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Avram lancu./ 
,1 

ti - 50 ele ani dela mou'rtea u()ra-

\1' i'ului Munfilol'o" -

TIl !rtlllwn,'::.r!e şi ÎncânWtoal'dl' (iIHi
lul'i ale ('rişu/ai. Î/lapropiere de 13/'ad, se 

" a.flă situata eonuma Ţebea. 
A ei. tII 'J}(lmIÎ /1 htl (U",''.1 fr i ('()li/V,'I! (' .'.;1' 

odihnpşfl> /'ă.milşiţ('lf~ pam/mleşti all'ma
relui /lIpţdtor 1I0ţiOilOI ('(1/'1' a fu."t ~ II'/'om 
1 a./I ("u. 

In zilla de 10 Septe'Hîl'l'ie II. Ia. r •• Du· 
/II i·/lf'că, S'o 11 Fm pliJll it 50 de ani (o jnmiifnfe 

de c('ac) dda /1HIOl'f,'o .,Craiului Munţi.lm" 
TII ('tlri/'a hi,'wl'ieei, (:0/'(' e situaf(j, la 

Illargillea ('OIJlIlIlCi pe !tiI mi,. del'lI$01', ~(' 
allă IYIIlt'lnlill t!ll acest tli / uJlfălor al nea
mului.Împl'rjmllit Icu lin Yol'd de Sl'âw 

~., du.,Jj... 

ţ 'fj" t~'re-o patnt .mefl'i d/, 'mormânt c 
l un bail'/Î/I 90/'1111. $vh a. ('ă/'ui umbl'â atI 

.imnt ('el trei lup/Muri ai heanl1llui.' Ho)'ia 
1 ~"loş'C(1':;~ ('l'i~all, ('It 8ă ne sca,pe de :wl! 

t JurIul Lnţ/u.nlor. 

t RâtrcÎnul florI/II 1/ iw'rplIf a ,";1' 1("';1'(1. 111 
partea de miazâz·i şi pellf/'ua împiedeca 
1lscc'itura ce s'a irit, i-. .;(a dai () Ifelll'uÎala 

t ('u. gips. 
, Sub /o:.:! li! ilt/finiu ausl rn-ul1qal' ti 11 

era rop sâs" 1(11'(1 /limi c pell t /'/1 I;/]lt al ori i 
! 
( I "I/Ifui 7·omAne,". 
f ~ /)(' a,dddata ÎIII/Jlilli/,('u 1i~lei jumilWţ.i 
i rlei/"e(lc dela muort('a lil'uitoflthlÎ 1l0stTn 

l' I'/Ill Il 11 ţ ion al. ro fi se duH ori tă fi'!' În f }'('(1-

!'I a gut'al'l' ),Oil)(ÎI1f'(u~(·ă. 

.,.lx ilcia/i1111('(!", pr(,1'1/1n ŞI ()I'!Ianl'll' 
M.~l'ri(·eşti .~i wllllinis/roti,·C'. au 'lutlt wâ
~Jll'i din blll/fi rret1lr {lI'nfl'/t, ra pOlrlenil'l'f1 

"'o /ie :rl'l'flIlÎ('(i dt' mUl1el1' erflului. 

f)umilll'f'if. fU 8epfem l'l'ip. s'a slujit 1/11 ))(1-

TGsfa$ la Abrwl, LHI/i ('Tilierca ('([}îl/lui .'ll'
Inflll), la Fidra, in/' J()i, 14 Srptnnnie, 
ziua hotarÎti/. de .. J 8lwiaţillrlP" pentru 

I 8,"r}JlH'dl .(l"i/pra/ii. In I!1n1'lilrÎnilil dl'fo 
t TdH'fl. 

* 

../ ('Ulii, când ri,~i{/ ~iU,~L1'll ~.(/ Îll!dplllit , 
ai' t re Ou i '$(1, facI' In ('(' i e Cl/1'/" ni t e el'! n}' ('(' i 

I 
\ ((1/ j('i'/ (i f lir,1I f 1'/1 dl'sro7}/~"('a nrrllflU--~ 

1'1/ i 101'. 

La, mm m â II t H 1 ~n (l l'dni l1i]dli tnl' di Il 
CU1·tea, bisericei din TeIJeo, .qă-i Î'idir.ăm 1111 

monument imp1tnător •. 
. E O sfântă dator?C' a noa:;;frâ ca 111' !UH 

1, 1 r 
iUptato)' a I/('(nnlllui Sc1'11l1-f dilm uitu)'!'i. 

Ce li se pregăteşte invâtătorilor? 
Invăţătorii scoşi din viaţa publică .. 

Suntem În măsura sa discutăm <Jnfcpro;eduf 
de Je~ al d-lui ministru al :mtructiunii, pe care 
l-am câştigat cam greu. EI a fost tinut ascuns ca 
să nu-I cunoască invătă~oTiî, dCi i-ar nemultumi 
IX, toţi. 

Cu ocazia congresului ţinut În Bucureşti, in 
ziua de 4 Sept. n. c., la Ateneu, a fost vorba ca d. 
ministru Anghel-escu să dce ÎIl deznaterea adll
I1~Lrii îiiv~itătodor ploicctllil său de leg.e aSUPra în
viltământului primar căJCi toc ttL:1. i ..pentru, acest 
scop'hr.sese convocat şi conll:TesuJ. TotuŞi d. mi
nistru a dosit proiectul sub p]1{'text că nu este încă 
tipă'r't. Ori, lucrul nu e adevărat. El a fost tipă.rit 

şi abia în ultima' zi a congresului s'a publicat În 
gazeta "Univorsul". 

Ne Ll(ClJl n datonc ~;l '~rat[lllJ c.1tCYU puncte 
care lămuresc Cl! prisosintă scopurile criminale ale 
partidului liberal. Se urmareşte prin acest proiect 

'reactionar :~coa te.rea Înv;lţii torului din viata so
cială ş' reducerea lui la rolul tIe papa!;~11 al şcolii. 

Aceasta în vremea În car'e ţăranii dobândind 
dreptul de vot obştesc sunt în stare să atârne in 
spre ci halanta politică. Se poate UŞOr inNlcl?:e 
rolul învătătorului in frfimânUtrne la care~s supuse 
satele ClI 110ul lOT drept. 

In asem.enea împlr.ciur{Lfi \pI.rm~ldtoarc de ° 
nouă viată, de bună I'camă Înv{itător i : şi preotii 
~unt singurii îndrumătmi ai tăranilor. 

De a,,:eea, lheralii::aq pot face politică şi fără 

învă1fltori. 
lU plă

lluit Prin .:lntcproiectul lor sii lovească in Partidul 
t[îr~mesc, şt'ind h'ne câ acest partid isvorit din 
durerea satelm, se adrcseaz;l în deosebi lor şi ca 
Jtare e StiStitlllt şi de în\'~lUîtori. Dar lovind În par
tidul t~lr;mcsc sclov<l:ştc dipc..:::! În dasa tărăneaq::ă 
şi riu e m,:,voc siî spullcm la ec primcide va duce 
stlsnumitul proiect, dad spre nenurocirea t;lIrii 
va canăta fijnţ,i IegaliL In setea lor de a se răs

buna pe învilţiitorj, liberalii llU s'au stit să fonn:u
leze măsuri coerciti\'c Ca aCClStea: 

"E interzis membrilor corpului d'dactic, a preda 
În clasă ... îrnpofr'va ordinei de Stat, iar În Jfară 

de ~.:::oani, a m<1nifesta prin grai şi fapte dispr:ct, .. 
faUi de natiune, a propaga ura şi vrajha Ît1lre ce
tăte1li. a profera iniurii la adresa alltorităţ'i şi con
dudtorl1or t~îrii. a conduce ziare politice, a Îacc' 
agitar i ÎJl1potriva fOlitlle.i de- l?:uvcmamânt şi a or'
dinei de Stat, a lua parte la greve, demonstratii 
politice, s'au Împotriva autorităţilor lega1.e. 

(Cap. 10 al anteproectului de Ielo';C a Învătîi

mântnlui vr'mar) 
Aşa daer. învăţ~ttorii trebue să sc înscrie toti 

în partidul liberal. căCi altfel, de-i va· Împinge 

junul şi În timpul aleg>erjlor d~ li se spune: .. Ai 
atacat !lC d. prjmministru Brrltianu, ai atacat co~ 
roana, şi: hai la puşcărie! 

Am fost martori la asemenea Înscenări ~i de 
aceea socotim că rândur:ife citate mai sus n'au 
fost introduse Cll alt scop în proiectul d-lui An
ghel-escu. 

Jandarmii se vor nWlYustji cu toată furia asupra 
invătfitorilor, Îi vor lua ,;hiar d'n mijlocul copiilor, 
Crlm au imai făcut, iar ta-ranii, rămaşi pe mâna bă~ 
tăuşului ametrtde băutu1fă, vor fi bătuţi ş: duşt 

cu droaia la urne, pentruca agentii !să vot:eze ÎIT 
locul ~or. Dar şi după alegeri, teroarea politicia-. 
n'lor se va d,.esIănţuiaSlIpra corpului învătătorcsc. 

Ţoţi îuvătMorii bănuiti sau ştiuţi că nu-s par
tizanii ~rtidului l'beral VOr fi siliţi 5<1. se con
formeze. Iar dacă mt se vor sUPune, îşi vor pierde 
pâinea de toate zi,leJc. "Autoritatea va constata" 
cii a fost atacat guvernul sau coroana şi va "lua 
milsl1ri" în contra ,,'elementelor allarhicc". 

Dar nu numai pe această cale au căutat liberalii 
să lovcasdl în Învătători. f::i au luat şi alte mă
suri preventive. Acestea SPre a IlU I{isa S;l se 
propage lumina la sate. 

Astfel. au fixat ca salariu lunar pentru un În
vătiHor. r'dicula sumă de 600!ci cu care abia eum
pe.fi o pereche de ghete. Aceasta înseamnă un 
atentat Ia viata Î1't,,,,iItatorlllui. După trej 3111 În 
urma unui examcn de definitivat \sum<l se- 11reă 

ahia I~l 700 Ici şi ind dUP;l trei all~ la SOO, iar d:tcă 
, se mai plin betc'n roate si la definitivat., iliunci 
bietul Învaţiltor r~1111âne S{l tr;"jjasdi d' n suma de 
600 lei. 

E de '])risos să mai spunem că fată de semn
petea nemaipomenită şi care crlCşte în fiecare zj, 
sala.riul de 600 Ici e o luare în r{is, dn,d ne gân
ll'm di. pretur le sau m;trit de 25 de ori, iar sa
brille alt crescut numai dc 7 ori, cu.::e acopere 
înv~ltrltorul diferenţ{l de 18? 

A Srtfrc1, Cll toată drago;-:tea pe Care o va ,!vea 
pelltru misitmca sa, săraci a îl· va sili să-i pună 

cruce. Ciei Ic.afa lui e mai mică chiar decât a 
lI!1Ui mâturător de stradă. 

Aşa s()art~i pre~;14eşte memhr'lol' corpului di
dactic "democ.ratul''' .,fjlantropul" ~i pctroliferul 
m'1J istru, d. C. Anghelesc\1', care "calcă pe unncle 
lui ~P;ru Haret'. 
, Am scos În lumină toateaccs.tc'a ca să se vadă 

ce ~e ascunde sub parada de cultură pe care o 
trflmbitează cu atMa tălmhăIău gazeta reactionaăă 
"Universu]", pre..:um şi mon;torul băncilOr brătie

niste. 
f ar înv~lt~itorii nu au altceva de făcut, dc.cât 

să strihu;ă r<Îndurilre. EI nu trebuie se 'primNscă 
o asemenea Je~ care Îi obligă să-şt vândă con-

sllfLehll în Partidul tărănesc, se vor pomeni în a- ştiinta or: să moară de foame. 
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Praznicul sufletului românesc. 
"Astra" ,~ Timişoara. 

III zilel(' dl' 94 şi ~3{j SepfrUlVl'ie 1/. a, c. {Morii. ;:'11. notarii l'oştn'. lIJP1'gl'ti, căCI', 

tIM a/'ea fuc În Tillli§oa rtl marile serbărÎ fără roi 11ic; cărfUl'arii t'oştl'i nu al' a.CE'a 

culturale. ce il' COl' orgolliza dill prilejul d,' ce Stt s(' mai ;.:;făi uim:eă, dar niei dl' I'oi 

a.dtwăl'ei .9I'/H'l'(tle a , •. L-:ociaţi.unei pe-ntru 1/U ar li bÎlH' să 1'ămânl'1Î lătă sfetnici. 

liferatura rom<Înă ş-i Cl!ltura poporului 1 Mergcţi, nu casă fa.cem. polifică., ('i 
1'OmlÎl/.", a primei adunări gE'1H'l'ale, cc .'H' ! ca să u(' întgrim În credin.ţa, că fără fl'iea 

t'~lIe J1(~, pâmâ/~tul n.ana.tului aeU'm, 1i~(,1'1' d:' D. umn('z('u,Ii'i1'ă il/flirl' ni' ţara.~, dp lII'anl 

ŞI roma/If'se. ŞI sub moltvl l)afl'Oll0.l al M. ŞI de 1'Cg", /le-am destrdma, TlP-o'm dobi
Sare Regl'lvi 'llt~stl'll FCl'dil1and 1.. 'preşe- I tnd. Ht'-Om p1'ăbu,~i În ~ă1'ăci(' n('ogr(1 ş-i 
din/efI' ('i d(' ono{//,(', ; 1 în ITIolimf' ' s{"erTăfom'l' de 1'1('ri, {'.'um a 

$1' unr aduna la Timişoara )toţi cei CI' ajuns O('ferÎritn! popm; 01 Ru;·âl'Î., ('atI' 

pof /,('Ili şi JWf Îltţ('!ege fft'('lrtu! meritlJ().~ n,~fclzi eerşeşle mila 'umei în~tr('gi. 

al ',.,l,~frpi". Începând dela I'Iădicâ pâ.nă fa ' Meracti. Îmbrăcati-l'ă de .-:((I'[,ălo(l)'(', 

01>ÎII(:ii.. în jru:Il1(lfiul l'o.-:tnl pmt l'oHHlne,'.tc. MI'''--

Hosful adlllllil'ii gI'IH',i'Ille eRle. ca din geti, În bună ,.âlldl~i(l'd şi În I'opuri ne:-;fâr .. 

gura !ruiltaşilnl' ~'.tă auzim CI' a făcut .,.04.<;- I şi te, l'a şi f~('i de alfa lim.ba sti. Înl'(!ţr (1 

tra"Î// I:l'I"Ill1trile din urmă, cl' atI" de gând I1'ă r:w1Oftşfe. mai 6i1l(', rleclÎf (,'0'11 (,nlH).~. 
să fnl'ă şi ce fl'p;huÎP ,qă facă foa.fă ,tţllfhu'f"a I ruf Î/I ttrc/lt. 

romlinep$ră. Ca să rămâll('lI1, Români ade- i • 
vărati. I ,.Astra"l1ă chia,mă. bă.năti'wi dragi. 

Mergeti. cu· mic şi m.are l.a Ti.1Il1."vOO)'O io ' [1ăfi(i-I'ă d{' stabătoare şi grăbiţi 'in zilele 
zilrle 'de 24 şi >3;; Sept. lIf rl'gcţi mai alefl de 24 .~i 25 SeptenH'rie la. Timi.şoara sll 

o()i fll11'llici pl7/gol'i din fnoHos'ltI Ranat şi 11(' Întâlnim, acum liberi, în metwpl)l~ pă

Nil: MU1'uşenÎ, cii.1'i roi .~ll.nt('ţi '100; apma- mâ/lfului strămoşilor 'noşt'ri, ţăra'n.i Cli 

pe d~' Timişoara, decât ('('.i din .h'd/"al ~ şi j' ;I'tlţii ~i fii t'o,~f1:i' Că·l'tul'a~i •. ('~ sa intindcvm 
1J(,c/iiul Rpgaf. {·u C(l/(' {Hmă ,~I, ,'li foata mnna, aşa {lO--

Mergeţi, Î/l f/'lI1ftf' {'l( preotii, CII încâ- ll(iţl'iI('.~/c .... hora biruin-tii. 

: Descoperirea cDmplotului contra M. S. Regelui. 
Atentatul urma să se producă cu prilejul serbărilor încoronărei. - liuvernul 

unguresc ştia despre punere,. la cale a atentatului. 

- Ce au stabilit cercetările? -

La Începutul lunei Iunie. direcţiunea generală 
il sigurantei Statulu!, a primit dela informatorii 
săi. diferite rapoarte cu privire la unele atentate 

_ce urmau să fie săvârnşte, de societatea "Ungu. 
rHor cari se dc,ştcaptrr" eCbredo magyarok"}, im
potriva familiei regale Şi a altor personalităti po
Htice cum Şi impotr\'a tuturor condU'~ătorilor sta-
lielo,r din Impătrita intelegere. . 

PRINDEREA PRIMILOR COMPLOTIŞTL 

ARESTARf:A .. CONTELUI BELMONT," 

Ofiterii unguri au denunţat ;;.a şef al organiza
ţiei din tară pe "conteJ.e Belmont" catie ;~,e insta
lase la hotel Continenta-1. 

In noaptea de 31 August. contele a fost arestat. 
Cu această arestare s'a dat de firul întregului 

complot. 
Grupul de ofiteri. Împreună cu contele Bel· 

mont urmau să mine7Je tribunele dela Hipodrom, 
când toată Familia RegaJă. reprezentantii state
lor streine. la serbările Încoronarii. Corpul diplo
matle min:ştrii. atltoritătle Si miile de dele~ati din 
prnvinCte ar f luat parte la a!er.z:irle dela Bitneasa. 

*' 

Duminecă. 17 Septe1l1vrie 1922. -
Ce~i nou în politica 
. , dinlăuntru '1 

-II 
Opoziţia fatl de incoronare. - "Reln- DE 
tronarea iobăglei". - In vederea con. m~ 
gresulul dela Alba-Iulia. - Brltlenli 
provoacA desordinl in Bucovina. - ." 
1. Mlhalache' ,i ,oarta invltătorllo,,' 11e 

~ • " , . ~, ,. u 'im 
fata de DrDtectatele serban ale tncoronarCi pe' . 

rcehii noastre Domnitoare conducătorii parti <ielor Sili 

din opozitie chibzuesc cum şi ce să facă. Cei mai ace 
multi dilltre fruntaşii poltil.;i ai opozitiei sunt de Or~ 
părere că fostii ministrii, aflati În opozitie, să se vot 
inscrie în reg,strele Palatului în ziua încoronă· sta. 
rei, dar să nu ia parte alaturi de oficialitate. Alti 
sunt de .pirere sa se adreseze regeluI un memOriu,sea 
l}Tin care, ieHctându-1 '-'11 ocazia Îneoronărei, să-i dat 
explicecă reprezentaţl..ţii partidelor din OpOziţie se 
abţin dela solemnitate, nevo'nd să ste:l alături cu Qf( 
guvernul. care nu are legătur: cu ele. ioc( 

Pentru luarea unei hotărîri tn această Prrvintâ, 
şciiipartidcJor din opo:titie îsr vor Întreba îrtâiu pe 
comitetele 'executve. l:!ier 

. In acestscdp a fost convocat la Bucureşti !)en' 

tru ]9 Şi 20 Sept, c, comHetut executiv al P,a rti du· Mi, 
III! tărănesc. mr 

Gazeta "Adl~vărlll" din BucuflC'stt scrie: ,.Lu' 
crările dela Alba-Iulia, în vederea Îl1c()Tonărei, ne
putând f ~ata pentru l5 Octomvric, e foarte pra' sim 
babil că graba ce-o arată guvernul pentru să, :'le! 
"arStrea Încoronarll să nu fie- a;1tcc,"a de· {.;a, 
cât un balon d'e încercare !Spre a Vie'dea efectul 
ce-I produce IUlnea politică". 

• 
Intr'un arr-ticoJ Întituht .. Reintronarea iobă):';iei", 

gazeta .. Patria", oi;eiosu] Partidului nat'onal ar' tit&'" 
delean se ocupă de stările ~ dăinuesc În tară sub' am 
guverna.rea liberală. Dupke :constată toate n-ele- voi( 
g!lliri1e. regimului. gazeta Închee Cu următoarele ră'sT 
randurl: 

"Vom chema deCi Ia o lucrare comună Împo. 
triva d'ctaturei brătieniste toate grUpările demo·! rdal 
cratice. Dac,\ iatalitatea ar zădărnici această impre·t ~ 
unălucra.re, daţ.ă 1ja'l'tidtlll d~la putere arfi suferit! 'trat 

să~şi f.acă jocuţ să-u diabolic, nu ne putem a!>teptaJin-~ 
decât la o foarte aprop'ară rcîntronare a iohăltiei,\ . ' 
cu toate urm,îrile ei ncprevăzlIt·C'·'. '1 ŞI a 

• m~ 
Af1r~m, că autorităţile administrative din Ara~ ,; , I 

nu vOr permite ţinerea unei ,a,dună:,rj de popor pe t ~tl.'U1 
care conducerea organizatei judeţene. a Partidului I văr~ 
national ar-d.elean ar vo; s'o tină la Arad pentrul ~ 
alcgcn-:a dclesratHor la c()n~rcslli dela Alba-Iulia, I tre! 
Dinace1as isvor aflăm, Cii la rândul său nici R1l' aie 
vernul nu va permite tincrea a:cestei adunări pe (om 
mot"v, ·că în zona de rii?-bOîu atari adunări ener• iuţa 
vează prea mult populatia. 

~ea 

* nu ~ 

Zilele trecute, pe când d., ~ Şrătianu insotit de; TIIa-r 
doii mniştri AL Constantin'eseu, Nistor se află lai văce 
R(ldăut i (in Bucovina), O foarte mUlre multime de, 
tarani s'au prezintat ~efului guvernului cerind ex" -
proPrie rea (jmp;1rtirca) pământurilor fondului re· i Ro 
h'(:jonar şi malleriale de construcţie pentru ce: pă-t T" 
!{ubiti de r;Îsboiu. I . ~ 

Cum sgomot.ul multimei se tot Împutcrnicea.! nu! 
metn'h"P \\l:VC rHulu'. speriati. s'aw refugiat in loc'1'1 yel.e 
lui l}rlTl~iriei. Indata ofiterii. januar1l1Îi şi pol it" stii 'vă j 

In ziua d,e 29 Iulie dimineaţa informatorii si 
agenti sigurantei dela Oradea-Mare, pe când fă
ccau paza granitci - Între Episcopia Billorului şi 
BiJlOr Sânt-Andreaş, pc ulld-c treceau ,multi contra
handisti. au văzut O cărută În carc erau trci per
soane. A!o:icnti' au lăsat S[i intre căruta în lăuntrul 
tări'. după care au 'j;rovocat p,e cărutaş să oprea
scă. In i;:ărutil s'au gasit lS kil(}grame ccraisită. 
capse dcte})1c:l,nte si fitiluri, 

rn cursul cercetărilor de pânăacl~m ~u1l1plo- (;'UU n~'tPllstit asupra Wr,anilor. lov'nd orheste cu: sta~l! 
tistii au fflcut m{lrturis;ri. din cari rcese, că organ:- s,lhii, paturi de pllScfl şj cu tot ce ~e veni a la în de-, ra 
zatia colonel Oaborl'i~cki, din Deshrctin. ,nu numai mână. Piaţa dili fata primărie; se umplu de fpe'i nu 

CE nECLARĂ ATENTATOJ~I!? 

Unul din cei arcstaţ'- anume Turoczj '- a 
dedarat că VOa să ate1lteze la viata d-lui d .. , Eu· 
gen Bianu, inspector general al silwrantei din 
Transilvania, Romulus VOÎncscll. d'rcctoml gene
ral al sj~urantei şi Vin Ha Ioncscu in'spcctor ge· 
ncral, pc carei- i considcra ca pcri:.:::uloşl misdirii 
ircdentsre din Transilvania. 

Cei!:dti atentatori au declarat că aveau po
rlfr.c{t sa lIcidă famlia reg-al~i şi că seful lor este 
CCJ:tdc Bclmnnt, stabilit ÎI1 Bucureşti. 

~-- ATENTATorm Sl '!\IT OFITF.RI UNGlHir.' • ------'--Atentatorii au dedarat ca tot' sunt oiiteri În 
armata Utlg-';'.'\ ş: erI fac parte din orzanizaţia te
f'lr:sfă .,0" J colol'.eluJu i (Ja!}orcscki dela De
brctio, 

di t:stc spdihjtă de guvernul din Budapesta. dar lele şi vaietele icelor schingiuiti. ' " 
Cit I~stc condusii de fapt de rc!{cntul liorty, Dupfl; aceJ,s:ă._s~n~erOaS{I}ntâm~lare. membri -\:.u ~ 

ne altk.l Si documentele găsite asu[)ra eomp!r,. gllvernlll alI parasit 111 ~raba I(}calltatea ·'llInl . . i 
thtilor dlwedesc le~ăturilc rc?:enttJlui I1(~rty 'cu ... • dt , 

or~nl1izatiLlnilc tcmriste, D!lJ)i\ Îllchiderca conO'restilui 'nv',"ţ',C"ltoresc ds+ I'rl'ţJ'!(" 
ŞOFF.RI SI ARTTSTf., " ., - J f1ucllresti, a avut loc o şcdintă a membrilor aso' l tn~'lJ 

Tot în k,2,';\tur~i cu arentatul ptânuit au mai iost ciaţiilor ~înv;'itătnrc~r judetene. Sala Întrcag;t 21' lJnacl 
arestati 2 sofer: koncl11ctnri de automobl), un an- ccmt sa vorbeasca d, r. Mihalachc. Tn vorbire., . 
{renor (delq cursc.!c de ca,;) si ,,<trtisrc" dc \'arie- sa d, I. Mihalache a a.rătat starea g-rea în care sdllllil 
t~ll. cu cari' atcntatorii au stat în I.('g-ătur~i. ga'~'estc Înv .. ltator'mea, hiciuind vechiul regim ş S 

* <;;:opurilc actualull1i ministru de instructie, de a Îl! .Îll 
llescDpcrirea act.t-tJli atentat il produs (} supil- restrânge liherUitile individuale ale Îl1vrlt:Îtorilor. !lei r 

rare in toată tara. Nu 111l1J1a] po[)uhta ~ care. În • ____________________ !mi,~itl 
toate Împrejl1 r;jrile şj-a ari'itat dr:lI~ostea pentru _ itaI r1 
s1!\"eralli] tilrii, dar şi cercurile diplomatice au CETIŢI ~f. RAsPANDIŢI siune 
f{1~t c011sternat.e. În f:Ha acestui atentat mişe!c~c.· fBe!gt 
Împnt(YJ c[Q-l1 ia toate Uirilc aliate ,·Of het' pro- G lIS tI" 
teste, cerând sanctiuni senre Impotriva guv.::rl1u- " as u a e o r ~~;:c,t 
lt'i de!::. nuchqwsta, t-
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sangele curge. '--- Semne rele. . , 

Stirile-ee sosesc ,despre rlăzboiul igteco-tn.Ilrc 

1Je vestelSlC, că anna tfelle g.reoeş ti laIU suf.erÎ't ,o 

in:f.rângere hotărîtoare rpentru soa;rta 'ră zbuj,u lui 
si II:-U m.ai e ,ni0: o llădiejd.e de scăpare. Vestea 
a.ceslie'i Înfrâ'ngerj a pirociU\SI .o m3/re IneHl1,işte m 

Grecia. J.11 unna aJgltati:lor; 'oa'ri Inot -cre.l\iC Îm
votriv,a guvermlwi, se s:voooşte, ,că .r:fg'eJLe Con
stal:tin şi. wegin:l' Sofia ~r !fi hotărfiti 1s,ă pără
seascăţJaira, Iploecâl1!dl,a Bulou neşti. Guv6Pnlui şi-a 
d~ t abzicer'ea. 

In e;CeaSllăI gn~!(lI stane. g.lIv{~ltmlil ş' rcge,le 
ureociei alu oorwt M. S<lJle IregJe~ui nostru !Să mii
lOi.CCUSICa ia.Jui-or: din Dartfl(l. 'vr,<)JncezHor, dleoiarece 
jle de al tă ,p<llrte, ·se aşteaptă 'lin ,3itac.şi ehu 
llilrl'e,a tlll1'gari]o:. 

Se ~voneşre, ,căî'I1 ,ca:lJllll UIl'U' Ia,ta<:buligar. 

Mica~r""tel,cg.ere,adecă RooPI;}noia ~' Jugosl;~wia 

mr oClI,pa Bulgaria. 
Urmă'r~le binu;ntei .ttmoeşbi .jln trălSăât se ,re-_ 

. simte de ,pe ac'um. Muslllhnanfi ,d:'!1 l-ndii şi din 
, :;Jesco])ooanl:a se mişcă -S'i ei 'conka eng:t,eziloT. 
: ta. Egipt Is.tare.a hJICr:ur;,lm e glflav.ă:. 
t vum :v:ed,em, problema, l1ăsări.tu1uise ron-
I li' ~ d' 
I U~'Ca . m noo. 
i L'g.a N,aţilllttlli./or işi c()'n1~ .• !>Uă şe()j.n,e]e. Oe- . 
i 1~atria rr,anceză a făout~ 'un :r:alPor( a.suvna d.ez-

armarii genera'le si a arătat .că Fr~mlta :alre ne
mie de o 'a:I~1J1ată de 600mf oamem. Sl;)re a 
'.ră'spuif1!d'€'orjcăror in:ce-ttiri d!e i'TlIV3JZ;;'!JI11Ie. 

,Hâ'J1ol!~,~e rollf,i,nll~ sucul'ţdi În nonvl'QCita 
irlanda, 

Călpit,atnlll4 .ammân Duca .. a Idezer,tat din a'l'~ 
'tr.ata gnecealSlCă •. şiaieşi" t! 'Ia munti. Sltrân,gâ'nd 
ÎH'!?rtl(l IruF 'Oâtev;a mi~ debul!'ci. buJgarr~,. glreoi 
şi ar,mnâni.BI a .Î'!1lCeput hmt.al pen!t,fU, PToda
marea Inea t fi rn Mei M;a~..:edonie~. ' 
~ . Bunopa, oOum'atn\ită imtâmpIăJr*J-e die :până 
,acum, nu eSlteooalptă lJ)OO!j:Irou desalrmare. O to
vărăşie de răzbunarr.e $li dle u.ră §el Irntăreşte Î1l1-
tre RulSJillli şj Germ.alI11i~ Ungarua, care ne trimite 
atentat()lt'(" Bu:lgatrl'ia. loare !I1e g1'altu'l'ea71i'!'>'nm 

comitagii. 'D{}uile tlJllrbur.ăni, !proveniti din hit1u
iTLţa tur<'eao.că, ţinta (lol":mall1 iei de a nÎlmiM pa
\:ea delia: Versa,ji]i]es. şi tinta de aanp'~ Alllgtroia 
nu SUlJ1t s.emrile,car,j n~alT indemn,a ,l,a .ctesaJr~ 

'l'llar:e ş, ne-ain tace să 'cnedlt'.ltTIl jn I'leSltalH,real 

vkei. 

----,-----------------------------------
Hotărîrea graniţei în Banat. 

~ '~~ "şfie.' dLdu,6ă -rillTitiL "d~fa BC~R1r,ad, glhier_ 
1lul jugooJ.av, s'a, ialrătatî'nvoit :a, lrel~ua "'ratati
veloedintroecrnnÎIs.hmea ,română Ş1i, ,cea' jugos],a
vă in jurul hot3'rârlei d.e gmallliită .d!ll1itrel 'nlOi ŞI 
sta~ul vecin .iugoslav, trata\tvi,ele 1nUP61"'Upte în 
fanuall\ie. 

Aceste tl',aJtative ,fi~nll :rlebl~ate. ,de laJstăclath 
\.:u gândul ,de ia se :a',~\.lInge la 'lbll sfârşit. I\)omi
"jllllile mixte ;,;'·an I'n>: filel'ios pe ht.L'1'1l Şli dll'JlU 

dt am 'j)'IHl1't 'COIlIS1tJalta elin d'edlar,a,thm:'l,e ,dHc
'ritilormembri 'aia'ce-stor ,coIlJfi,~i'lld" i,n 'Slcmrt 
t'n~p aceste trata,tjve vor a,iuJlig,(" ~b sfârşit,tll 
llna.cUc: a'dec.rl ba.temeral ţ,l!rusilof pe llim['<l de gra
njţ,i nau,ă stab-Ttă Î~Jtl!'e cele două 1000rnisj'lI'l1li. 

Săptămâml trecută s'a, ajuns ,la Î.nţelcg'ere 
il l ,im'u 1 Î1lfhC'ptăl'ei g:1'R'1l iţei în .dreptul ('(Hnll

nei Nakof-allva. In pil"'im:ul IllI'OIlJiCll11t melTlbri co
mj,<;i!lftIC[ sft!rbcst. li 'ati \'ci,t ~!~1 ,p'!"~iIl1;oa.s'c.ă PUllC

tu'l de vedere rO'll1âncs'l: şj ,nioioereri:le comi
si unei noastre. După,ceinsă a cerut relatii' Ia 
Belgr'<ld, CO'l11[sill7lea swrhă a 'prim'itl să 1}rt:dca 
jj,n teritor.ioll!com1l1nd Nillkofa]V~1. două mi:' ,iu
~~ re ele nă l1lâ Il t Rom{! n iei. 

"GLASUL SATELOR't 

ŞTI ,It. I. 
CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. , ' 

Septemvrie 30 zile. 

Calendar .-
Ziua Numele sfinţilor 

şi aerbătorilor 
Insemnlri 

11,1 v. -
Luni 1. 11 1; Pr. Zaharfe Mersul vnmii; 

cald, lenJn. 
Marţi 19 l 6 A. Mihail 

, 

Mere. 20 7 Muc. Sozont Soart!k: 
, răsare la 6 ore 

Joi 21 : 8 (t) N.,t Nuc. 38- nlin. apune la 

Vin, 2t I 
9 S. Ioachim ,1 .... na 

7 ,i 09 miu.. 
I 
, 

!sâmb. 23 
I 

10 M. Minodora r 'Luna : 

D.m·1 
i (10 (Si! luni . 

24 i 11 Cuv. Teodor. nouă. j 

Dum. in. In. s. Cruci, Ioan gl .7. voscr. 5. 
t $ 

- iDiin SibillJ: ni-Sie veSJte~te Îl1lCetarea ct'n 
v'artăa P. S. dr. UUrtOl1 P.UŞ'calr1'lJ" \nÎ-oaw al 
rn j~r'OpOlj:eJi dirn S"biu, În vâr.9tă de 80 ami. 

• 
- Dlll1ttilllcyă şi Lwni, .a avlllt locÎln Arla4i -

<h.lpăoumam yt!6tit aOOOl$ltQ IÎ'l1iUnă:rul: tr,eout 
,al gazetei InOOS!Ure - a:clIumoa,r{tl\ generaijă-ordi:-' 
Jl.ană' aîl[Jvătă~or·i1011" din Judet, după progrmnu! ' 
pe ,care l'am publJ'lCal!:. ,,' 

Ou <lIQe'st fPT'~~j,s':aI sărbător,ilt şi ,?ubileutl de . 
40 .arn~ de mUIIl.că i~ln ogor,ui U1earrm.ui ~ ,dlui,: 

. revizor Ş<OOI~r los;if Molt<liovan. 
(In IHpsă deloc, vom reveni În Il1'umaml vi'

tor ,a1: gazetei.) 

-.:. Cons'J.iui oTăşeneSll; ,(ijn ,Alrad a !hiotărât, 
ca târgUi ·săptălmâlJl'ClII d:e 1a'QÎ. imirnte' ,ffi 1ge ţ;i.nă 
numaliî>t1 Piata Ca1edr,a.~eI\ 

'" 
- ~J1I J"at$j a nmrilt 1t11a'ne.~ invă,tIalt dr. O. S. 

lsopescu. ,-'c' '1 r :rr',~ -, - ~, 

• 
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.,-- Duminecă. 10 SeptemlV,ne .c., ~erb~[li ,reu
şite au avut ~oc In Parcul Em,i!l1Ie~cu din Arad 
per~tru augmentaJrea ioodut'uÎ muzicei 11eg,:men
tuJ.u: Dofj 1." 

- Ba.roul avooatÎla:l din Amad va ··lIrage ta 
răspund,ere ;ped. avocat fag Băltean.u. care a 
Î'tl'trelblllnţat ;andal1mii .pentru Î!nIOJISWtrea ono
Ifaru.tui dsa:lel de}a un sătearn. d~n Pfu;rota, fap~, 
oa.re este contna dis~'ţhmil()r ')eg;lor. 

• 
- Cond.aml1a~i ,pentru hotiile săV'â'l"şite \a 

~irrna Komis Is' a., afLati ·În rernni ta d i't1l .Âlr'.ad, 
'3QJ făcut () mouă ÎnOOfica.re ~ fugă, aar ... n'.aLt 
reuşit. 

- Se svoneşte, -că ministrul de jUSIW'!e! d. 

fiore~K,'tI, va prezrtlit'alPlalrl'amentrul.UIi iun ,proie..:t 
de !.ege care prelungeşte legea dlmiilor până la 
an;uJ J925. 

- Se vesteşte dtn parh'4 dă O€IPu1:atul so
ciaf,st Marl.'el Semha.t'. fost m;ni9tru 'al bllcrâ
rilor pubHce i,n timtm'l' răJz,boill'lui, a il110tmit suNt 
la ChamOk!'x. Hotărâtă: să nu-i supraveţuiascii, 
sotia h{. pletoră vestită, s'a S~'11uJCi,s • 

- Milf1istnul de ~.nterne ,ai Ju goskw iei a de. 
c[amt gazetarilor, că toate ca:b<U'"et!ur:,l.e şi ba
hirille vor fi tochise dr!l ord;'tl'l11 său, deoaT100e 
n'Qre ,nitrn~!t1i folo.$ mora,I ,în asemenea looaJiUri 
bune numai pentru desfirân.atii şi escrocij siă~::.. 
dun.ilor iemeeşm. Deşi StatuJ. 'are veniJtur.i IfrU_ 

moase de pe urma .aOe!s.tOT IQcalurf. totu'Ş !pa
gubete mOlr'3"e sunT mtl'h m!3li mari decât Vt'!!1_i 

ftlrile Statuluj, <ăcj multi tine'nj, s'c..u rUlIIat 
cOlllPlect În 'dcc!:te Joca!lltr1. 

• 
~, In lădurea dela Bo ian , lângă Cernăut', 

ş<tse c.o,p(j }ucâ:ndu-secuw gloo,~ ,de .ar:tileric 
găsi t.· 'alU fost victimele 'troei g,roCl.mice oonoro
ci:r·i. \'o'ud ~ă u.rnească din lac glOtltul. alu ad1.ls , 
un fier cu care aUI i.nct'lJ)ut lSJă,..lciocnească. 
~-I}o.nţul explodând, a omorit pe' roti 6 copii. 

, - Lai sfârş~t'u,1 lui Noemvwie c. se Val des- '" 
bat'e la Ţ'r;Îoono'!ul din T4mişlO:a:m un ninteresaJnt - Organizatia secretă ,.Cekoal" i3I lJlCis pâna 
pfooes 'Împotr"'va <..'O 1 eg:uIl,ui ,oostnl por. Ştefan acum În Rus;.a d)n IpOl'Ul1ca sov'etelor peste J 
Oprea."" acuzat <le vă1JălTIIltre l~a adresa :M. S. Itllftlion 700 mj de rpers.oane. din oore 7000 de 
Il{eg.ejm ,prilntlf'un dlels6n <l;n IreVli~a umorholvÎ'Că I invătăto";. 9000 dt~ medid şi 124.3 ;de preoti. 
"P,ardo11"'. ,. 

*~ Publicati-une. La soervieiul de poduri ş.i $O-
-VlilIleri,au ,fost l'a A11Wd dIT1qi im~11işt~~i Văi- sele AnJid. ,se va tine in 26 Se.ptemV'Ti',e a. c. 

toi'a.nu şi IMoş.oj'u. La Pfefectul'ă s'a t:nut () Îl1- ILa 10 ore Hc'taţie publ}că pentru da1rea În imre
sernmnă ,oonlSfătui,repoIHf.că, 'la; icaTe au ,buat priuderearepar,ă!rei şoselei judet. Sobor'şÎ1I1-
,pante Ipl'efec.ii.i Judeţellor Tirrl~-Torontal. Co- I Zam j'ntre km. 0.0-7.8 ,cu SUinia, die 69.000 liei. 
.iaena, HlJII1edoara. Dniii mfll1oiS'tTt 'Cu iren.ul de, Proiedul şi ,oond;UunÎ'iede Lk.'~atie se ,pot ve
după masă 'aU !pile-cat ~a Tim şOalral. unde deaf- I dea1n oarele ofidoase la serviaiul sulbS!emnat. 

I 
sem.entla a aViut Iioc o Însemnată ICOI1jsf5tU1l1e 1 - 'Serviciul de podurf şi şosete Ara{/.. 
Ipd! i'ti'Că, Iaaatre :alU II,ua t pante dlndiprefecţf I ' . '" 
.Măr.ouş (Anadl), Car:tl<jan (LugOlj), Mihalyi (Ma- x Cele iJna': frumoase .nout,lti de 'toamna ~l>ll 
raml.lr.eş), Peter (Omldea-ima'rie) şi Coste (Ti- sos>H la magazj'llul V ÂlNnoR, Strada Meţi,am'U .. 
miW3JTa). • Aroo. 

* 
-- Detpuv(lIfi Hbenalli diÎin Hallmt :a'lI tirlll.l't o 

lÎ'TItTlUn~'I"e 'lia Bă.rle Her.C'I1,ll3fne. A luat palrte şi, 
Imqn~sPr'U11 .itlsrtftiei. AQ'lI-nareaa Ihotărât Is.ăcearll 
,d ela guvenn s.cOOlterloal mini,s hru mi Cos ma şi Îtn-. 

:]ocllrea luipr,in c.Iep'u.t,atull· ,dor. V1!Otm Riherea. 
,.. -- ,.IITllfl"ăti'l"ea" esf.p ,:nlfOlrmată că ~. Oda-

v:all1' Goga •. s·'a, o:feni't să COl11pL\in.ă ve~'s'Urile 
pemtn( imnuIIÎ'lllcoronă!rii. M li zi Oal o va f'a'ce ,ma
estrul Oeor5te enesou, 13daogă ac-elaş ;63Ir. 

PuMica(iune. In baza md'nului nr. R.?.?6-
1922 {li M~r~j<'iterll'~ui '1'lllorălr~lQ\r 'Duhlic-e. Di,recf ll
noa de J)odluri şi ş.oSl(~le Cluj, 5e publid l'citatie 
pt'n~ru recoIlstrucfa ,podul!hl fn'r. 1 peste Crişul 
alb pe şosea'ua ,~lIdete"'Tlă 1 neu-Ş ku Ia. care se 
va Hoe În localul Dj,recţiunei în 0I11.i hil 9 Oer. 
1922. ora 10. observând pres.crÎ"er.:le legii -conta
bi'ljtăţil publi,ce art. 72-85. 

Depu'nerea ga'J"alnţei J)lrovizo'pice de 4 '1" a 
sumei di'n ofertă se WII adeveri pn'n rect'pl'l1' 
allex~l't:ă ofertei. Se aşteapt!ă pen1trll l,u,na Ootomvrk, vi-

7J.ta la Bncureş,ui tai negel,ui si regind J UgOSlkt,.- Suma preimina.tă în deviz este lei 2~O.O()O.~ 
Elaboratul ft"dll1k, C"onditiuT1ilc de ed\fkare şi 
~icitatie şi formular:ele de oiert ~i cont,rod $e 

fost pot vedea 7. llflic in orele o,fj'o'a-;e la nirectiulk'.a 

viei. 
,.. 

FostII I deputa tsOiC; a!list Tănase a 
arestat la J.aş.i. I de poduri şi şosele Clu,i şi !Ia Servidll[ sub

st:mnat. - SeT\'. ,le f)odll.ri şi şase/e .4 nul. 



F:: c c::»:.1 <»~ :i. e. 
Fii n ă. 

făinl No. ~Oc (1 klgr) _ 
Făină pentru fertură,. ,. _ 
făină de pâine ,. ~ 
Tărite ,. ~ 

De vânzare. 

- IS Sept. 
,. 6-90 
,. 0'40 
,. 5'20 
,. 3'00. 

A UTOMOBIL DE LUX.m.a.şinti uşoo/'(l, 
(; locuri. ;2;) HP. în stare bunei, (35.000 lei. 
AnE~ŢIA •. AHGl~S" :-1t.r. Eminescu 1. 

.... : .. ------------------------... DE VANZARE 

"OLASUL SATELOJt" 

Anuntarea tArgului din Timişoara. 
TârguI de ţară ele sI. Mihai. se va ţinE> 

în anul acesta deln 728 Septem.lH·ie până 
la 2 Odornvl'ie. 

Joi târg do vite cornute. porei şi al. 
Vin eri şi Stml brttă t [lrg de cai. 

Penhu lernnărie, (cllscopuri industri
ale şi economice ). frude, seu le. uneltr 
agricole. artlrole industriale şi COl1lol'clalf' 
Wrglll durează toate cele 4 zile. 

Timişoara, la 8 August 1922. 
COl\TS1LIUL COMUSA;L. 

Sprp ştire! Int m!'ea e- ;~nn isă în lo
cul îngrădit, al tflrgului şi eu vitelo prinse 

rA SĂ la colţ cu CÂRCIUM Ă şi PRĂF ĂDIE. la trăsuri, dar numai cu paşapoarlhe de 
vite. Pe teritorul oraşului, bit chiar şi la 

Str. (/1'l1cra' Comlrlă (Roro'l)a) 21, kl'ad· târguI de desfacere a mărfurilor se poateo 
... - .... -------------- întra cu cai prinşi la trăsuri şi fără pa· 

CEAPĂ DE MAclu şa.poade. întrucât caii nu .se aduc spre 
y[mzare. .: . {=7; '~I';; 

primCl calitate", se capăt'tIă. în engros la. Aducerea la târg a oricăTei vj:rle est.e . I pf'rmisă dt> .Joi 28 Sept. ora, 5 di mim (' a ta 
FISCHER, Piata catedralei 7. 

Atragem atenţiunea parintilor, că ,1 La LUDOVIC BAUMAN;-
MARE COMERCJANT DE BUTOAE 

I 
Arad, strada Iosif Vulcan (Kazlnczy) 11 

"cu ocaziU:J1'ea ÎnSICrieriloT la 
şcoală, POt <cumpăra ;pentru 
elevi ghete Oii preturi reduse 
l'a DEPOZITUL F ABRICEI 

DE GHETE 

"TRANSILVANIA." 
DIN PIAŢA AVRAM IANCU 14. 

se ga.sesc de vbzare BUTOAE incepl\lld 
dela 15 Litri ~j pană la 60 Hectolitri 1)11 

I.....!., __ P_R_. _ET __ U_-_R_I_I_E_F_T_I_N_E_. __ e--: 

Csa
t kl- c-:a~micar 

"hutier 
clasomicArie şi m;uletie 

~:3.V~ 

. ,~- , •. - Cumpăr aur $i argint ca pret u~ 

se primesc la Administratia gazetei - ,. = 

"GLASUL SATELOR" 
A RAD. Bulevardul Car,,1 numărul 37. 

Plată după tarif scăzut. 

,~Wifiii\RNi~J 
••• •• 

I i :,:, al Partidului Tii,ănesc, care apare in Irad, Bulevardul CarolNo. 37~ E '2 

!1 : ;LASU=:: SATELOR" este gaeta ~are luptă pentru apărarea intereselor : 

~
~~ : celor multi şi năcăjiti şi pentru fericire lor. : 
~-~ .. GLASUL SATELOR" este scris de bărbaţi luminati şi cu tragere de inimă 

1
"'3- : pentru cei obijduiti. : 

- • ,.,GLASUL Sl\TELOR" rste scris pe îJ1ţele~ll! tuturor. • 
:s.~ : "GLASUL SATELOR" este orgalftll Partidului Ţărănesc, ceeace ii dă pu- : 
.i Il tinţa să lupte (U bărbăţie pentru apărarea milioan~lor poporului Împo- _ 

II il B O H I M E N TU L : ~riva aCt lor cari vor să-i mai secătllia~că vlaga puţină, câtă i.o mai rămas. -
,,' : "GLASUL SATELOR" este răsunetul durerei. a suferinţelor şi ~răitorul : 
~~ .. Pe un an .• lei 50'- dorurilor ~i a \'oinţd ad~vărllte a popofului. '. , 
",810 II Pe !lliR. an . lei 26'- "OLASUL SATELOR" să nu lipsească dm ntel o casă romAnească. - -' 

1
,,:«-" • Pe 3 fU1I1 •• lei t4'~ I :.. : .' II Pe O lună •• Lei 5·- CereţI pretutldeni numal gazeta: ' 

',o : Un singur nDmăr t Lei. e ~ 
~. , : pentr~nA~n'i:!~:ri.pe In HGLASUL SATELORU ce apare în Arad. • i:l 

1, ! Comercia_!', t.d".frlasl, ""','. ,d şi oameo! de afaceri, p"bli,.!' anunlur; î. 5 ~ 
: ga7eta "GLA.SUL SATELOR" şi 5Itc:~esut va fi tQtdeauna &igt r. : il'!ţ" 

~:«~ •••• "~ ••••••••••••••••••••••• N •• ~ •• P ••••••• _~ •••••••• m.$ •••••••• :.~ ••. .. ~iJ 

Duminedi, 17 Sellte,mvrie 1922. ,Prl 

D:AN'î BL~ K O C iit: 
ARAD. STRADA EMINESCU '(DEĂK FERENC-u.) .. li 

Execută aranjamente pentru luminatul cu , 

electricitate şi transmisiUllli electrice şi 

R 'E PAR ARI cu preturi foarte eftine. 

Im reinceput exploii-Y lift 
larea renumilului A 

de 
~ .• L • $ I • 1 

Comend primeşte firma: BOROS Şi CZUCKER, sin-· 

llllrli ninxătorl al productiei ... ărăriel dela Lalaşin~_ 

A RAD. BULEV. REG. FERDINAND 1., NRUL 1U.lAB~ I . 
~~~~~~~==~~~~~~_~~-S'261 ;:-: -' 

INSTIINTARE. " ~ 
Aducem la cunoştinta on, Doştd clienti. di am mutat: I 

~.' 

biroul I1<lStru in STRADA 1. BRATlANU (1. Weltzet 

Jânos) Nr. 3. et. 1. :: :: .Telefon nr. ~ 

'Birou auxiliar la gară. 

,,1 D E T", birou International de transport f' 
I'ln :;--_________________ I'-ru 

TOTI R01~I,i~~llll 
pot gdsi GHETE ieftine pintra 
barbati. dame şi copii, precum şi 
PALAR.II pentru bdrba{i şi copii 
la Magazinul românesc 

MAR.CU BOTA, Arad, 
BlllLvrd. FERDINAND 1. (Boros Blni tir) Nr. 2. 

iud 
~~~~~~~~~~~~~=:::=:.!:~II.~in, 

In atelierul de şepcl al t;;!~ 
FRAŢILOR WURZEL;,_ 

"Hl 
se pregatesc totfelul de ŞfPcJ, şepcl 
pentru studenţi În cantităţi mici ,i 
marj, execuţie foarte fini. 

ARAD, PIATA PLEVNEI (FOSTĂ ĂRPĂD~T.) N r I t~I::::: 
(V1s-a yfe de Sinagogă.) •••• • 

1U {' 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~t il,' 
t ud, 

EMERIK K1TOXl: mÎl 

de haine fentee4tl ,1 pentru fete de 'fCOall. 
Hl 

mare mapdn şi atelier pent!'u confe<!ţlunl J ,'ill 

Primeşte comenzi dup'1 măsură in mare tu prt! a.'It 
convenabil pentru haine de fete pC!nttu intern:jtrt . 

Arad, Piata Avram' Iancu colţ cu s. Matei Corvi~ {'Iii 

, i,~ li 

~-------------.--------~ lLEIAIDIU IGAZ,':)~ 
')'1' 

ii ii llti!!r !intri. Mare asortimellt dE . ill 
Pa!at:..!1 UiriOil(;'IF. obiecte de Itrgint oro" . 

lat in aeul ~3{i2. 

, f)ţJ 

'.:t~_, toage, "rgint de Cbina, ~. J W. afpacca. mAr mor a.! ,1) 

br('nz ŞI obiecte ar' ~ 11('1 
rislÎce.!/I'· 

...-rrr_IiIPIIi!;e&I!:II!'l!IIIIilRM!II!I'S __ ._ •• _________ !U!i 

._' dt, 

Atelier reparator de covoare! ;1'1' 

T otfelul persiant occidental, cara· 
manlui şi ponevi (scoarţe) naţio· 
nale, cu preţuri con ve n abi 1 e 

Bulevardul Re,gina Maria nrul 20, Arad. 
(Palatal EUseflscher.) 

M. A. P.A. S O DIA li' ('Oi 
) J! ( 

j f iÎ I ~ 

l\~€'mtii1~~ft!.llifEml:ia3&>-
- .... ·~-n;;g-r;{;:-CONOORrilA"-A~_d~~;..,_ .. .,---'------------------I ~.- #: 

f 
,~-l/, 

.", 
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