; fac proba.;., că DU ştiu, nu au să strângem ~anii nec~sari, 
__ s&. dai şi să ridici o acţiune tnloc8ăfacadonaţiuneaanonima., Invăţat, şi mai mult de cât a- acuma tn aproplerea Crăcmnu

simplă, în aparenţi\., ]a înăI: I el a. fi\cut-o să exploadeze, 1 tMat refuză să Inveţe cum sa dea. I lui. pentru cărţile şi hainele ce
Umea unei operaţii intelectuale. prin publicitate, ca o bO_IDba; Fericiţi, tnsă, exclamam: lor tr~izeci de drăgălaşe copiliţe? 
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"Ellen:zek" si Uniunea "Ardealul" trebu este maJ'oriUltile })arIUlllental'e. I 1 "-, v ca u m.eu, când am zis, că prel>a este 

maghiară. t t' şi. 01:1 eare uun romiin, nu pot tn pnmul rând :-ă TIe dea tot 

Zi,,!'ul CIl titlul de mai sus respec a · prllht, fără sii le "emnaleze ,",,"1 S," l' .. Ind'mne P"b~':~ 
se miră, se mai odihnes, te ŞI; 11'aptul câ doi ardeleni din tendinţele l'egionaliste ale cA~ t mare românel>c pelltru &prijinire 

t 1
· , , nOJl>tră. Nu, şi ne ,îmbo~ăţim, ci ~~ 

apoi se miră din nou ţii nu rândurile guvel'llamentaIe, nu orva po ltlClflUi tr'uusilvăneni. avem numaI mudalltatea de a ne p • 
poate sa se domlreaseu pentru au fo:-<t t\leşi la virepreşeden- şi intl'igile ftl,cute de ace:;;tia fecţiona ,i de a pulea munci Îo

er

: 
care cuvtl,nt, guvernul nu, ia ţii!e cOI'purilor legIuitoare, tt şi minciunile puse în cil'c~la- afară.. de şcoala fără nici o grije. ŞI 
mlisuri sa se re:1,nfiinţeze "Uniu- f~t?ut subiectul de speculă po- ţie de ej, pentru fi, putea mai ŞI ~~ lumea r<lInlÎuească să ~tie 

1 
. 1 t ii. 1 ' . I'epeele pe acea"'t~ 1 1<. ce ~pnJln. aşt"plăm dela da'!"~,,~,, " 

nea mUL,'t' uarâ" asociatia bine- 1 !c", ti mal mu1toi' ziarc din ", Z1I ca e Sa. ,"o ~ 'J ' 'y 1 spunem aci: Dela guvern aQtt'p',-, 
cunoscută disolvatl<. ~lll Ut'lll

l
' opozitie, aJunga a avere; 111 onoare I f' N 1 ă ' . . ." '<lIU '" •• ' , • pa a ! u mu t , CI clIlstnă $1 .să n 

necuviinţelor lui Josika. Se înţelege că în primul ŞI mant'1. ~ ,-.; '~,' punl la dispoziţie -când voim sa f e 
Dupa ce se miră Insa de- rând, au cautat să dea che- Atragem atenţiunea; muse- cem. că'ătorii de studiu '. căiător~ 

ajuns "Ellenzekil crede de cu- stiunei o Îutorsaturi't politică 101' ardeleneşti asup"a il'eve- ~ratJsă pe t?ate că.ite de comunica. 
viinţi\, că a venit !=Ii timpul sI<. de o aristocratica fineţe, zht~ rentelor săvâ,'şite de unii nr- tll~,; cel puc:n in ţ'lf/t. Milionarii ~i 

.. (:1/ d l' , . ~el cu Slare bUIIă, comerciantii I 
ameninţe în sel'ls,'ul CI"'> ~lll cele rele partidului naţiollL'll }'OI1)'111, e e111 cu privIre la acest d t' .. b ' ' t n· .'10 • ~ u'- naş". ,ăi'clle, li,b'ăriile ele, 5i 

din uI'mă mughiarimea, vazând cUI'~ nici mai mult, niCI mai scump colţ de pământ al Ho- facă. emulaţIe in d<'llIe, Uuii să pro· 
CA. guvernul nu îi face drep- puţll1: au ,de?lal'at că guver- nu\niei întregire pentl'u ca 1'0- va,dă şcolIle cu revsite, aţii sa. dă· 
~tl~~n. se va adresa la Su- Il ~~~b~ C~W~:lH~;~~, truau A::;~t ~~~~~~ ~~~3~~:;'~a8~·n:u o p~~:: :~:::;~ pV,~~t,~i~~I;~';~i~~';c~,;~:~'i~ 

'fi t· • t 'b anumit numilr de cărti, tn comunele 
La aceasta ultimă deciziune " cea ma.i neâmpiwuta duşmănie. pa 1'10 Şl un cetăţean de tot sărace ~ă. zidească. câte o 

a ajuns maghiari meu, dupA pa- . Reaua crcdinţtt cu care acela, care, ori de câte ori se ,~oali\ ca:;ă naţională. unde să pre- ' 
rerea ziarului clujan, dupa o 1 Ziarele partidului naţional Pl'O- simte nevoe de o intr'iga a- da.m cu şcolarii pie"e teatrale şi ' tndelu.lll?Mă judecata. şi dupa! ?ed, e:"R In IlBemeu"" Imp,'e- runc~ In discuţie Ardealul şi I <ud ",I,ooa," ',te" j' 
ce U h d I lUI tirI Ş , t t 1 pune in fUllcţie fabrica de ca- I Aşa ne Incl~IP~lln lJoi să fie ,i si 

.. m~llea ~ag Idra" a iCă, ' : :'uu a. ,ea simp a .cu car~ lomnii şi de otrav~ ce tinde I conlucre cu 110\. dunpreună toţi cei 
fosta umune, şI-a adus aminte 1 a,cel~ zlUo:e ţlll să falSIfice SI- ă d" cu <iare de mană pelltru fericirel 
că Suveranul susţine minori- tuaţllle ŞI să minta masele B., acre lt~ze . ld::-ea . Ci:\~ ar neamului no~tru şi întărirea scumpei 
taţile şi spera. în desvoltarea I poporului, ar ,putea fi intl'ista- ~:'-lsta d~sbmAn ŞI ură mtre Inoak~re patru RHmânia Mare. 
lor. I toate, dacă nu al' fi lugu- fiI tl.celUla~ popor, .. ! Să nu <işiepili.m să. facă. şi s, 

In adevăr, •• tfel crede Su' I bre, - ". - ". '-:J' , d,. toate ,,",,1. Stat", am m,,, ... 
. 1 1/' Presa S·I scoala - fvaocÎă dteoattllel.p li il it şi nu birue; să lt 

vel'anul şi astfel cl'ede ln- I jugubl'e În adeyAl', daca se r 
treaga ţară Cdl'e e gata să 1 ţine seamă de faptul că toate p\. t. t ti" v : DIIl cele premerse poate ved~a 
susţie ori mînd minorÎHtţile" aceste intrigi grosolane, fa- cu 1 no· tinU in\'utatorJ. ~umea românească, că noi avem lin 
fapt ce dealminteri fi, fost pro- ! eute în elwstia naţională, nu ,In tl?mă.rul 98 al acel>tui pretuit, ldeal stâUl: Sa naintăm repede si 
bat îndeajuns, l' au alt scop de cât Eă accen- zia: scnsesem un articol sub titlul de I 'Iltreccill străinii. D"piode acu~ ,i 

t 
mal sus în C'lre ain 0r' ,~t v ,,' d~.la cel cu dare de mâna", d"c" voesc 

Ca "Uniunea maghl'al'~" ŞI' II ueze miR ,curea de ,'egionall'''lll, -, .. 1\,'''' ca aSI .. 1-I, 1 ' " Q l' , a., d d o..J şcoala noastră ~i Invăţătoru! român I on ba aceasta. 
mag nlll'lmea de la Cluj, să i c?n amnată, e ţal't1. întreaga are mai mult ca ori dnd lipsă de 1 . Ollorata Redacţiulle ne mai spune 
ceară Insă. Suveranului vre-o l ŞI care l3t&pâneşte sufletele j' concursul tuturor românilor si că I ŞI ne lndeamnă in răspunsul "ău din 
datEi, l'eiintiinţal'ea acelei aso- I câtorva nemulţumiţi pl'in te. m- prel>a este chemată în primul râ'nd să li ~umă.rul 11 ~ al uces"tlli ziar, f.ă D.e 

ciaţii de amintire dureroasa 1 perament şi pl'in vocaţie din dea concursul !-oău ~\răgând atenţiu- , tlne.~ in ~'rartsă legitu:ă.c u presa şi 
~r. ~', t~ adevar, , o. nefericit,a: ! rândurile organizaţiei tnu;SiIYă-1 ~i:~ett~~r~~c~~~p,r~u:~:~~;~all!:ibli~,I~~~i 11· ~;nt~~I!itl;::~~}r~~ejC~~~ln!~tf~e~I:;:;~ 
lll~~ll aţle, dupa lllşlllOa::la atl- ~ nene, mare ~omanesc şi guv~rnului nevoile ~1 observaţIIle noastre. 
tud~ne a fostului preşedinte I G,1uvernUl şi majoriH'tţile I ş~oaJel ~i a ~nvăţătorilor, să îndemne 1 Dl~.trc în~ăţă.lori se ocupă mult Cu 
Joslka, faţă U.e glol'ioa::m noa- ! urăsc Ard calul si urăsc pe '1 dea ~fatun pentru sprijinirea ~i Îm- I Ch~Stl,I, şculare. d:lf observările şi 
stra Suverană. \' ardeleni! Iata in' adp 'ii' '" . bUllătăţlrea materială ale acestora. rel,exl1le lor ce ,e drept le publică 

T' , ' .' fi'" .:\ ,r, lll:;>te I La acest arttcol in numărul 115 mal m~lt in revIste pedago .... ice pe 
. ala 1l~ a ,~pus lUI JmHka! a lmaţll ,,'pur ŞI slm~lu. vi- ~ am pril,nit, răspuns din partea OII, cari ,le, ceti~ numai noi î!l~ă.ţitorii; 

Sa se pom te ca ~n' om ce nu I novate ŞI . poate cl'll1l111ale, RedacţlUtt~ tn Care între altele ne ~e aICI apOI. greşeala. mare, că. pub-
Cu!lO~Ş~~ cele ~al ~le.mentare I afară dacă nu suut incol1şti- sp~ne~ ca a~evurata cultură. rom/\· hC,ul mar~ '1 poate .ŞI o p~n.~ a pre' 
prlllClpll ale polIteţel, Iar po- lente, de oare ce inCOl1Rtienţa neasca. nu.mal aşa se .. va răspândi, sel ~Il, n". cunosc bllle actJV1tatea ce 
porul. român nu a sfatuit llici! decisivl.'"t poate merge! f' i dacă ŞI 1l?1 .o,m ceU ZIarele şi cărţile o dt's\?1tam pe terenul şcolar. d il f . U" I ~ P,tll bune rOlOaneşh, Ar li foarte la loc, ca fratii colegi 
O at ~ osta. ~1Unel, sa lu- acolo lllCâ.t s~ se confunde Al'- lală UI1 adevăr, ce nu se poate şă, scrie de aci 'nainte reflexiile ti 
crez~ In ~ontra Iutereselor sta- I de~l~ul ,CU cltţlva palizi copii cont~~ta ! obser,~aţiilt~ lor fie acelea chiar ~ 
tuhu roman. I eşltl dm sânu! său. F lc-ne permis, să ne spunem che,st,lI pur ped~Kogjce şi în ziare 

Aceea ce poate faee Jo- I Sa ţie seu ti, "1 ti. cuvântul la aceasta observare de alt- cotidIane, ca cel puţin de aci 'nainte 
sika, fosta Uniune" si 11' _ ' ",. ~ll., zl,~le e .. m cum foarte la loc. să ne cunoască ~i mai bine publicul 
1'.' " ,', 1 ,l. 0PO~lţW ŞI pohtwmnll 0POZlţlO- O pAtură. mai setoasă după o a. mare roIJij.\ll~SC activitatea ce o des-

g ua.lImea de la ClUJ, este să lllşn că a corecta greşelile devă.rală. cultur1t românea~că nu e voltăm, 'Pentru neam ,şi ţară. 
se ,re8emnez~ la:. ~~eea salu- facute de unii ardeleni, sau a ?oar~ alta credem noi, ca şi curpul , In fle~are ju~cţ apare cel puţin un 
tată ca se ~ OI' mfilnţa alte 80- arMa atitudinea puţ" , ţ' lIlvilţatoresc, Nu cu toţii am dori să. ziar romanesc ŞI ar fi de recomanda~ 

. t. ţ' " .nI llUlO- t' • d l' ca t ăt~ .. f v' • Cle ti. l pe vuto!', cu mai pu- uală a acastol'a nu' insa . ce Im cat. e ,mu te zIare şi cărţi nv ,.'or~1 a at?r1 d. e, in Judeţu: 
ţini bal'onÎ In ele, dar cu llJai sEi, urtt t' A 'd i 1 ~nma b.u[~,e rOIl1<~n(>~tJ, dar .. 11U numai ahit ~rad să sene I~ zlaru,l c: apare J' 
mult l'es' e 't f. , , Ş 1 1 ea u, ce ti ~bue CI ",m don-o cu tOţll, ca pentru ppr- Judeţul Ilost,ru~ Iar cel dm alte JU' 

t' . pC, at<l. de SuveIana \ s~ rămâe în afara de dlscu- f~cţlOnarea noastră. cât m:Ji intensivă deţe la Ziarul ce apare in judeţul 
navlUneJ. ! ţule noa~tl'e şi sfrtut pentru dm ,toa~e punctele de vedere a cuI. lor. '" 

___ _ ..... _. .... ....... _ I toţi românii. turei, s~ facem d.Iătorii de studiu Pentr~ f~aţ;1 colegi din judeţul 
Ciaiul dIA t. pnn ţările culte ale apusului ca vă- Arad fie-mi permis a recomanda 

oamn~ . .or ~om~ne I Ard8(~ul tl'ebue să pla~~ze ' zând şi auzind modul de lu~rare ~i .~azet.a ~raduluic. Dar nu numai 
pentru COpIII saracI pe deat5upl'a pl'eocupaţulor de tra,\ ..ale ~ceslor popoare etc. să a~at, CI flecar~ învăţător să aboneze 

• noastre meschine. Ardealul le apltca.m ~I noi iil şi afară. de ZIarul, cel putin pentru sille. 
Se 8!luce la cUIloştinţa. ne.a costat prea mult s(tnge şcoală" . Socodor, la 4 Dpcemvrie 1921. 

ea Dummecă, Il DeeemVl'ie pentru ca să n 't r NOI ştIm deci foarte bine cum ar Iulian Pagubă. 
HJ:!l ora 5 (iuIlă umiuză va . d IeI? e Ip:m trebui să. fim şi ce ar fi bine să fa- tn\'. dir. de stat. 

I 
" no~stl a e respect ŞI el a su· cem; însă. Doamne sfinte din ce "i .. _...... -- "' .... u.n~a. ne In sHlu de sus 8. fent prea mult de·alunO'ul pe ce? '~ C ......... -

hotelului "Crucell Aibă" Ull veacurilor pentru ca să bfie Di,n leafA? Din leafa de eri şi ursul liber de seara, 
-cilniu urmat de <lnu8 ni că- astăzi obiectul de gluma, al de aZI ne ,pare bine, că, putem trăi Progrnmul săptrunânlll. 
rui t'olo~ este destinut Soc. câtorva politiciani, transilvă- ~e pe o ZI pe alta, NI~1 mă~ar atâta . Vine1'i. ,Limba română. (Curs pu· 
lleuniune .. ~ .Femeilor Uomâ- neni. ux nu ne putem permIte dlll leafa bhc.) ConJugarea Il. Lectură., ProL 
ne şi Soc, Doamuelor UO- ce 0

0 aver~, să căIălorim în ţara nolt- d. Lazăr R0i'culeţ. - Limba frail' 
" Tara întreaga iubeşte Ar-· sIra propne, pe care ni-e frică că ă 1 E ' d 

Diane IJentj'u ujutnranm cu- dealul' d 1 mulţi dintre Iloi vom 'muri', fa'ră' ,,'0 cez,,' xerclces e grammaire ap-'iI . '1 Şl pe ar e eni, ca şi " phque~, Prof. cina Lucia V. BabPSCIJ. 
plOI' saratl { e !oiăl'bMorHe guvernul, ca şi n'l"J'ol'I't'"'>,ţ'I'!e, cuaoaştem decât numai din că.rţi Ai L' b f 1 C.'aClUIlUI ui. ' u; il de pe hartă! T -

tm 
a tanceză.. I. Phonetique. 

'.rara însă ~i guvernul ŞI' 1 I Causerie Htteraire. Prof, d. Jeau De-
.. ală. unde am ţântit eu că artico- I camp., 
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9 Decemvr'ie 1921 

o 
Ieri în tre orele 6 -7 un domn 

neCUII scut bine imbrlcat a intrat in 
birou la d. Eugen Fischer directo· 
rul ('e birou al casei comerei ale, 
din strada Moise Nicoară rugându·l 
1A.1 anul,t,e dlui Kornis. 

D. Fischer tntrebâ.nd pe necullos
,ut că. tn ce cbestie dor(f~te si vor
bea~ţă cu d. Kornis, necunoscutul a 
rll,puns d\ a adus 30 vagoane ciapă 
Jin Ungaria şi acestea vagoane do
'esle ~ă. le ofere dlui Kornis spre .. 
cumpă' are. 

Intr'aceasta intră in birou mal 
O' , 111 domn necunoscut, care avea în 
si ,âă revolver ~i un pumnal şi.] pro

focă pe d. Fischer să se ridice de 
~e scaun si treacă tn camera vecină 
impreună. cu domnişoara de birou, 
care se af'a de faţă. 

'(l. 

ă· 
'Or 

o 
'ea 

lngroziţi d. Fischer ~I d~oara s'au _ .... .... 
Declaraţiile 

dlui Ti tnlescu. 
D. N. Titulescu, ministru de fi

!anţe, veninu din Paris, a făcut 
si ~r!Dă.toarele declaraţi uni uhui re

ne- )r~zentant al agenţiei telegrafice .RA
le DOR,: 

~Nu a rămas nici o che!.tiune 
1~1 care ~ă nu r,e fj aranjat, în mod de

:ilJlliv la Paris. 

cei 
rea 

~~ .AIIl stabilit ha~ele viitoarelor 
ti !ratalive, cad vor fi urmate cu suc

esc (es . 
• In curând bonurile noastre de 

'(zaur - în urma aranjamelltului staant 
din \;lit - vor fi consolidate, 
n~ ,Vom scăpa, deci, de aceaslă 

,lagă care încurcă sjtua~ia financiarA. 
L ŞI 
'tÎe, 1 ţării. 

:iile Blocarea' depozitelOi" de lei. 
.Măsura guvernului, prin care se 

Cu o:ochead~ depozitele de lei ale slrei
~ ,i IIH)r, aflate la bău cile româ.neşti, mi.a 
:ic& ;ricinuit. - trebu<3 sA. mărturisesc-

pe multe nt'p~ăceri. 
)rii: .Zi şi noapte a trebuit să dau ex
,UD- iicaţii acelora cari pricepeau greşit 
)re· irrtenţia care a căii'i uzit guvernul câ nd 

ce î luat masura blocării. 
~Am explicat guvernului france~ 

,legi că \'ânzil.rile de lei - câte 40 mi
e ti loane pe zi - nu erau rezulta-
.r ŞI tui unor vânză.ri de mărfuri. real eipc-
lart roate şi că spr.cula valutei romÎi
.iute \Iiili era la baza trailsacţiunilor de 
licul il bursă. 
les- .Am întn·bat dacă Franţa a li-

, Irat in ultimul timp mărfuri În va· 
n un ~are de peste 14 miliarde, echiva
,dat, tutui vânzărilor de lei efectuate la 
leţu O~rsa pariziană. . 
~ h .ţli, evidt"nt, răspunsul a fost ne-

lU' I.!iv. ~ 

leţu: • Am amintit că o lege, pusă. ffl 

ă, 
Olt 

iplicare acum trei ani în Franţa, 0-. 

;reşte specula valutară ,i că. acea· 
!ti lege nu a fost aplicată speeuiato
nJor valutei româ!le~ti. 

ICU aceste explicaţiuni măsura 
l:ociirii a fost primită cu mai putine 
t~rmure, • 

D. Ministru Titulescu nu a fost 
Il Paris spre a trata vre-un impru-
~:lt În streinătate. 

~a., "In IcolI~eciHţă toatie ştirile ,pr,ivi
';'lTe a contract,area mprumutu UI au 
liSl fanteziste. l. 
. tDupă explicafunile pe cari le-am 
(lI, d. D0umer, ministrul de finanţe 
i: Franţei, a inţeles că impozitul. 

GAZETA AR!~DULUI 

teDlerol'ă. 
retras în camera vecinl1 unde erau 
şi ceilalţi funcţionari. Cei doi neeu· 
lloscuţi amcninţâlld cu revolverele lor 
i-a silit pe toţi funcţionarii sA. se a
,eze la pământ, pe pântece) fă.ră a zice 
vre~un cuvânt. 

Alti doi indivizi necunoscuţi in
;, rma~i cu revolver şi pumnal au plt
runs apoi In camera unde erau 2 
dintre fraţIi Kornis. Indivizii amenin
ţând pe cei doi fraţi cu rt-wolvercle 
au deschis casa de fier de unde au 
luat 500 mii lei, cât se afla in 
casă. 

Dupl aceasta cei 4 indivizi s'au 
retras ameniuţâ,nd mereu cu revo\
ver<1le. 

C'lzul a fost adus la cunoştiuţa 
poliţiei, care a luat imediat urmarirea 
hotilor. 

--.... 
nostru asupra capi latului este ex
trem de b.ând, faţă de impozitele 
similare din Frauţa (impozitul pe 
avere se preia acolo sub altă 
formă). 

"Sunt ferm holirât si apUc şi 
impozitul pe av.::re ca ,i celelalte im. 
pozjte~. 

-Nu cred că vre-un membru al 
guverlluiui să fi luat angajamente 
fAră să fiu consultat. Eu, vi repet 
impozitele se vor aplica aş;:;. cum au 
fost votate. 

RămâlJe, bine ÎlIţeles că, dacă im
pozltelfl vor da mai mult decâ.t aş
teapt/i. fis~ul de la el, vom micşora 
cotele ipozitului progresiv pe venit, 
căci, Între noi fie zis. eu nu m'am 
Însurat cu nici o cotâr •• 

In Ardeal, 90 la sută din popu
jlaţie a ~i complectat jormu~arele de 
I declaraţllwi. 

l
In Bucovina, procentul acelora 

cari au facut declaratii, la ora~e, In
trece 50 la sută.. 

l La siite, toate declaraţiile colecI ti ve au fost compleetak. 
1" .-.... ......... _ .... * 

Corpurile legiuitoare. 
Came·ru. 

Şedinţa dela 7 Decemvrle. 

BUCUr8$ti. - Şedi rlţa e deschisă 
la ora 15 ~i 20 minute sub p,eşe
denţia dlui Duiliu Zamfirescu. 

Prezenţi 265 deputaţi. Pe banca 
ministeriala dnii milli~tri Trancu Ia~i ,i Dori Popovici. 

Se fac formalităţile obicinuite, 
după care d. preşedinte aminteşte că 
mâine, Joi, se împlilleşte un an dela 
odiosul atentat dt!la S~llat ~i consultă 
adunarea dacă. admi te ca mâine să 
se ţillă sau nu şedillţil.. 

Camera deClară. unallim că dore
şte sti. 1 u cre v.e. 

Se intră. apoi în ordinea de zi şi 
se dă. cuva!ltul dlul dt-pulat George
Scu (Tulcea) care VOI beşte în che
stia despă.;;:ubirilor de răzhoi. 

D. Raduc3Tlu adre,;ează O inter· 
pelaţie dlui ministru de riuanţe 

La Ora 15 00 duii deputaţi trec 
tn secţiuni., 

Senatul. 
Şedinţa fiei a 6 Drcemvri8. 

Bucureşti. Şt>dinţa e deschisă. Ia 
orele 15 sub prt'şt!dinţia dlul general 
Coandl'l.. Pe ban ea ministerială dnii 
ministri Pelrovici ~i 'francu laşi •. 

In cur);ul comunicărilor, ce Se fac 
de către mai muiţi senatori d. Mar
ehi, aminteşte că. Joi se implint>şte 
un ao dela data odiosul ui atentat ~i 
că. se va oficia Uil parastas pentru 
odihna. sulletelor victimelor atenta
tului, 

D. gen. Coaudă spu'le că. era III 
inteeţiunea S~ilatului să comemoreze 
această dată printr'un paraslas Ja bi
serica Sf. Gheorghe, iar Serltul să nu 
tină şediolă in semfl de ,omagiu. 

l' D'. mi;'islTU Petrovici propune ca 

1

, 'Iocul comemorării tristului eveniment 
să fle chiar incillta Senatului, unde 

1 va avea fastul adus de însăşi locul, 
1 care dacă nu e sfant ca o biserică, 

este totuşi sfi, ţit. 

INFORMA ŢIUN!. I 
lfllrâlldu-se în ordinea de zi: dis· 

cuţiunea asupra Mesa~iuiui, d. Can
ti!l, raportQr citeşte proec(U! de răs .. 
puns la Mesagiu. 

D. G. BOl{d.'lIl-Duică. ia cuvântul 
cel dintai îa discuţiunea la Mesagiu, 
din partea pa -tidu lui ţărănesc. -- Curtea de casaţie va pronunţa 

sentinţa în cauza procesului de oon~ 
trabaudA cu valuta a fo.<;tului pretor 
1. Lazart în ziua de 13 Decemvrieo • 

- Azi, Vineri, se va ÎntruTli şeG 
dinţa plenarEi. a tribunaiului Arad 
pentru a decide tn chestia urcării 
onorariilor avocaţiale, in urma cprerii 
bHoului avocatilor din localitate. 

- In comuna Sepreu~ a fo<;t aflat, 
spânzurat de grinda, la domiciliul 
siLu, tânărul Ioau Torsan. Bălluil1du~ 
se că Torsan a că"'ut vtetlma vre
unui criminal parehetul a ordonat 
anchetă. 

- Mulţumire. Familia indurerati a 
decedatulni Crădurl Chera aduce pe 
aCf'<'tstă cale mulţumiri tuturor prie
tenilor şi cunoscuţi lor c,ui au adresat 
~n scris Fau cu vorba condoleanţe, 
încercând a alina nemărg-inita dU1'ere 
pentru perderea neuitatuiui fiu, soţ, 
tată, frate ,i bunic. 

x Dr. P. RQbescu, director de 
spit~l, oJinea7.ă zilnic dela 8-9 !fi 
2-4, in BuJev. Regina Maria 24, 
Palatul Neuman. 

I Şedinţd. se ridică la orele 19. 

Sedinta dela 7 Decemvrie. , , 
Bucureşti. - Sedloţ.a se deschide 

la ora 15 sub preşedinţia dlu: gen. 
CO~!ld!\ Prezenţi dllii mini~tri Pet
rovici, general Raşcarlu. S<!rgiu Nită 
şi Argctoianu. 

Se citeşte şi aprobă sumarul şe
dinţei anterioare. 

D. dr. Bah"ş face o comunicare în 
prhTiota serului dr. Puţureanu 

Dnii senatori Georgtlscu, Tudorau 
şi Bran fac diferite comunică.ri. 

D. Dragol11irescu vorbeşte la dis-. 
. cutie la ]\1 esaj. 

Sedin~a se ridică la ora 18. 

Parastasul Întru amintirea 
al'iatorului Voicu Georgescu. 

Ieri la orele 10 şi jumătate s'a 
oficiat paraslasul Întru amintirea 
decedatului . aviator Voicu George
scu. 

In cimitirul de sus al ol'aşului, 
o grupă de soldaţi, camarazi ai ne
norocitului avialOr, in frunte cu dnii 
Reuer.:tli Lecca şi Badescu, precum 
şi a Intreg corpu lui ofiţere"c diu 
slatul major, au venit ca !>ă depună 
tribUlui recunoştiutei lor faţă. de 
fndrăsneţul aviator, as[slii.lJd la pa
rastasul religros oficiat de preotul 
garnizoanei IOMl 1. Ardelean. 

După oficia rea parastasului preo
tul rosteşte câreva cuvinte de mân
Kăere, vorbind despre virtutea mili
tară, care pe soldat ul devntat - pe 
lângă recuno~ljnţa Illat marilor - ti 
face pii.rt;;~ de admiratia unui neam 
tlltreg, iar in faţa generllţiilor vlt
t are ti aşează la locul de onoare, 
rf'mâ~lâlld ca exemplu viu, demn de 
a fi urmat in virtute de toţi aceia, 
cari t~i iube!.c pământul scump al 
patrÎei lor iubite. 

Cuvintele preotului sunt urmate 
de ruglciunea intonală de muzica 
militarâ. a reg. 1 Dolj. 

La urmă Locot. aviator Soiu ca 
delegat al grupului V de aviaţ e 
rost('~te O cuvântare pă'runzătoare 
in numele camarazilor şi face bio
grafia fostului aviator apoi tn cu
vinte alese şi pline de sentiment e
t"mizează memoria iubitului cam a .. 
rad. 

Intreg aclul a decurs Intr'un act 
de solemnitate .impunătoare lă"â'ld 
fu sufletul asistenţei o adâncă Im~ 
presie, ce se putea ceti din lacri
mile ce licăreau ta o-;hii tutu
rora. 

Acestea lacrimi expri matt : recu
cunoştinţă., iublre ~i dorul de a ve
dea răs!rind flori neperitoare, pe 
mormâ.!llul tnţelenit al viteazului dus 
dintre cei vii. 
~~ 4. __ .. __ .... rr-.... "'-... "CII* .... __ ... _ ....... 

Situatia sanitară a , 
orasului Arad. 

I 

Conform tabloului statistic intoc

mit de serviciul sanitar al oraşului 

itl luna Noemvrie situ'lţia sanitară. a 
fOit următoa.rea : 

Buale contagioase ~'au anunţat 

în luna Noemvrie tifos abdominal 
12 cazuri, diferite 7 cazuri, scarla
tină 87, trahoma 1. 

In spitalul judeţean au fost în

grijiţ.i 592 bolna.vl noi, s'au vinde
cat Zi 4, au murit 22. 

In spitalul de copii au fost în

grijiţi 265 copii bolnavi diatre cari

s'au vindecat 124, iar 12 au mu
rit. 

In t~ispenzarul de 

au primit tratament 

navl 

tu berculo~i 

33 I bol 

N aşteri s' au anunţat in luna N o~ 

iemvrie S9 băieţi ~i 45 fete în total 
104-. S' au anunţat cazuri de moar{~ 

76. 
Căsătorii s'au încheiat 71. 

R8rl. responsabil: Laurenţiu Luca. 
___ a __ ... _._._ 

"' Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' 
----------.. --pu

Prai, 
[ran' 
~ ap' 

~~-"~..-_~I _____ t!c-:p:'r_f:.--~ -"'IIIIf-~' _. ______________________________________________ _ 

tJhAorgheDel·D~r::â:zi;e~~l}altoane bluse Ileoli tre iC,ostnIneStr.~lllinesenXr.I~ 11 " D'" tru daDHI " o o , EdlflCul Ca.fenealul 
... ClaMi, lIeparată de măsurat. 504' Telefon 530. Cornul VâllMorului. 
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"Prima Societate Ardeleană de Asigurări 
Generale" 

Banca generală de asigurare " Ro
mânia" infiinţata acu III zece ani cu con
cursul bancilor noastre şi care e singura 
societate de asigurare românească indi
genă., după cum era şi natural în ROJ1H\nia 
Mare a luat av[mt frumos, sporindu· şi 
considerabil stocul de afaceri şi în deosebi 
D1ărindu~şi tn mod foarte prevăzător re

G 4ZETA ARAf)ULlTl 

cala şi condusi\. de bunavoinţa redproca, 
eşte pe deplin IndreptaţitA speranta ea 
Prima Societate Ardeleană de Asigurare 
sau II Prima Ardeleana" cum însăşi se nu
meste scurt tn noua forma, va, avett un 
viit~r stralucit; iar noi românii vom avea 
un nou titlu de mândrie, că ne-am mani
festat şi 1n direcţia aceasta la. timp. 

CINEIvI ATOG RAFE. 
zervele, cari azi face faţă de capitalul şi 1001 nopţi, bazin oriental in 6 acte, In "Apollo", 
angajamentele, ce le are sunt atât de tn- 9, 10, II Vt>cemvrie. Cele mai frumoase amin
semnate, cum in proporţie la puţine so~ tiri a copÎlăriei noaSTre curate şi nevinovat!' tmnt 
cietaţi de asigurare putem afla. ! povpstile ~i Intr'aceste Halima sau 1001 nopţi. 

Văzâ'IJd piesa aCt>asta. car.., e.-o;te una dintre c~le 
In urma tr'atatului de pace şi a dis- ; mai grandioase producţii a cinemei, tră.im iară 

poziţiunilor corespunzatot\re a guvernului, in prullcia IIl:Livă, când cunoşteam numai bUllă~ 
societăţile de asigurare străine fiind ne- tataa şi credeam, că lumea întreagă e curatA. şi 
voite a lichida s'a ivit O noua ocazie ca . nevinovatâ ca noi. Arare ori s'a d"t prilf'j, să. 
Banca generaiă de asigurare "România" avem o pl~sere 811f;~t~clL, cari când asistă~ la 

_ . . . - C d ,1 reprezentliţl& acestuI flhn, Ca uu~ăr B.~l\ra de 
Sa. ~l p~tenţ~ze ,actlvltatea, on . ~cerea I program azi se reprezintă. splondldul film al 
SOCIetaţll a ŞI prl~S moment~l stabIlInd u,n . şco!llei. m,i.1itar~ d~n Sibiu, nnde. ~reo în . rev~sU 
acord cu cea mm mare SOcIetate de aSl- , toţi ohţerll, dlfentele grupe militare ŞI ni-se 
gurare care a lucrat în Ardeal cu "EI'ste ofere uu admirabil aspect când privim ooncursele 
Ungarische" }'eferitor la preluarea aface- hipiot:! ale ofiţerilor, 

• 

-
Desideriu Lnsztig Bulevardul Re~i; 

Maria Ho. 14 .• -
• 

}Iare asortiment de trico.aj, paItoaBe
t 

8ventare, mânuş. şi ciorapi. 601 -- llQ 

Caut cumparărori de c~e private recoll1;lnd case de 
Inchiriat şi case mai mici spre vânlare în suburbii. 

Mijlocesc inpru.ll1uturi VILIAM F S Z u·, CS 
cu preţ avanta,los - • 

A raei, stl·a4la A lex3ntld nrul 3. 

-In a'ientiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftin in depozitul de mobile Wiegen. 
fald, Arad, Str. Eminescl1 (Deak Ferenc) Nr.40 

• E .-e FA_ sft"L -~ 'CP'. 

~ Au sosit cele mat noi ,i moderne I 
rilor şi a. organizaţiei lor. 

Aflăm că adunarea generală extra
ordinara din 6 Noemvrie a ratificat acest 
acord care ridică Ba.nca generală de asi
gurare pe o treaptă egala cu societi\.ţile 

mari. Astfel vom avea şi noi în Ardeal o 
puternică societate de asigurare româ
nească, care merită tot sprijinul şi ateu

! paltoaned! toamnă,deiarnă, • 
Lordul Apaş, dramA. de detectivi in 6 actt:~, în ~ haine bărbăteşti ,i pentru COPIII 

"Urania", în ~, 10, 11 Decemvrie. Evul mediu, Clasă. Reparati de ID.ăsurat 
cu frodalibatea sa îşi avea. haiducii, tălharii , ban- A It. 
diţii săi plini de curaj şi răzbunarea apăsării, lj • S Z N T u ~i C O M LO S ARAD,' 

ţiunea llosstI'il. 
In legatură cu aceasta esteusiuue s'a 

sinţit necesitatea schimbării firmei de până 
'acum, acceptândtt~8e tu noua denumire 
mai tare' specificul cel are ca unica socie

socj.·tar.f'a de azi are pungaşi ~i apaşi obraznici, ~ P ... I . ' " . d ii: dAI laţa avram Iancu No. 2~. 
cand nu E'I prlmPJdle, cela., ~cQo că ?au pe lll,!,ll~, 381 Edifioi 1 TI' 
asupritorilor ajungeau la furm, aceştI pung!\şl ŞI I u eatru Ul. 
apaţli, daciL sunt i;;teţi, ajuug sa fie lon;Î şi sti- i • _... - _ .... _ ........... 2S .... :. 
maţi de aleşii decadenţei de azi. O astfel de ca- ) ____ ... _a _______ .... . 
riel'ă de apa,i este piese aceasta de tot iDseruc- i --------------___ ....;;..,,;; 
tivL i 

Teatrul APOLLO ... ~ Teatrul URANIA. ........................ . ...................... . Fabrica de bere 
i 

tate &l'deleneasci'l. de acest soiu. Noua In II, 10, 11 Decemvrie In 10, 11 Decemvrie : din Aradul Nou . -
firmă va fi "Prima Societate Ardelealli\. Vineri Sâmbătă Duminecli. Sâmbădl., DUnllllecll. 

de Asigurări U gellel'll.le iar sediul socie~ 
taţii va fi Clujul, cousiderAnd că din ce 
în ce importanţa atât culturala cât şi eco
nomică a Clujului e tot mai mare, deve
nind o a doua capitala a ţării noastre. Ca
pitalul actual al SOCilăţii de Lei 1.500.000, 
va fi urcat încă în cUl'sul anului acesta 
la lei 10,000.000, care împreună cu con
siderabilele rezerve şi legaturi de l'easi
gur&.ri, ce le are, pune socictatea tn si
tuaţie de a putea ţinea faţi\. Ia ori cari 
angajamente de asigurare. 

Mai amintim că deşi In noua alcătuire 
vor participa şi elemente streine, ceeace 

Film colorai. 

Şenzaţie Patue! 

1001 nopţi 
Bazin oriental în 6 

acte. .. 
Lordul Apa, 

Scenă fermeator engleză 

în 4, acte. 

Prim actor: Fritdrich 
Zellmk. 

.. F7 -... 
Levai şi Szigeti 

401 

Vh~a~vi8 de Intrarea la Teatru 
Recumandă magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete bărbfiteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. .... <Z&iV., 

e şi firesc, cuusiderând toate importantele 
afaceri ce le primeşte deja "Erste Unga
rische", totuş preponderanţa românească 
e pe deplin asigurata. fiind majo['itu.tea ca
pitalului in mâni româneşti. Aceaşi pro
porţia este şi la membrii conducerii ceea- ' 
ce rezultă şi din lista membrilor aleşi de r------,-----------'"'! 
adunarea generală din 6 art. care e ur~ Ludovic Losonczy Arad 
matoarea: 

In Consiliul de administraţie: Ioan 1. 
Lapedatu, Dr. Octavian Russu, Petru Dră
gits, Vasilie Goldiş, Alfons Romalo, Ioan 
Berindei, Dr, l.'eodor Mihali, Adolf Bala
ban, Teodol' Chal'gely şi Ladislau Bo
csanczy. 

In comitetul de cenzori: Constantin 
Pop, Dr. Nicolae Schiau, Dr, Enea Papiu, 
Stefan Ugt'on şi Ioan Sh,010I'I),Y. 

In fine cOllsideJ'ând că direcţiunea 
societăţii a avut practica idee de a face 
aceasta estensiune şi cu colaborarea 00-

cietaţilor de asigurare din Bucureşti, cu 
care a stabilit şi relaţii de afaceri, şi deci 
e de presupus ca. conlucrarea va fi ami-

Giuvaergiu si Csa8ornlcar .• Plafa Avram lanou Na. 1. 

I Mare asortiment do verlghete de logodnă, orolo811e de 
buzunar 81 de perete argintarII. Cumpără aur pentru un 
452 preţuri urcate. 

ltlAGAZINUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Rez:cle FerdinaBd 1. 2. 

carbuni de euleat, Il'Jmne mărunte UI

cate, carbuni î. bucit prima calitate 
In Arad transport la domiciliu. 666 

------------~-.. _-

fabrică bere de prima ca1itate, - ca. m 
litat.e de Pilsen ~i J'lftinch"D, din cel 
mai bun ma~erial. Depoât. principal: 

Oppenheimer 
si Schwarz 
Strada Enlineseu N'o. S. ----. .., .. -.. _--..•... 
FRAŢII NEUMAN 
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Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ~\HAD 

Adnlinlstraţia == 

prlme,te spre pub
IIcareanunţuri ief~ 
tine, 

Tipografia L. Rethy ti Fiul Arad, Bulev, Regina Maria No. 7. 
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