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~'nrf'spnJlzi'lnaJ'('

adecă
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s~~ noi: r.rp l'o[Jl'Ît>I'l' a , Î 11/ pr()pl'id ill'irt'a~i
difit 111 (l1),,;;f('.~,,, Sl-ubozln'il şi inillţal't'<l t'co·
n~f\..lllil'[1 a ţ[H';l11itIIPi, ni('i nu S'(1 pUlea să
diltl proYI>,kf' :;;i 1'/11'/)/11/"('11 1'; In l'iaţa polisra:c (). Dr'od<lt [1. Cli It ,,)['('(1 lllcra re UIClJIt ă CI]
8 :3311 P;I rt i j'('a [l1'1' prir'l fI ţpi prllll~l!\t ni li Î.int l't'G:
sea~'I.~(htl CUlIl ;';(' ,t!et!tueşt(>
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d~i~l\ dl'Y(lr~d:' d~"la j U lUIllB (1.
nici
1
(,hl,stă Inl 1' a I'a.rlidului tărălltOSC :~i!tl PIIlUllllpli'tfOOlre. Ea îşi ,lrp HdHl.ărirf'{l
lrJlIrf';!

1111 C;Jractf'l'

('('lor e~ll'i il lucrpazu.
. CI' pulitÎ('[i U('câ! lma Ţ'O!t~'l'V<1toar(">
<ld~H'ă o poliijei) dC' IH'i.~tl'tll'l'. PO<1t",· \'ol'espunde jnh:'l'f'tll'Jor ţăr~illjlll()i ~ Şi c('-i 111,li

Şl

_0_ r:î,spIlll(h\1m

aibil

(li'opriat (,în

partidului UO:5trH
h;;!l('s(' ]'():,;[ lil şi <in'prlll de viaţă, a,<w~t,a
ind 1111 dn'pt lJ1UllOpo1iz<lt, - spun dâ,nşii
~I,.- al Pa,rtid111lli naţional ardele.:'în.
_
:--;;1 1'i(' ell lf'rtdl'!'. dar JH)t :;;i impr('llllă
II noi şi alţi Oal1l\"HÎ învăţaţi ~nnll'm cH
)t II! elI' altă pii.t'HJ'~'. Şi lant d~~ ef'.
Dilll re !louilo grllP{U'i poli·tiec .('..lfi S' ..III
,it 1" noi dl1prt rnzhoi, {'eel IlIai Insf'lllillabi
surlîSl1 (, şi r~IIIl;l'lII' }lurtidul ţlil'âl!/'SI"
i'll\'jlltplc'

să

n'()])I(mia, ci

,'"!(Ii,~,, ('tiri t.ftg/tdlll'Sj·

d,]

Partidul

UII';lne.~

'·U/I.'1"/"I'atul' sali ... nu

Fostul ministru Spiru Haraf şi CODperatorul , G. Dumitrascu-Bumbeşti.
Suferin (elc,

li

$t"

('U

.'fl

l'a

ţă t'il nps~~·

/JuÎ/I/llJui, ;.';(' g(7s('.~/.1' la ..;l/il·şitul /'i'I)()hl.ţiu1/1'; IU' ('01'(' ((1'
puiul-o dori. Latifnmdiile (nwl'ile averi hocr0şli) 'llll alI pÎf'nln,r

-r;n de nllllt dllşltli1niţi. luI' d'1Că a::;H\zi
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ditc..!l
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d,: . Cii tnt cI'-i Ilat unII.

li tit''\' ~î!'il LI 'ă 1><11'1

\'itdit de 1'1 (I. ...UI.
plltea
d \I{'(> şi o {II/)W dE' I 'I<.I sit. l' lIa il Il Ge1'p de
loc ll'f'hui1l1<l l'('10i!nMe. Lupta de clnsă e
o metodă (mod) îni r'ad"vtll' 1'I'I'0111ţ;01l1(
rd. Dar ţă/'('illÎlllea del.a I/.oi. str/piinii Il Jli7.-

rn·bue

It:r~lltitllbt: ,,"iit.pnd P'lrtidutni FtrimeSic"
:i'l ;Wt!st partid n'ebup Sil ducă o luptil
etal'n';I. dl'O<lJ"f'1 f' ;11'1' dtl!:îlnalli IfilIHi. In ac,-"
alş <lrtrr:ol C't'l itul'ii IIn,,;-'tri nil găsit o lilJ'gu,
p:;;ll'l ~l ;1 c·jJllzp]nr
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fi.

IlIllil;'inJi
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bârfiiorilor
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,
făpe ncmuritorul S.piru Haret să oftcze din a<.hlllcul sufletului şi să zică:
~- "Cum poate sil .sboare o pascre, când
i;
tai .sau îi rupi aripe]c'?
- Ce POartC sti fadl Un ,om, ori ciit de vo:nic
şi de sdrav?iu ar fi el. c.lnu CII Ull lant puternic
îi legi mânilc la spateJ?
. ... Ce poate face cel Ipsit de Îl1v~ltătură, de
creştere şi de avere în fata celui bogat şi fără
mustrare de cuget, care îi robeşte bratc,le. şi nu
pune nici un Pret pt: JlluTl-:ă. care de f3pt e şi
ca Un capital!
~ Ah! Ce ncdrepiatc şi ce nepotrivire
intre
ace~te două capit:îlu ri : "Mllllt.:a Şi banul".
Convingerea mea este Crl () casă, oricât de
hll!l~i i-ar fi constructia din
afară şi oricât de
mare i-ar fi valoarea, nu poate să aibă trăil1!cie,
, dacă temelia, b.aza, i-ar fi şubre.c\ă.
NtH at3a că temeH'a, baza, grosul armate,i. ':llm
s'ar zice, În tara noastd'l o formează tărănhnea?
Dacfl-Î aşa, trebue. S~L fm nepasători? ... Trehue
$[1 stăm În adormire Cu mâillcle Pi brate? ... Unde-j iubirea şi dra~ostea d~ ap"'>'l?C? ... Cum ră,(.
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m}ll'f', ~rr\lllîtll:,(>
rIdIci

.~
'"

.

tilICl.\lt'<lSen).

[[l!! t ni li i ~{j ~I i bă.

n

t'l'<l lW,ll'[j]';JT
"

! ro)' II/II tu!
~111( n'l'h i....

h

~

u'n cu V;lIl)·r }/UtIl/'IÎl o 1'. tot
de> lip..;ă ca lwii I' P l)l'f':zpn

1ti" 1 il 1'1 '."r.·ei proprÎl'f {It i,

;

t T'-IJ'~tlliIlH1a

t~t
pa-

//10;

ilutlt

.
fUflllimd

(li/'a Il ii

8(1

; t1

8i [wliticc.r;ie locul
"

It

.nl'l~·ea mujori,tat~ !

~ l!)()!Jltl,\ţlP'. fIII ..In' df'C:li "<1. npcrp pl'lllCI'
~ '111 clf"llWl' nj tiC'. pentruca într' o ;.o;i, când

; !

fi organizat bine, gnVCl'iI11U{'a sa-}
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Yel

~. ldă

{'a,

'1

i

__hl1IE'I soclale !}e {'"In' () ()l·O·'-'!lIZf'.':1Z·~
SI l,'
t-:1(....
... c..

_____

~u,

LEUL "NOSTRU

TARATLAiNGRASARE~
, .

-.,-

~--------=c ' , W

.:~~

Pagina 2.

lJllllLill-eva t 18 Iunie 1 B~~.

"GLASUL SATELOlf'

~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~---------------..
111,11\<: ":11 auey,! nl1 M~illtllit(lfld\l i. care a zi~: ..IiibeHe pe ~,proapek tiHl. -.:a pe hlC ÎllsutP"
VOi îllv,HatOf'i ~i prl'otiî s:ltelor aveti me1\ire;:
şi uarul dda DUfl1nczl'l1 S;l luminat[ Întunericul
aşa d<: IlCxru şi de dc:-;! ...
La Voi am facut ape! !::Ii vniu iael' c:"\t voiu
t'fai, indiferent cit ,'1}U fi Jlljnistru sau nu; ..:ăci
mai inainte de a fi ministru sunt Romtin.
Abturea ('Il voi trebue S;t mearg;l toti <lcei ce
aU În \'inde lor. s{inl!îc romârN:'sc, simţ şi dc:nni- 1
tate (,It: om. iuhire şi dragoste d'C Heam şi t:l r ă.
~{I j)o!lorul de jos trehue educat (crescut) şi ;11struit.•tdicll Îm','lţat şi lmnnat ca sil-ş cUllflasc{(
drepturile. dator ite !::Ii legile t~lrei şi ridicat eCr)11Om i ccstc.
Nnma,i aşa vom aj\m~e "ii. scurtam di.;tal1ta
(dvpartareC\) intre da~e si S:t stahilim armonia
şi hUila credinta între cei hogati Şi Ce' nevoiaşi,
ca sa aju!1g:ern t:1I11H,ea bucuriei de a illl !Ilai vedea asupl'iti :i asupritori şi lI~i uni[ Humai cu
drepturi. iar altii litlm;li CU ()bli~aFi şi Îmlatorir'.
Armele de lllptii l)entru ridicarea nean1llllli le
găsesc ci"t SUlIt: •• Ş..,;oal'a, hiserica ş: eO()J)Natia
(hunca popularii "i cooperativa)",
_ A..:e~te trei f'\I.:IL trei lllmini mari, dacii V(lr
fi purtate cu demllit:lte hTedn:cie) de voi învătă
torii. preotii şi oamenii de bine. întunericul, Silrăcia si ne-d rePtatea. ce apas;l asupra sa teior încet încet ya d'sp"re (pieri),
Şi atl111ci. p.0POrll!.. ricJie;1nd rUg{lcÎUtlj fierhinţi
c;Hre bUHUl Dumnezeu. va striza ciH multumit
si fert:it
'
I
OaCil se cerc şi <;'t' illlJ)ll!1e noua celor lU,llli- .\
nati !';i cu clwlllări :1.!';a de 111;11tc .sfiprclditim ~e-
neraUi!c i1lt'czentc Ş \fitoare s.u.flctL1::.te., -- 3!wi

traieşk

tru a l.c ;.Lsi}1;ura bun;, .stare t.:conomi.;a, ~ultura~
m()ral~l, pentru a a~'l?:ura j)acca, l[tli~l\!a, ordi,
llea !-ii armonia sucia1<t pc carI,) () rner:tft Ncamu:
Rom:till.:sc. care a fost sortit de T1nmnczcl1 Si
tr~\iasca. în aceast,l frU11l0 aSa, bogata si billeCl!'
\,<\Iltat[\ tara,
(,,{):n C<lmpul cooperatid").

in sllfletdc şÎJlimelc ill\'<l(cltorjlof. preo-

ti]"r !;'i O;tl11L'llilo r tic bille. cari au lUL:rat Si luCl'eaZ[1 !a Înl;trilTCi !';oop.:rat'ei, cea cuprins toat~l
\'iata salt:!or S' oraşc\or din Re~at. desrobind tflr:lnillH.:a şi mUl1eitur i mca, c;wbnd a cuprinde in
:;i'tclliul '~i Il..: t\lti fpti din România-Mare, IH!ll-

:)j

, ---=:(.3

Congresul Partidului
Vorbiril~

dlor Mihalaehe

şi

dr. Lupu, -

tărănesc

~i'n

In Bucovina.

Crearea organizatiei

ţărăniste

';11
~\

;.0\

În Bucovina.

)r~

Lai

Cernăuţi, 11 Iunie n.
teleg-ullI IW in tl'fcselc de c!aS[t. ll1 ce priv'Cstt; .;e;],a
cum :\1tl \'estit din vreme, <lZi, UllfHillccă, laire lIatioli a lit:'di -:on!rx;uitoarc avem si faţ~l de d~::;
CI avut loc În sala mare a .,Ca~<:i gerllJane .. ·. din
acc\l:a::;i s i mtimillW ca Si pentru t~lr{mimea noastră
Cerll,lllti cUlt~n;slll Partidului ţdral1CSC, c<lnd .s'a atâta vreme cât llU vor l1rrm~lri ah'l;I interese ş: l\~:
pllshazcle extindNei acestui partd Si in Hll~O Sl' vOr pret:l a' face Jocul duşmanilor pop{)rulu~
vina, A luatpart,\;'. foarte multă lume. Au' sosit la
Toti dl"111o\.:ratii cinstiti sunt Iline primiti 111 mijlo'U
clJllgres peste 1000 delegati tii rani din Illal toate 1 cui Ilostru acum şi. oricând V{ll' pofti. pr()gramll'~
judetele 11i!":C'\'Îllci. iar acele judete cari au fost n().~trl1 este kln~ :>i lIualdu:tor,
ÎmIl' ed cea ~ll ~I-~, trfmcati\! deleg;,t~i au a dresat
. Vorbitorul işi Încheie cuvântarea ftldll,d o as,il'l
teh:~r,lmc de aProbare Si Învoire,
])f<l critk{t reformei agrare.
'
la'
Itltn~ ÎnmtasLi tar<l1lhti sositi din "cchitll ReDup;\ o scurta şi illilTloasa vorhire a Jlui Bo,nj
gat !-ii din Basarah'a,' am putut observa I)e d(~nll1ii: Cea. au vorhit clni Mihalachc Si dr. N, LlJPll. (VOi
Mihalachc. dr. LI~lJll. V, Macl~earll, Bllfcea, Bujor, riie dlo r le vom pllhlieu în nu 1I1ihul vii~or al ga·
CosUlch ... scu. Junian. Mirto. niacollescu·, Cos111a, zetei noastre. N. "Reci.)
;llJ
R5şc~\1111. [a{:oh~'st:tI. Ruzdugan, IS;lChc\Cll.
St;inHOT:l.RARILf. LUATE.
e~
Cescu, Copiei. Nt'tra, Leanc;l. Moldo"an, Savcl '5. a.
j Ieşi ,mai trebuiau Sit \'orbca~dl si alţi ()rat01
tot!!~i
orele f:ml Înaintate. aceştia au renl\ntat ~tr
•
Cll\';'lnt
Şi s'a proJ.:edat 1<1 a~cgerca comitetului ~
La .;C:lslIrilc Il elim. d. dr. V. Bodnăresctl, ~\!~
fu! lll;~c~lrli tl\r~1I1i-:;te hllcov:l1ene. declară COl1~r(; comll1eel'e a partidului. S'a ales Cll unallimitate u'
sui dcschi~ 1'11 1l1i,iloCll! unei Însufletiri desăvâr.::;ite. comitet format dill ;30 mcmbri În frllnt·e cu dr. \'
BodnitreS>.:t1. compus În majoritate d,in tărani. A.ll
tot aceeaşi ohemare o a\vem pt'lltru pre~ătirea DUP:I ce lllltltUt1W::>te tuturor c\:-lor de fat'Î, da ;.;:e- ccst cmnltct va Întreprinde o pro(las.':and:r\'i~l)r{r
tire
HuntcruJsclor
tclc)1;ram<:.de
aliPire
şi ÎncLlralor În a-ş' ridica starea materia!ii "l:'i' economică.
toate C<HJllllle1e. or~Hniz{llldll-le pe comitete di~a
iare sosite din toatl Jli\[-ţilc. Apoi se hot;he-:.te,
AiCi \'Îne rfllul "Bfl1lci!or Populare şî a tuturor ~lt mare îllslIf!;;,tire, trimitere-a utlei telegrame M. tl·ictl!ak. dUP[l care abia se va ,J!elZ:e eomitdu! tle-U
~.. Cooperativelor .săteşti în genere".
fi Il T'\'.
e:
S. l(ClZ:Cllli.
'
Congresul
viitOr
se
va
t.ine
la
laşi.
â1
Nasterea acestor institutii financiar,e .s'\teşt!.
•
J)eecamdat:l sediul partidului ţăr[lIlCSC ya fi liil
d:n însuşi ncvnî1e !)O!lOrll1t1i şi conduse de ÎI1\ 11 şi
B:roul a rost ale.s :l:--Îcl; pres{;J illte s'Heanul
cei ce k-aullfiintat şi Cll reşedinta l'hiar În co- Z, lup (rlorodnicÎ. nsistat de dnii Mihahldlc, Or. Cernauti şi \'a delc~a dOi membri În comtctuel
Ci;)ntral alpartlduhli deLa centru,
x:
muna de n:tşterc, mi-a 1I1ll!llllt inima de bucllrie. LlIpl! :>Î dr, f3odllarescll.
INCHl\)r:Rf:A
CONC1RESULUL
Nu por uita 111on~l~nt111 solemn (sărhătocrsc) şi
Ali urmat cl1vâl1tftrle re1treZentaJlţilor v~cllîu
Cu aceasta filTH.l sffirsitc lu~rărih:. d, dr. BcP
înil\tator ce a fost p<i1tru ;m:ne. când l-am primit lai t(t:5!:at: P. Bnioţ'. ~v, Irlmic. dep. Mhto, prof.
acum c5.ti\'a ani în urm:i pe înv[ltiiHlruldin jud, 1<:1".;anu. ur(lT. Buzdlll/:Ullll, eLep. Cosm a apoi u' rer nilrcsc\l Ilnultujneşte celor prezenti. J)e cari Î~ rDaf~
(jori, Gh,' Dllm'trescll-f1.lI111hesti, asttl7,j inspectorul prezcl1tantilor n:l~arahkt: dl~P. LeaneJ. dep, laco- S~\ r:lcj)undlt totdeauna cu acelaş entut!asm chcm~Ş
re' partidului t~lrăncsc şi dcdarfl congrt.:sul 11lc1ljP
h[IllCj]Or Si coopera tiv('!or. ca re m'a convins că
h~:-;(:lI, dep_ Di:!coÎ1escll. d:.:p, Bur~hdea,
Dll!),\ cOligres, majorit<1tea con~re>s'iştilor a~'
aceste hjt:c i sunt un mi,iloc pcntfll at'ngerea sco~
1)'n partea Hu.:O\'ilH_'ll i lor au
vorbit întâu d.
putUi în;1\t: .• "RidicaTl·:l şi illbuntitltirea ~t~l!'ei ma~ Carol Schic.gcr (l/:t:rman) care între altele a :~J)llS luat mas,: COmUll;! În grtldina restauralltului .,el
se,i germnpc". unde s'a discutat CII aprindere s1Ie1
t~Ti:11,,~ s' eC'1l1omice ;) s:\tcanului român".
111'1ll~lt(}3.r,dc: .,faUI de experienta celorblte parceslll
111 şc;ire~ tăriiniste din Buco-vin<1,
IT
tide
Il!-lj
NCllnlii
din
BllCOyin:l
vedem
În
partidul
Fell1~ elim n:de:1 c1. l llllnitrc'c\!-Blll1lbeştj. aIn cursul zik< dt'2 azi t{)ti congrcsişf'i an llărăs.:
t;lrancsc singura dlcz~lş'e Într'un timp mai bun
ccast~t lllhcarc cO(~T)('rat[y{i. şi rolul qlZll'C ce-I are
in !tr'J n;iorll1:l rea st:l rei snclale ş'i Imn tcrial·:<t' şi tll~; plin cu dr~ptate. V,l rllgam să aw~ti r;lb- Cer1l~lutii. ducâl1d eLI ei cele mai frumoaSe Î1n"rdX
e
t,iralllnr no~trÎ mi-;l pl;~lcut foarte mult s; de, dare c;l atfd noi dit !li ('llPiti noştri ne vom da al framo;}<:l'lor vorbiri rostite de dnii Mihalach
Boreea
şi
dr.
Lupti.
toatil ~ilinb S~L Î!!v:itiun Si ~'a iuhim ,limha ţărei.
aceea l-am apronat în totul.
Ca ÎEc.heere t'n,c'in să facem cunoscut ciî ţt
Dorim
<l conlucrfl111 la clădirea patriei l1mme şi
Str,tngâlldu-j 1l1;111;l ,'U ('{tld\lr:!. I-am ÎnCllr:îjat
timpul c()l\gresllh,i s'au Înscris peste 500 lTlem~1
V;\ asig-ur:lm de Întreaga noastră loialitate.
Deci
);.j i-am zis:
În partidul t:tri\nist, ,Se crede el ccl mult în 3--e
.,1n miHt\. d(m11llllc Bumhe-:;tj. vel ave"
tot s,llllt~lm din sufk-t prilllul .;Ol1gfeS al !ărănimei buluni llllmi"Hul mL"lnbrilor acestui partid VOr at:l1l
spriHl1ul ~i lOt Cnlh..:ur.sul Si vlfiu îi tovarăsul d ·tale c/)"inCllc.
zeci de mii, <Ic-oareee Ulrănimea hucovineană ..e
n,
Ma
rcovic:
(rutean)
usi~wrfi
cOlu!:resul
de
de
!tlpta
până
la
ultimul
sfârsit,
va
înscrie corporativ in partidul tărfUlist.
1'!1
toat[l
simpatia
populatici
rutene
din
această pro------________________________
p~lnii
la
ridicarea
dea I ti 1 Ull
ad;ci'l
y'
ncic.
f'fl):!';] dllC:-:;tc conlucl'an~a strân~ă, la or~ani
nevoilor Si g-rcutătilor ce ;l113sa 'PC cei lipsiti de
zarea p;Hlidu}lli.
~·reşte1ic. de invilt{lturii Si de avere." ~ COOfH'raal
V0fhHornl după ce explicit În toate Flmhile
tiva!.,. T(N~lrăsia! ... Unirea! ... IncrcJere.aL .. Inte-.
resul privit de toti din acel,ls pll,nct de vcdt're .. reÎcele rostit.e> de ante-vorhitorii ~ăi tipIC o cuv,întarc străluc:ULprin care arată care este situae ceva frumos, m~lrct şi Întl~'t(\tor!... '
Modlll ..:lIln imi povestea Bumhestj si cum Îmi tia politică locală, Ca incheiere d-sa spune: .. Nu
vrem ca în politică să mai hotărască zeci. Cillci~
arăta yiitoful cftnd h~ltlci1c l}opulare. ohstii1c de
zeci S,llI cincisute' dc oaml"11 i , ci dorim ca intreg
~rel\darl', coopcrati\'clc de eXlp!oatarc a pădurilor.
TllJ.l':ahil1cle de consum. etc. VOI' aiul1~e in floare, pOj}()rul hucov:mm11 fărrt deoseoire de nationalitate
'miI tral1~porta in lumea visurilor; ViSUri ce cu să ia p,arte :activă la viaţa j)olitică a ţării. Olî~ar
hia. l10putând av-ea- alte doveZi fată de m!!)Carea
!llaccr~ văd cum astazi ~. transformă în fapte
noastră
tăr~it1ist5., sustine că suntem bolşevici. Ori
reale (:,devltrate),
noi ştim ce suntem si ce voim, Adevăratii holşCYici
Ah!.., T~lr;'1l1;j arendasi de mosii în locul ~trăi
sunt acei cari jefuesc tara, ac,ei cari calcă În pi"ilor şi; ciîm{ltari!or!. .. TCiranii exploatatori de pa- ciorc ICl!:ile. acei cari suhjllR,'ă poporul. Noi vrem
dnri! ... Tiirani; hog-ati si multumiţi!." c tot ce
drl'(ltate si acest ll1cru IlU 1'0 place de aceea ne
poate. fi mai plăcut si mai îmbucurător,
zic bolşevici. Dar zidi ce-or pofti. N0i ne iubim {ara
Ii multumesc şi îi sunt :ldânc reculloscător lui Şj vrem s'o apărilln Si s'o curăfm de ploSl1ite (ştc!·
Rumbesti, eri a ,aprins în miile dorul de a munci niţe) şi trântori. Ni se mai SPUPI;; Ca suntem 111t
În aceastfl direcţiune Si a putut s~l mă cOIl\'il1!di partid dc clasa şi vom fi atâta vrOn1e, pâl1ă "om
că
in învăti"ltorli s,rrc1or gr,sesc q}e adevă- ajunge la ,acea în"cmnatateÎ'll stat, la care trehuie
'1
ratii 'apostoli ai neamult(
v
11
să ajlln~em in temeiul nlUilcei noastre, • nllmă
Afirmatia lui mi-a în1f\rit-o şi mai mult ral>oarrulu i nostru mare. a jertfelor de s<În~e cari au fost:
tele :nspeclori!or scolari dnii Malita şi Maisner cu totdeauna aduse 'Pentru HI1ărarea tărei şi a biru/.
ocazi~ PrimulUi -concurs d_c înaintare a învătăto
rilor mari cari le 1lliitcşte- ţărănime,a. Ca parliJ (k
'1
rilor".
clasă nu voim să nimicim pe celelalte clase Cllm
Putini an fost şi putini vor ma'l fi ca tlarC't sunt hoerii. T'!~1't\~oriî. fUl1ctiol1ar.i. Ci voim să ne
ca re- S;I dea atentiune si 'S.ă
pfofite (sA :-::e ridiciîm noi înslne cu puterj\.e Ilo-astre proori'. Ia
roloseasddde orice ocazie ca să facă hine tăril at:ea treaptă de cultură p~ care se afUl celelalte
şi ne~mului sau.
clase.
D~ liărct n'a murit. Spiritul lui
trăieştc
Si
Nui nu vrem ca unul sCt manancc cu două 1111privel!:hează miş.;;area Coo[)crati"ă; spirit1l1 lui
g!lri, iar :dtnl 'ă n'uihii dUj)l\ ce hea apă. ASa în-

(lUP;l

I

~tt

ta-

i

-

~'J:~-,;.. ____--.- ~-.J.H·-
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a~

di·
nu

Mari

Si

cu-

serbări

populare. - La

Catedrală.

Helg.rad, 7 Iunie_ ~ Serbar:le Ideosebit·e OT~
::.l(all~z~te ,peIlItiru(i:ns.~ :rca"mmlll.ie:i regak'l prC\~~n ta lhl ,pi tmes,.; !lei'll...:!1 ipui t. Memunahila va
'ainfuie în spec-ia[ nmLpt-:a marei ser t'r1,tde. Câje\"a ~nte de c.înt<lrcti. Îlh:adra,ţi de <lH.1n{lnabiILii
;oc.:(~'.j, in cOSI'umele srpJenJ:ide
a,l'e {f"V't:Jrsd[or

;:lIre~ti, unde j-s'u faclit () grand'oasă

SERBAREA CAMPBNBASC..\.

In tata a aprO<l,pe ;;0 mi 'Oameni. s'a 'dlesfă~ur~t azi 1J'e Câm()ll'[ do 'cul!"sedln Belgmd maea serbare a ghnnastki lor si,l'tleti,lor ,iugos.Javi
ItO:
Scrbartlle 'lEn Iwceastă 1.' s'au sfâ'rşit 'ou o
t ~tr:l1t1,::itfl r.cprczcntat:e la Teatrul Nation'd.

!!:..

a

()/"!llliJc!l'

lii/ld p/'e!:t'nite, r:ă
drulI/ul ne/gradului

ni(icf/ jlJ'ÎIIl!'jdiuşi ol/urllişti, s'au pus în
IIrllu"irire(/ lu/'. ,I';u/)l'/lrl'!Jhiu(i de oJll'uape
În tui ('u/"q" drWllullli. dui. din: I'i tiU iust
Ilf'(';.ta{i l)(' tniturlll ,~{îrues(' la ~...,'uIJ(lfiiz/J.
I~(I JJl'J't-hi::iţia cc Ii-~'a făcut, g-a d('.~cupe
rit (I,Q/llra luI' "./'plu,~illill'. (UIIIt' şi u -"vrie

fJcl.f/,'ro{l. 8 Iunle. - Pt 11l'tTi l1 prima oa'r.ă dUiI)ă
A.l1 imerval de 20 ani. Sertia îsi v';{ avea Re~
~}fi(I;'at'i, W~i'GcI~a,tă!)(~l)OrHI s;.hb !~u":l ariHat ~tâ
di$.t ill~llflctHe Jllastrelde Ol'lazl1 SI 'nu a 10st
df'tât de p~ltrunsdecea ma adât1!CadmgO'~te

de 1'II'IIII'IIIe ('ari ml-/lwÎ

e.ntnl viito<l"j-c<t 'regină. Aetat dăcd'trHe 'PU'h~-,ce
ât şi ce~-e I)a')Iti{.~ui!ia.re sunt OCllJIXllt!e, de 'tr-JU.ltime~
fi lânit şi :ll'Operişm; le su:n-t_ Ilx:ite. M'ult1t dUnle «l
tct~tr: ..:ut .11ou:!}teape stlntZ I Sipre a ;Plhtrea
o.::upa

(Iliill/rl 11."IIJu'O

lu H('/!lJ'flr!.

yi/lil/ului

IaSI/li.

I/i("/ n in-

("a/'c

.'-Ie dtw('llu
s'u

1'/1-

/)i.11 {"1IJ'("-:lHllldI'Jlţa pii . .mă.

stahilit ('{î s(' 'lI/'/IIă1'ca ueirlut'1l
ol/I',I'I/III//,1(,

regelui

{II :)cl'hiei.

pul. aec ..>fa ali fustllldl'€plati spre [1luchtn
il II - II /fi n', .1 ('i, IIl/ul di II Il /1 tU'hi.ştJ.,. jJl"O fitimrl de ~Ut nW111t'nt rând nu '<''1'([ obscrvaT
;';'0 ."iUI/I'i;-:, Î//!llti((ÎINI
Il fJll/.CI'IlÎCcL uttariI.
('J'/il/ult 0/1',-;/01 a lacul IIHIrtnrisil'i
CUIII,plde, oUIJtÎllrI di flll'il'.";HlI Iril/lişi dl' catr('

răs La catedw,ală "princi'pesa Mar~a şi regele A",
)fCSx.lndru tură .primit d,t: patr"<l:nch. Încon.i.ur.at 1/ IJI'UfI//Îzr/ţillt/f' fll/(/1'/1ÎSW, earectt.prinde
iade 16 l'\~~'s\;opi, şi primiră hineCllvântare a.
/11/ II/(//'(' Iillmâr dl' 1I/f'llllu'Î. nupli indica.Illtcriol:'Un OJ;ted,T<tlt~ era de'CDra t cu () deo(ÎlIl/ilf' dll/f'. tUl lo,sf ,k,';I'o!lI'l'iti Îm'(! 'i ditt
.ă ţh't~{ tx)~ăt::e. :c01"lul era fotmat ·dinJ 150 cântă.
aceştia, Qutorităţ.ile tiind pe urmele eclo1':mlfti J.parţin{ind dife·ritelor sncicHtti şi opcrei din
1(f Iti. Serii ul Wi 1/ (' i I)(d (f 1 ac('st('1 ol'galliz a1__e !grad.
I
ting ,După obişnw tJe!!e 'rllgăo·lltll. p,~tlria:l'dml 1n-! ,ill.n i JHlI't' (/ fi Fi f'li (/ .'~II'n nil d apesta.
Iă ie'bft pe princjpes.a Ma'liia si 'pe regele A.lcXU!lk
SilluriBl11. de ol'igină 11H!JUI'J Bi? numeflU (iI:\oi.::.ăco1lo~'mt a: .se uni prin ,pr.ol)ria lor v().~
.~ II' l~t mi).
-.-Ită, după "m'te, luând cel,e o{}ouă''l1e11e. i]e 'puse
I ;j~g<.:tlll pr"!ll'dpesej eMa:ria: si a reg-clui Ale~
andru, Patri:arlml puse
apoi coroane le re~ale I
-."e capetele -r·eg-elui şi la· Jl.ou!ei; regine.
1
In a·(.'est moment fOl'iăretele 'Belgradui1ui şi 1
De (/f:f(j doM 1/1'1'!)Jl .~i noi o H/Ol'(' plr1nonj,'oarele l<lJ1iooratt." În port 3:11·unta 1 ră ,prÎ'n
gel'P
şi OI/li IIH': li .r;:f'iWHl din' rivonaţii unLl\'e oelebrarea ICăs.ătode;..
Pl1triardul oferi într'o cupă de argint Vii- şll'i Jlliifcsr lua /'t(· [l1'I'U preţul abonamennoui,!or căsătoriţi şi q-j<lic[\ 'Pe urmă ooroa~ ful"i. A f~{',,,1 ."wiu de ('Ci i/ul"i nu-şi dau 1'1"0
~le d~ ,pe ~e Iov.
'
11/(/ d(' /'(1111 II/ar(' pC' c(lrl' dlor ni-l prieiCer,emon:a s'a sfârşit vn\ncâteVia fmmoase
11111',<:('. }JIul' ailll, câ ballii grei pe cari noi
Ivinte adresa,te ,diC' 1Xl<~riar(jh nOllHor ldărs.ăii)~
ti după .care perechea' regal1ă păr-ăsi Cat,edralla fl'chl/{' ."â-i ŢJli'itim, cu bani gata 1l! mâml
dlteptând'u-se spre lpal·alt, În aclamahl'rlile et1~ lW/nfl''U hârtiI' tipor. lJllşfiî. rnăreÎ poştale
.' ' " 1 ,1'·
- ,
~. b '";'
. .
~ 'aste ::tIe nnr.ttimei.
ŞI ,catf (l fi C'. JHH al em In
V_1l1!fl1
ş~
J<eg-jna intră În rpa,ltat ,după un vechiu obi- /'1'111 l(rmUI't'11il [1l1f('l1/ sfl a.~teptr1m HWfta.
li I1JJ:tional: căl:~1nd l})e--{) pânză aLbă, aş.ter~
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,1

!

IIlflU

"

I

19

6

Cuv. Vesaria

Marţii

20

7

M_

Mere.

21

8

M. Nicandru

Joi

22

9

P. Chiril

Vin.

23

10

M, Timotei

~âmb .• 24

11

A. Varna;a

Dum·1

12

P. Onuflie

25

Mersul vremii:
vântos, cald.

T~odot

Soarele:
răsare

la ;, ore
n-t m, apune la
8 şi ;.9 min.

a,

-

-- Aflam cu multumire, I.:ă detectivul Ciutarean dela Sj){uranta din Arad şi-a primit 'ped:Oilusa
meritat;l pentru scandalul pe care l-a prOyoc'l.t în
ziua de 9 Iunie c. În rjcstallrantul .• Berlin" din Calea Aurcl Vlaku,

f'uşi ,~~1l1 l)~l;:q ~(,f'i(l(/S~l aJlIl'i~f/d(li. ei U/'8(1 Iu' t nn/lş/ • STJ('/' lilst,i·ulr(~. TII _se?-I

Lil ona 10 şi 20 mÎnute1-(t>g,elle se duse kl
i3odf'Chini pala~t: cortegiul se ,plIse Î'n mişuane la
oafa 10 şj,30 miiflute prec!lS. LogoonilCa 1"egaH'ă
GIn;işi din palat kl bratul pri11drpeitH moş,tellitor lai
Chi!omfiniei, în SUJ1f,t.ul Il1'UZee: j.(',an-dei rega~e GHe
~~l:"uta bucăţi Jlatimlale du!pă dati'na sâr,lt'L
C". La iviuen t'năsurei În care S0 aflalll princfpe'~lI~ Man'Q ş rege!ce Rnmâniei Î'llsllf.letirea nn:tl~
rneidevenj, (lelira~ltă.

t

şi serbătoriior

-

Imremnlri

~" L:.tlcralii au facut Partidului naţional ard,c!kau noui ,\}roplmeri de .Îlltelegerc, făg,tdllindll-le
arodenilor 4 scaune de miniştri, o mare parte din
nUlll<lrul ccr\;urilor de deputati. un llum,Îr oarecarcde actji Iloni la "Reş:t a ", mână slobo(Ll. Îrl
treburile Ardealului Şi slujbe pentru partizani.

,..;iYUi'rIlI{r'l

din '-ieI/a, au luaf

v_

Numele sfintilor

Dum, a 3-a de Rnsalii, Ev_ Mateiu gl. 2, voscr,

,1'/1/111 nI.

ZIUA NUN-PEI.

li
',\

!

Mai'ioal'O

RUII//iuic,i, auturitatile nmHÎ/lI' au zadilrnicii 1/"11 /lfn/fuf 1/II11I'IIi,,::d, UI/'I' '-;1' lln'l/lifi,~(' \,i ('arf' III"/lUlrea ucid/'/Ta /'I'gelui jlt~

sârrbă.

I ~.

la

ndUl'Ild pl'Jliru ('rlsli/uriu r('!Jelni Ale,foll-

Scrbiei cu jJ/'incipcl:iu

n.

Luni

unui atentat contra regelui
Alexandru al Serbiei.

drn 01

Calendar

-

primire.

('a prilejul ;.;nbarilur orgunizatl'

I

Ziua

Zădărnicirea

ii1~ăretii S,lp.r)(POPL.t[ IS?Ul(mra I~~ro 10rmJ'~"1~.I~l
;nfr..:-tt-e pellt~nl 'rege şI~pen~ru Vl1ţO'~lie~ regma. ~
O IHl1ltttne Imte1rlSa ,a'Sj'sta Illlşcata illa desfaas,ll'!-area uriaşe serenad~. ~ând p~inCes.H Marii3.:a de pe ball<..'on, rostI caJllta1reţt!on o multu~

jl),llirein limba

Iunie, 30 zile.

Scara la orele 11 re~cle Ak'xandrll şj r.egina
Maria a Scrhie'Î au plecat în cafătnrie de nuntă La
lacllt Blud in Slovenia. Apoi famWa regal!:i rolll~îtl<t a mers dirc..:t la dcbarcadcr. unde s'au suit
pe hordul vasului Şt·ofan cel Mare. care a adus-o
în tar[l_
I )uminecă, famili:.t regală romfwă a sosit la Bu-

DlIpa SlaTşI,tlll .cehll ~1.n :lI~n~a 'C(:m;e~, ~an:~

fGt'

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI.

PLECAREA O_'\SPf:TILOR.

I

ri-ovlncii. î.niUtara suhbal,collul mî1resej "llriile
tatiD1~a!c oe Se l0uvin >după o veche dn1Jdlă jugo,
,.Lav[1. Superba fost cât) t.ecUil .eroa t a,1 mi·resei,
~~,:;; ca:1"'::O' con,llrjtl·e 1~ zjs~:r~l ~l~ ~flIlmate J~tU,~nţă-i
t' Reg-eh: Şi rC}Cllla Romanlc 1 au pr:\'lt acest
~~minl~jI ~~ec.taDo~ de!a ~n bak{)n .veefn. •

tiu

Sfârşitul subăriJor.

..

-- La fede-rala .:.ooperative~or săteşti "Andul"
din Arad vor sosi în curând 100 vagoane de porumb (cucuruz) ~)Clntru trebuin.tele judetuhl: Arad.
care se va pune În vâ'ilzarc cu preturi maximale
şi cheltuielile de transport. Deocamdată din acest
num[lr de vaj;(oane au ~osit 5 vagoane.

- In fundamentul unei clădiri vechi d:n strada
COllsistorului, În Arad. zidarii au găsit un schelet
de om, care aVf~a scftflia crepată de un ohie,~t ascutit.,
-

Trenul mic, sau batiocoritul "Expres" al
Aradului. care e renumit pentru faptul, că nkiodată 11u-l vezi când ai lipsa de el şi t(}td·;;aur.~ iti
pufăe fmnul sub nas, când nu vrei, nu mai
merge 'ta Gai şi Sega, a.şa că bie~:'i slujbaşi
si neciljjti muncitori \;ari işi scoaseră abonamentul
lunar ci:i1ittorcsc acum I)e j jos. Primi"lrja 0rill)!l!llÎ
arc cu"ântll.J.
-

La

măflă-stire.a

În urma unei

AgapÎa (jut!. Neamt)

înveniuări "CU

a

murit

ciuperci, marele no-

stru scriitor Duiliu Zamftrescu, fost ministru de
externe, iar suh guvernl1l Av'encscu f{)st Preşe
dinte al Camerei deplltatl'lor. EI avea vl'âsta de ,
64 ani .

'!'

Plătiţi I

I'

• c

ttăctela t'răs<ură pân'ă ~'a

•

înfnare.

Bt'lgTad, 9 IUllie. ~. La ceasurile 1 şi .ium. a
'utloc 1111 mare prânz de l{aIă. La ceasurile 4 şi
matate a avut l-ne un iminunat joc de inot-haU
>;:: cu mingea), în {;ar,e a invins echipa natOlwlă
rR()m~lnei câşti){:lnd o cupă de aUr dilruită de
gele Alexandru. La ceasurile 5 şi jumlltât.<;! a
'ut (ne la Ba~niţa marea defilane a trupelor.
Impresionant a fost mai ales uriaşul COl1c~rt de
~-de mlnicanti care s'a executat la Karmc~d,an.
Petrecerile populare durara pânfi hlrziu dnpă
iezul n{}pţ~"
1,Cnaceastă seară. serbăriLe ah..iale ale nl1nti
~

Inat

sfârşit.

1'1'1'/11('

IJi'I/I/'I1

I zdil.

'1

p/Oţ/I'

I

."

II lUnarl 01'

1
a

gll-

hârtÎa, ,~i [Jo,;do
priu 'UnnaTf' (fr'(',qte
ch('l!//eli tni moi Jlwl'i f/'t'buesc C!HlI-l'O Ri
J
I
'f
~
IJda 1 "I"ritie

:-;'Oll ~{,1/lIIpit

il.

c.

din nnu,

0(' UI/f_ ('l'a {I{'(1)('I'/ t'_
1'1'l11

lO'I/HII't'

I'lIfll/l/l

•

lW

_

/"(',r;:la:nţll'rI, să

/1(' fl';lIIiW alJo'l/nmt'udul {f1rtl să ma,j oşfepte pl'o1:orări, rari, iarăş. ne !ne 'IWut
chpltneli. Nu ('('1'r>m abrmamcl1fll' pe a1ml
t
.
Vf I d

U11"eg, ('1 !'1e mnnm.
pc'ruma. a e c an sau
... ,.
1) (' •~ 11111.
...
•
Adm. gu,zek1 GL,'L5UL SATEr~OR..
A

-- Se svon.eşle dill isvor sigur. că în Ungaria

se f:lC ma.ri concentr~ri d~ trupe În apt;>pie_T: a
h edm $1 III
~ranlt~lo: J.ugoslave SI, romane. ~a
1 24
ImprejU rnnI1e sale. mal ..;U seama se gasesc peste
mii oameni, sub comanda col. Koch.
T -J 1 d 3 • 4 A '1', 1919
f
.•
- n Zi e e e , S1
Df' 'le
au (}st UCIŞI

Ses:

în ,uihor fruntaşii nationalişti ·Ciordaş ş.i Bolcaş
de agjtatorii maghi·ar i . Siguranta a reuşit acum să
descts~re;pe UCigaşi. Au fost aresta·ţi 14 inşi din
banda, ,p,înă în p~ezent. Cercet_ăpile co.ntinuă. ,0
I)~ne dlll banda uC'l{a..<Jl~r ,se aHa_acum IlJ_ Un~afla:
S apfocedat la reconstituIrea crimelor faptult,e ~l
1 Lunea, Vascău. etc.
' - ~n bls. gr, or. din Jehel {jud. T-imiş} şi~au
serhat cununla relig;ioas.1. .d. Sitviu Delhelean. subsecretar comunal cu dş. AIlHta Bălan. Naşi au fost
C~)I1st. Savu. f. ~;Pllta.t Şi, subl0c.0L fI". conte de

Gdtterbl1rg.
cu noroc
D· _ --- ~S.t ~'e mtr ltU ceas'~
,
-" utTI1l1eCa seara a avut loc la graniţa f1Uf
t
I
f
t
m a na-JlI5t'OStava o C10Cn1l1e mtre or ,c e os ei po-•
ljtii a gu,vematorului ZaneU.l şi oarabinierii regali.
v

"

. , .

--..,
.~",-,J\j;'; ".&.'1

I
Paogina 4.

Pnrninedl, lH Iunie (!1:2:2,

"GLASUL SATELOR"

Q

NOU!

--------------

NOU!

MAURIŢIU RUBINSTEIN expeditoT, Irad

f'auliliară (de Timi$oara)
idbA Îa sticle de 1 litrll • • 8. - Lei

Bere

neagrA

«

de 1 litru . . 9,50

TRANSPORTURI

prăvălia

de vânzare in

-

SUCURSALA CURTICI.

ce

internationale.

RO TH, Arad, Str. Eminescu (Oeâk F.) 29.

INTREPRINDERE de transporturi de mobile În camioane inchise in localitate. in tară şi streinătate cu preturi comtenabile.
ASIGURAREA mărfurilor in timpul transportului ne
căile ferate.

----------------

"SARTIA"

Societate - anonimă română de intreprinderi şi antrepozite

Bufelul
»
~

Neptun~1

"

(STRAND.)

viîmltiri de transi-

sitări.

•

S'A DESCHIS

complect renovat şi provăzut cu tot felul de mâl
c;irÎ reci şî b~uturi din cele mai excelente. - C(
retărÎe speCIală şi debit de tutun, In fiecare:
dela nra 4 p. m. conccrtează orchestră de primt
rang.
Rog binevoitorul sprîjjt
MADĂR. proprietar.·

-------------------------------------------------------- A!II

cu Sucursale in toate punctele.

2

BIROU DE VAM UlRE: Arad, Strada Bucur 5.

:.

ppiD1a.

EUGEN

:-W,~AI

n.

PENTRU VÂNZĂTORI:
Execută totfeJul de paltoane (rocurl) ţesute
din lână nentru femei şi fetite, SAPC( (scufii)
ŞALURI. CIORAPI speciali pentru copil etc.

CONVOCARE.
Actionar;i S<lcietă!ii .,Astra" prima fabrică rOI11<ll1:i tlc vagoaLl~. şi motoare S. A. În Arad, sunt
rugati a se Întruni În Adunare generală ordinară În ziua de 21 IUl1ie 1922 one'le 6 p. \11, În Bucu·
. reşti la sediul societatii str. Llscar CatargiU No. 11. I}C,ntru a deliber a şi decide aSUPra următoarEi !'
Ord:ne dezi:
ts
1. Darea de seamă a Consiliului de Administraţie pe exercitiul 1 Iul'lie 1920--.31 Dec. 1921.
r
2. Bilantul şi comptul "proft şi pierderi pe ace!.aş timp.
.3. Raportul cellZOrilor de controlul gcstiunei i pe-riod1l11li sus zis.
4. Fixarea djvidC"ndelor determinarea fondului d~ rezerv~i, dotarea dîvcrselor iondurj statutare i
t
şi stabilirea retrihutiei cenzorHor.
5. DeSCiîrcarea consiliului de administrath!, comitetului de directie, admitlistratilor delegati, di- II
11
rectorilor şi cenzorilor de R"estiunea ş; supravegherea lor pe exercitiul Închis.
6. I{atificarea coopUirilor filcute de consiliul de administratie
7. Sporirea capitalului social cu 50.000.000 ,Iei adc.:ă dcla lei 75,000.000 la 125,000.000 lei.
Actillllil~ se vor de'Dune p{il1ă la 18 Iunie 1922 inclusiv la:
Banca Marmorosch. BLank &. Co., S. A. Bucureşti ş~ la sllcursa[e şi agenţii;
Ban..::a de Cre-dit Română din Bucureşti şi la sucursale şi agentii;
Ban.::a Comercială hal'ană si Română din Rureşti; şi la
SOl:ieta Ital.iana di Credito Comerciale din Viena.
Dacă la data suszisă nu se va întruni Quortimul statutar pentru ca Adunarea generală să 5e«:
poată legalm;:t1te tine e"a se va Întrun:i, fără altă convocare la 29 Iunie 1922 în acelaş loc şt la aed
iaşi oră pentru a decide, cu oricâti actionaTi ar fi ord',ne de zi.
b

COllcurenţă CU orice fabricaţie .din ţari ,1 din strainătate.
_ _ _..,. . . . _ . . . . .
. ._ _ W'..,. .
~

•

BANCA VITICOLĂ AROMÂNIEI
SUCURSALA ARAD.
Depozit de PlATRĂ VANATĂ, PUCIOASA.
diverse articole pentru vii şi pivnJte. DOPURI eh:. etc. Calităti superioare şi PRETURILE
cele mal avantallioase.

-

~----------------~,~--------f~"

1oan K00

de vagoa.ne
:l'Do'toBPe II. R. ,Apa! ~
Capital Social Lei 75,000.000.

REISMANN

ARADt Strada EmInescu Nr.8. - Telefon:

,i

fabpică pOJ:nână.

ii

Magazin de manufactură
şi broboade de CIp.

stofe

ASORTIMENT BOGAT PRETURI AVANTAJOASE

I

Arad, Bulev. Refele Ferdinand 1. 3
FIliala Chişioeu O. Arad}.

!

t

c
traţie l'

Consiliul de admini

-------------------------------------

}J

~---------------------------

Jll

La LUDOVIC BAUMANN
se găsesc de v;iJlure BUTOAE Începând
dela 15 Litri Pl p:tnă la 60 Uectolitri eu

•

II ..

PREŢURI

IEFTINE .

i.,

•

.-

"-

.-

--

-

;,7

381797~lO

~-

~~

reşti
-- Diverşi D~bitori

Crediton

Beneficiul llet

:.?0(1~52

-".

2051160 -

--

-,

--

-- --

.-

--

--

"-

r

2037()')1-

~-

176055466 50:
261201:52

at 1
l'

l'

100770579 26
1310761'2 i41 118878261 67

1-

fi

-1

~~

----

~..,

I

28[)1:!66iS46 ' -":'1J\~

2t<odO;\;J4tli 7:

I~

SCHORARSOHM Arad. Telefon: 516

.

DEBIT

Contul de profit si pierderi Încheiat De ziua de
-.
-

,

I

i

REUSZ

8R63CII)OI7/
~

f150581)~!30
461i':lZjj 1
1,OH9 1!5
i'O:)4112;61

~-

i
DE GHIAŢl1

~

!

SE DĂ DIMINEATA DELA ORELE 6-8:
SEARA DELA ORELE ~8.
f
Comandele de .. table se transpOrtă la loculntă. - :

GHIATA

i

Greutatea unei table este 13 9 1 jUni. kg.
_I!I.

,p

,

A STR A"

;omână

de vagoane

S, A. din Arad.

!I

--"

şi

I

-- "-

.,

-,

CREDiTtl

-50763200 9Q
i~
"

j

,,c

j

2612n13232

-~

fabrici

Beneficiu brut

2!')R2130,i4
246J3048!58
I

~

p~ima

31 Dec. 1921.

,~

~--~

Cheltueli gcncrille şi cheltuelf
de intreţînert' !
Salarii' prime pentru scumpe·
tea traiului ol personalului_
Cheltueli de birou
-- .- -Impozi1e
.-- -- -Dobânzi
--- -- -Amortizarea Instalaţiiior .- -.
. Beneficiu net
.- . --

În Arad. Bulevudul Regele Ferdinand 1. 1~
(fosta Boros Beni ter) Nr. 5.
,Şef-comptabiJ: A. HOLOENOREBER.

:

-~

~J t

,1{)4897
2582130741
50UOOOO.

Il

proprietarul ·de1JOzltulul principal al .,Beri..
riei cetăteneşti de Timişoara" s. a., anuntă
Începerea adivitălel

_

--

Diverşi

('

vĂMUIRl.

ALEXANDRU

-

96401831°7

1

2

7{}()()()()OO

Fondul de ajutor al Funcţie.narilot __ -- .. -,. mortfzarea insfalaţiiloT __ Efede de plată -,Garanţii
--

-

.-

PASIV
:::::sz:

iA

CAPITAL

i581:'5995 43 1140115706 ,1104337 11

""-

1

UZINEI

-~

Inventar şi Scule
-- -- Patente şi Licente --Mărfuri iabricate
"-)Ialeriale __ -- .. .- .Cassa
-.- .- -- .-Efecte Publice -- .- ._. -Oaraniii
.. Direcţia GeneralA CfR Bucu-

T~NSPORTURI lNTERNAŢIOtelelraflcă:

şi Clădiri

\laşini şi InSlalaţiuni

,

L:!:8sa

24; 47072 190
1911945973
\
2405009 2.-, 4627154118B

rZINELE
Terenuri

,

IRIO, Bulevardul Regele Ferdinand 22
NALE Şl

Încheiat pe ziua de 31 Decemvrie 1921.
~

1. SCHOR &II. BRONSOHN

i

Bilanţ

ACTIV

MARE COMERCIANT DE BUTOAE

Arad t Strada Iosif Vulcan (Kazil1czy) 11

{-

507632110i9?:

,

-

5tl763200i9(J .

I-'.!l

I

Verificat

şi găsit

conform cu registrele:

lr
motoare

(ss) M. N. SCHAPIRA.
(5S) Ing, M. COLLEi\NU

Tipografia "CONCORDIA" Arad.

Ctn~orl:

(ss) ION MOLDOVAN; (ss) ION ROHU;}
(ss) CORNEL IANCU; (ss) D. EASZl6.
k
(55) OH. ADAM.

-

I
t

