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,~:,):Exemplul Serbiei. faţiş atitu(linen. de lnc,tpati\,
nare tt politiciullilOl' noştri. 
de ,ud, tie la guve ['lI, de a 

Condiţiile pentru elevii 
,coalei de contabili 

din Arad. Cabinetul sâl'b, format abea, I d~ indt'eptăţit, că o ţa. l'iI, mUlt mai lucra to contl'a voi;Jţei naţiu
de câteva zile a. trebuit să se nnca de cât ţara noastra şi nei aşteptând, în loc de aple
remauieze In urma demisiei 1 mult mai puţin inaintati), din c~re modestă şi laudabilă, o In baza regulameutului şi dispo
forţate a millit-itrulul de razboi, punct de vedel'e cultul'al, ne isgollit'e violenta şi un fOl'l11i- ziţiuni!or Casei Centrale a Coope-
desavuat, făţiş. tn pa.rlament, dă o lecţiune durel"Ottstt. şi ne dabil vot de hlam, raţiei şi Improprietărirei din Minisle. 

d 1 d' t'd 1 l't' a,·"t ll c~ t suntern de tnc·~ h N i rul Agricu~luril. factorii conducători e unu In par 1 e e po 1 ICS, L ",a a. t~pa-' e pare rău, {in punctul ' 
1 ţ .~ t' 'd b . ai şcoalei au hotărât urmăwa· 

Se înţe ege că mCI gU-llIlHiyl ŞI e a SUI'ZI. de vedel'e al prestigiului na- rele: 

~ri vernul nu !:lI' fi fost strict silit • ţional, dar ne vedem siHţi să 
1. Se pri me,;c iu ~coa!ă. elevi ~i 

ami sa. admită remaniarea. şi UlCl In adevăr, în Seruia, stat citam exemplul Serbiei şi Fl~'\-l eleve dela 15 ani in sus. 

titularul de la război, nu ave,\ i ce, de necontestat, se găseşte punem sub ochii politicialliIor 2, Instrucţiunea ~i Intreţinerea se 
obligaţia să dea o atât de mult lu urma nOn.SH'a, ca des- români. vor face in internat, unde elevii, pe 
pl'Ompta satisfucţiune, partidu- voltare culturală, un nmlIstm I .. _ .. _ lângă. InvăţămlÎ.nt, vor avea dormi-
lui politic ce nu găsise pe demisionează fără replică I - -_...... tul, masa, spălalul, încălzitul şi tn-

placul SăU politica unuia dintre pentru a nu îngreuia luptele I O cruce pe mormântul grijirea medic:Iă., 1" • 

consilieJ'ii tronului sârbesc. parlamentat'e în vreme ce la I 3. Pentr? .1I1t:eţlne~e, e.~vll tn-

Nici o rezisteJlţă, deci, Il-. :., y' lu'l V"lr'nill On"lt"IU ./ te~n,l v?r ~iutJ ca~e I ~~ lei lunarf 

mncea cand tiI" fi putut să nOI un guveru intreg, gUVeI- ~-~~ --~~ ~~_ .. _, ~ .-.~-'o~.~'J a&Alla.tl tIl]ulla..L...Ş!antICJpat, 
, tII t 1 nul actual l'ămA.ne la putere, C. 1 fiI l' l' . Pe lâllJ:;:ă aceasta vor mai a-

exIS e O uptă n Data regu a fără a avea t\sentimentul na- 4 °d~PU BPro esoraa al s ltC€U UI aro·1 I duce: 
. Intre ministl'u şi guveru, de o , , . . .. mao In raşov an, a un pe 

, 1 t 'f' d ' ţmneI ŞI, 111 contra vomţet, pentru colectarea de sume în scopul I 100, kg. făină. pentru pâne; 30' parte ŞI are OpOZI vle, e CeIa- I 
laltă.. IntI'egulul popor. de a se ridica in semn de r cuno~' 1 kg. făină. nuia; 100 kg. cartofi; 10 

1 S b
· 1 I tinti şi pie memorie o cruce dem- r kg. fasole, JO kg. unsoare, 50 oul. 

In loc de impotrivire, dârje, Il eI' la guvernu caută nă' III locul celei m~deste de lemn I 4 kg, zabir, 5 kg, sApun. 
~eyi O demisie uşoara; în loc de sa. uş~reze situaţia ţAl'ei pdl~ pe' mormâutul dill cimitirul bisericii I JumMate din aceste articole vor 
14, un pugilat In parlament, o atlt?dll1ea. ~a, pe când la .nOI sf. Nicolae dt~ ,Braş~v.' al aceluia I aduce la intrare in internat ,i jumi
u, (loncesie şi O atitudine parla- cabmetul Vllle la putere, pe care a fos~ \ Jr~.:pl Onlţm, tos:ul ~;-! tate la cerere. 

furig se formează prin tri\..da- reclor al hc~ului oflodox carnal] dUI ! . ',.. , 
601 mentară, aprobată de lumea 'r', • Br~~ov care Pl'Îll o activitate r ,doică I 4, Cărţile, rechlzltele ŞI tmbrică.-

politică sât'bească şi de cor- rea săvârşltă tIe, unul dlll Inchillată ridicării nivelului cUlturai! minlea. privetlc pe elevi . 
. puriie legiuitoare, membrii cabinetului înlocuit al neamului românesc da dillcoace 5. Elevii săraer şi orfani "or avea 

S'ar părea lucl'll de mi- şi se agaţă de câl'lna statulni de Carpaţi şi pregâtind generaţiile inlesniri. 

N 
când tara Intreagă ti stri!!lI tn de elevii ce au urmat cursului liceu-rare, cazul petrecut în Serbia v ~Qo 6. Cei ce vor ('şi la examenul 
faţa: pleacă! du-te! Lasă lui din Braşov pentru desrubirea Ar- d d' . ~ 

~i arătat, de noi, mai sus, 111 al' dealului şi unirea cu patria mamă. şi-a e a lmtere, care se va ţmea IZ] 
- '1 .... altora 111"'1' vredlll'cl' ŞI' lilele de 3 Ai 4 Ianuarie, lOe vor pre. mal a es COt un asemenea caz <~, făcut numele neperiţor in istoria nea- Y 

t 'ner' locul ace"ta unde u zinta la "coală în ziua de 21 Iaoua-vine din partea unui stat, unde 1 1 " n mului româ.nesc, .,. 
t t' d ~ , de, când vor începe cursurile re-lie nu se ştia până acuma că se e pOyl aşeza, e cat cu mlll- Urm!nd acest apel, r.l, Ilie guiat. 

_ de. O atât de mare importantă tea limpede şi cu sufletul cu- Reu subinspector de Siguranţă a 
y tI 7. Nu se primesc mai mult de 60 VI practicei şi procedeului parla- l'a. colectat in localitate următoarele elevi. 

- mental'. ' Guvernul însa răma.ne surd, sume: 
8, Cursurile teoretice dureazl 9 

Nll putem de Ctl.t Sll lău- arătl.\.nd astfel inferiol·itatea riie Reu subinspector general de l' . t b'l'" J t' 
~ Qo Qo Siguranţl Arad lei 100, E. M, Joze. unI, practica con a I Q a coopera Ive 

da.m, în ori ce caz, atât atitu- acehlia care îl conduce, faţâ fovid Arad, Bul. Reg, Maria Nr. 21 ,i bă.nci 6 luni ~i cursurile de com-
dinea guvernului sârb, cât şi de oamenii de stat sttrbi şi lei] 00, Gcro & Friedman[J proc, J. plectare 2 luni. 
pe aceea a ministrului In ches- inferioritatea conştiinţei sale Schwcrtz Curti ci lei 100. Ioan Jager Pentru lunile de practică con-
tiune, Intru cât, acea atitu- politice faţa de conştiinţa po· Cnrtici lei 100, Maxim Konig Cunici tabilă, elevii nu plătesc nimic. 
dine a fost dictata de griJ'a, dea litică a sfa.tuitol"ilol' trollului lei 100, Schenke şi Co. Cunici lei 100, 9. Pe lângă alte studii, elevii 

A. b Csillag Janos Curtici lei 100, Ujhelyi vor invăţa contabilitalea io partidă 
Sa. înlătura o luptă politică şi s r esc. Matei Cunici lei 100 Arnold, Pollilc dublă, ţinerea contabilităţii ~i con-
parlamental'a inutilă, potolin- Ne doare văzând că In Cunici lei 100, Intercontinentali!. Arad ducerea cooperativelor de consum, 
dU-se spit"itele şi da,ndu-se ast- materie de moralitate politică, lei 100, M. de Brousse Arad lei 100, cooperativelor agricole, exploatări 
fel po:sibilitate Scupştinei să ne iau . aMbii inainte şi ne Alexandru Vlad colonel in retragere de păduri, lăptăril, Mnci populare, 

1 d . 1 I'i' Arad lei 100, George PIlPp Arad lei mori cooperative, etc. Ucreze temeinic, tu nişte 1110- oare mal a es Cat prm corn-
t' t 't' 1 d· 100, Vitus. Oprea Arad lei 100, 1. Absoivenţii şcoalei vor căpăta mellte când ţara are nevoe de parayle pa 1'10 lsmu unora III B Pă AdI ' 100 Il' rut curaru ra el , le diploma de contabili ,i vor fi nu-

linişte Şi' de unI'l'e, noi. apare atât de slab iOili de Popp Arad let' 100 1'eodor Sta·.l 
, 'r ,. miţi contabili la instituţiile coopera. 

Din Serbia vine dat' un redus, Arad lei 100, Ovidiu Gritta prefect· o 

P · d J' 00 D l'i'h' tlve. 
exemplu de· laudubilă morali- Nu trebue să se uite tnsă de" oliţle Ara , el 1 B' r, 'VI'.1 alU Ei vor face numai un an armată, 
lat l't' . ţI'>' li. d l'\ 'bl'l Marcuş Arad IeI 100, anca c Ido-. f • 1 .. 

e pO 1 ICa ŞI cetă ,elleaSCa ŞI Ca. upa. cum nOI apl'O a.I11 da' Arad lei 200, c Arădana-, socie- ~ con orm egll, 
dacă. ne Intristeaza ceva In cele ce se petrec tu Serbia, late Conl. industrială. pe acţiuni I 
acest moment, este faptul atâta tot astfel şi Sâl'bii desaprobă Arad lei 200, 1u total lei 2300. 

.. ," 
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Membrii propusi in co
misia de deliberare a o~ 
ticiului de Închiriare. 

Am anunţat într'un număr anteri
or că. primarul ora~ului a in vi I at pe 
cele două asociaţii: a chiriaşilor şi 
proprielarilor să Înainteze lIumde ce· 
lor 10-10 membri, cari u nnează a 
fi sortaţi petltru anul viitor În comi. 
sia de ddibetare a oficiului de in-I 
cbiriere, conform dispoziţii lor legi i 
p,entru infiinţarea oficiilor de tllchi- t 
nere. 

In urma acestei invitaţii preşe- J 
dintele asociaţii chiriaşilor, d, dr. Au- , 
gustin Zeiner a Ill'Iintat ieri primă- ~ 
riei lista celor propuşi din partea I 
chiriaşilor tii comisia de deliberar~. 

Au fost propuşi dliii dr. Emil l\Ii
doşi, advocat, lvan Mikuşevici pri
mul cassier al oraşului. Alexandru 
Andri~, funcţionar la judecătoria de 
ocol, dr, Alexandru Zei ner, advocat, 
dr. Francisc Szekeiy, advocat, dr. 
Aladar Mallcheim, advocat, dr. Eu
gen Schuster, advocat şi Ioan Marian 
şef de birou la tribunal. 

Asociaţia proprietarilor de case 
în,:ă u'a înaintai lista primăriei. 

" .... # ....... 

Preturile in pieţe le din 1 , 
, Arad 

in ziua tIe 30 DecelU\'rie 
Piaţa de zarzavaturi: cartofi 1 

. kgr. 1'25-1'50 lei, ciapă 1 kgr.7Iei, 
usturoi 1 legr. -'-18'- lei. varză 
1 kgram 80 bani. varză. acră 
1 kgr. 4'- lei, chiei 1 kgr. 1 leu, t 

verdeţuri 1 kgr. 6-7·- lei, cal arabe 
4 bue. I leu, Marmalad I kgr. 8 lei, 
Spanac 1 Iegr. l' leu, mere 1 kgr. 
2' 50-2'- pere 1 Icgr. 4- - struguri 
I chgr. 12'- lei, smântână 1 filru 
8-10 lei, lapte 1 litru 2'·50 lei 
ouă 1 buc. 1'60-2·- lei, unt 
1 chgr. 34 lei, britnză de oaie 1 
chgr. 12 lei, nuci 1 chgr. 11-12 lei, 
prune uscate 1 chgr. 8 lei, 

Piaţa de paseri: Gâ.scă. grasă 1 
kgr.13-16 lei, raţă grasă. 1 kgr. 
28'-45'- lei, gâ~că slabă 1 piir. 
45-65 lei, raţă slabă. 1 păr. 28'-
45 lei, pui 1 păr. 12·-28',- lei, 
gă.ină. 1 păr. 30-45 l~i, curcau 
1 păr. 11u' -120'- lei, iepuri 1 buc. 
20'-22'- lei. 

Piaţa de cerea!e: Grâu 1 mm. 
290- lei, orz 1 mm. 240 lei, 
orz 1 mm, 32u lei, porumb 1 
mm. 340 lei, făină. nuia 1 kgr. 
4-80-5'- lei, făină de fert 1 kgr. 
4'- lei, tăin!1 de pâine I kgr. 3 50 
lei, tăriţă. j kgr. 2'10 It>i. 

Târgui de vite: Vit' 1 kgr. 
4'-5·-6 lei, viţel 1 kgr. 5'-
6'- lei, porc 1 kgr.:1l-12.-13 lei, 
purcei 1 per. 20 -70 lei. 

Convocare. 
Prin aceasta, couvoc pe 

toţi lnvăţMorii şi Invăţătoarele 
ti Cercului Cultural lueu" la 
conferinţa ce se va ţinea Joi 
in ziua de 5 Ianuarie n. 1922 
in şcoala primara. de stat din 
lneu. 

lneu, 24 Decemvrie 1921. 
Presedintele Cercului 

'Cultunl Ineu. 

HAZg'rA ARADULUI 

INFORMAŢIUNI. 

- D. clpitan George Simionescu 
a perdut, ducându·se dela domiciliul 
său din strada 1 L. Caragiale nr. 8 
pîini tII cetelte u:! plic de culoare 
galbinl în care se aflau 35 mii lei. 
Aflătorul plicului e rugat să. reîn
toarcă baltii . perduţi dlui căpitan 

Georg-e Simiunescu primin<l o re
compel1zaţie cuveni tl\. 

- Asoci lţ:a proprietJrilor de case 
!I. tnainlat ieri primăriei lista celor 
10 proprietari propu~i din partea 
asochţiei pentru a fi sortaţi in co
mi;;ia deliberativă a oficiului de in
chiriere. Au fost prupuşi următorii 
dni : Virgil Antonescu, Ioatl Chera, 
MoiSe Ispravnic, Sava Şevici. Dimi
trie Muscan, (reprezentând Consisto
riul eparhiei Arad). George Popovici 
(reprezentâ.nd RUlca c Victoria.), 
IUl~tin O'ariu, David Bogariu, I,ie 
Papp ~i dr. Iustin Miron. 

- In Cluj vor incepe la primă
vară lucrările pentru construirea unei 
mari fabrici de vagoane. Fabrica va 
fi. proprietatea unet societăţi ano· 
mme. 

- Ministrul de externe italian Delia 
Toretta a adresat guvernului dela 
Belgrad o notă energică în che
stiunea incidt'ntului dela Sebenico, 
unde populaţia eroa(ă a atacat pe 
civilii italieni. 

- Cu începere dela Ianuarie se 
vor relua legăturile telefonice cu Ce· 
hosl ,vada ŞI Ungtlria. 

=--_ AJJosik:t1- prt'şorlirlteJef't'de
raţiei r.hghiarc a fost avizat că R'ar 
fi admis funcţionarea Federaţiei Ma
ghiare. 

Se aşteaptâ restituirea localului şi 
archivei. l:J ce priveşte statutele nu 
se ştie dacă ele au fost aprobate în 
intreg i me sau au fost revizuite. 

- Din Bucureşti se anunţă, că 

procesul comuniştilor se va desb:lte 
la 8 Ianuarie. 

Desbalurile atentatului dela Senat 
vor fi cu drept cuvânt se:lzaţionale. 
Pentru autorii principali se va cere 
pedeapsa cu muncă. silnici pe viaţă. 
De!>baterile vor d ura cel puţin o lună. , 
fiind circa 289 de acuzaţi. Curtea 
va fi prezidată· de colonellll Voi
cuJescu, iar acuzarea va fi fikue ă. 
de maiorul Cernat, secondat de locot. 
Firescu. 

D. fir. Chiein. şeful birou
lui d" locuinţe cu data de 1 lanua· 
rie se va retrage din acest post, 
urmâ'ld a deschide un birou advoca
tiai în localitate. 
, In urma retrallerii dlui dr. Chi
cin, conducerea birouiut de locuinţe 
va fi inert'dinţată dlui Mutarea, ~eful 
oficiului de închiriere. 

- Miniaterul de finanţe va da 
zilele acestea un comunicat oficial 
prin care va anunţa publicul că ter· 
menul pentru depunerea declaraţiilor 
se prelu ngeşte până la 15 Ianuarie, 
când se socoteşte că. vor fi termi· 
nate ~i lucră.rile comisiilor de eva
luare şi recensământ. 

Inspectoratele agricole din 
Ardeal au ÎUbt ÎlI~ltiinţate de către 
ministrul domel,iilor ca :o.ă termine 
cât mai repede toate statisticiie ne
cesare în vederea împroprietăririi, de 
oarece frnproprietăririle vor incepe 
la 2 Februarie. 

- Ziua de 24- Ianuarie (Unirea 
Principalelor) va fi sArbi1torită. de 
toate autorităţiie şcolare după stilul 
vechin. 

- Pentru reconstruirea bibliotecei 
din Reims fondaţiunea Carnegie a 
donat 200 mii dolari, Piatra. funda
mentală a nouei clădiri va fi pusă. 
de rectorul universităţii din Colum
bia, Butler; cu această ocazie dele
gatul american Henrik a ţinut o mică. 
cuvintare arătând că. biblioteca din 
Reims trebue să. fie un simbol al 
prieteniei franco· americane:'. 

- Ministerul de interne a dat o 
circulară, tuturor organelor admi
nistratÎve din vechiul regat şi din 
provinciile alipite, prin care le pune 
in veJere că, sub nici un motiv nu 
pot fi impiedecate Întrullirile publice 
~i conferinţde COl1vocate de parla
mentarii cari ar dori să. facă alegA
torilur O dare de seaml asupra acti
vit1iţei lor parlamentare. 

- Intr'o staţie de cale ferată si· 
leziană, funcţionarii au cercetat un 
transport sosit din România cu nuci 
şi alune . 

Primul sac conţinea, pe lângă 
nuci, circa 4 kilograme de aur curat, 
care sub formă de nuci, erau ames
tecate printre nuci. 

Intr'un al doilea sac ~'a găsit un 
rulou de hârtie care conţinea 9 kgr. 
de monedă de argint austriace. 

S' a putut constata că. au sosit 
din România până acum 4 sau 5 va· 
goaue de nuci cari prubabil, con
ţineau şi monede de aur şi argint. 

- Cadou de Crăciun. Portrete, 
oleografe executie artistică tn atelie" 
rul Ge7.a Nagy, Arad Bul. Reg. Ma
ria Nr. 22 vis a vis cu casa judeţu
lui. Iti orele de seară. la comandă se 
fac fotografieri la lumină electrică. 

x Dr. P. RobesC/t, director de 
spic,!, ordineaz& zilnic dela 8-9 şi 

2-4, în Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul Neumall. 

- Dr. Dumitru Memete medic 
~ef la policlinică specializat în boale 
de piele, genito-urinare şi venerice. 
laborator special analize de sânge. 
Ordinează zilnic dela 3 - 5 d. m. 
Str. Moise Nicoară (Pelofi) Nr. Il, 

:..- Federala • Aradul c cumpără si
mâllţt, de lucernă orice cantităţi, 

Oferte cu probe la Federala cAra
dub, Piaţa Avram Iancu 19. 

- La şcoala de arte şi meserii 
din Arad se incepe un curs de fo
chi~ti (căzane cu aburi) Luni În 2 
Ianuarie 1922 Inscrieri în fie care 
zi de lucru d. a. dela 5 ~- 6 ore la 
direcţiullea şcoa1ei. 

Cafellenua '"Corn nI 
Vânătorlllui" c(leschisrt Sâm
băta. şi Dumineca. }lână di
mineaţa. 

31 Dt':eemvrie 19~1 
... 

-- Conducerea organizatiei rh~l~ 
nerilo!" din Arad alrage pe' aceasli 
cale atenţiunea publicului, că perso. 
nalului de serviciu din restaorante 
şi caiet";::c ti e~te interzis a primi 
bacşiş dela clienţii ioc .. h: rilor. CQu. 
ducerea orr.allizaţiei lubd cunoştinlă 
că unii cheilleri primesc bacşiş' dela 
clienţi, ro~gl On, public a:-lu mai 
da bac~iş personalului de serviciu Î11\ru 
dt acesta e retribuit prin procente 
t1xe duplL sumele încasate tn localu. 
riie de consumaţie. 

u· ,..." . " .. '" -
Constituirea corpului de 
contabili autorizati si , . 

experţi contabili in Arad. 
Ieri după masA la orele trei s'au 

Intrunit frt localurile tribunalului 
membrii .Corpului de <:ontabili 
autorizaţi şi experţi contabili ~ pentr~ 

a se constitui conform nouei legi 
relativă la organizarea acestor Cor. 
puri. Până. au cerut a fi aprobaţi ca 
membri in acest corp 24 directori şi 

coutabili din localitate, 
Cu ocazia întrunirei de ieri au 

fost ale:şi prin votare in consiliul 
contabililor experţi urmil.torii dni: 
Victor Nastra, directorul sucursalei 
Băncii Naţionale, George Adam, di. 
rectorul Băncii Victoria, Ioan Moldo· 
van directorul societll.ţii comerciale 
~i iwlustriale .Arădanac, Ilie Pap 
directorul ~,ucurs'l!ei Băncii Centrale, 
Gf>orge Popovici secretarul Băndi 

Victoria, I. Brutus Pă.curar vlcepre. 
şedintele sucursalei Băncii Centrale, 
Virgl1-~-Antonescu ~şeful conL!biLJL 
secretarul BAnci i Victoria. 

Ca cenzori au fost aleşi dnii: 
Mih~i Popovici secretarul B:\ncÎi 
Victuria, Ioan Tatu şeful contabil ~i 

procuristul soc. Arădana, Ioan Popa 
~e(ul con:abil al sucnrsalei Băncii 

Centrale, 1. Stefanovici casierul su
cursalei Băncii Nltţi'.ma!e, G. Neamţu 

casierul Băncii Române~ti. 
Alegerea preşedintelui şi a vice· 

pre~edillteJui corpului contabililor 
experţi urmează a se face la o alti 
datl\, mai târziu. 

__ ............... t.N ... ___ .............. t$Z_· .... wI*t 

lenin amenintă. , 
Din Moscova se anunţă. că Lenin, 

vorbind la congresul sovietlst pan
rus, a declarat că sovietele sunt di· 
spuse să facă sacrificii, dând un a· 
vertisment Finlandei, Poloniei şi Ro-
mâniei. cari trimit bande de glrzi 
albe împotriva Rusiei. 

Lenin şi-a manifestat voinţa de a 
menţine pacea, fnsă. sovietele vor 
lupta până la ullimul om pentru a 
apăra republica, - dacă vor fi silip 

la aceasta. -_ .................... . 
Răspândiţi 

, I • 

"Gazeta AraduluI" ------_ ......... -Renaissance magazl-n dA mod" a- Strada.Bra~ianu 
U Pal. MJDOrltan. 

Taft Fleur 100 om. lat lei 182. Crep de Ohen tn toate culorile mtr. lei 225. Catifee Velouri engleze. Ciorapi de mătasă mouslill lei 36, 
Stofă întreg pentru un costum pentru domni lei 250. Perdele, pânză-rii ,i oovoară. 
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~ :Un interviev al dlui general 
Averescn. 

tămătoare tărei. Tot restul cuvâ,ntă· 
rei a fost broderie pe această temâ. 
Deci ameninţil.rill.", pe care le menţin, 
se adresau acelora care puneau în 
mişcare acele mijloace. 

). 

,e 
li Fostul prim ministru intervievat 

ie ,lndreptarea~ a făcut urml'.toarele 
:i i Jcclara ţi i : 
a 

1· 

.Afirm În modul cel mai pozitiv 
Il 
'U ,i nu am contribuit nici direct, nici 
:e : rodirect la răsturnarea d-lui, Vaida. 
1. ,Si pot dovedi aceasta într'un mod 

, oedisClltabi 1. 

e 

Printr"un comunicat dat în .ln
'ireptareac din 23 Ianuarie 1920 fă

(eam această atirmaţiune care nu a 
:OS! desminţită: -avem toate moti· 
rele să păstrăm o atitudine hotărât 
:lutră faţă de actualul guvern şi 

1. 'Jiei unul plină acuma ~iI. luăm o a
titudine ostilă,. Această linie de con
iuil~ am pAstrat ,o invariabil până. la 

~i Qimisionarea guvernului Vaida, adecă. 
IIi '~inceputul lui Martie 1920, un 

~embru al majorilă.ţei de &.tunci 

IU 

'U 
! adresat o interpelare, de sigur 
pu,lI. Ia cc\le, guvernului asupra ac

f· ':ilităţei mele politice. Şi atât Înler
:a . relatorul cât ~i banca ministerială. 

io răspunsul ei, n'au făcut de cât şi 

tu 

,ii atace cu violenţă atâ.t Partidul 
poporului cât şi pe mine personal. 
D. Petre Negulescu, atunci senator, 
• adresat la râodul să.u o interpe
,lre guvernului cu scopul d'a ne 
apAra, partidul şi pe mine. Astfel 
rolurile erau ră.:turnate : guvernul şi 

). 31ajoritatea atac au o opoziţie foarte 
slab reprezentată tn Parlament şi 0-

le , pQziţia era nevoită. să. se apere, Re-
)P pet şi afirm în mod categoric: n'am 

fost oslili guveallului Vaida şi n"am 
contribuit cu nimic, nici direct, nici 
mdirec( la cădert>a lui. Mi-am Im
DUS această atitudine printre alte 
motive ca. o datorie din faptul cA 
iictl~ .. m parUt .,c~ .1eva zile din gu-

e, 
:ii 
e· 
e, 

i: 

:ii 

la 

:u 

vernul Vai da. 
Dar să. venim la a doua par:e. 

CâJld am avut cunoştinţă că criza se 
deschide, am crezut că este de da
toria mea, ca şef de partid, sA. pun 
10 evidenţă. titlurile pe care le avea'll, 
spre a fi luat il1 cOflsiderare la re· 
wlvarea ei. La 11 Februarie 1920, 
in urma rezultatelor alegerilor par
~ale de alunci într'un comunicat 

. spuneam că !/unt convins de datoria 
e· ce am către ţară. şi CoroanA de a le 

pune la dispoziţie - f~tră a indica 
forma - • Îllcrederea şi iubirea do
bândiHt din partea poporului...c etc. 

Df 

ti 

n. 
n· 

li· 
a· 
CI

'ZI 

or 

" 

• -

Iar la 20 Februarie, doul zile dupl!. 
deschiderea crizei, spuneam intr'un 
comunicat: .credem a fi Îndreptăţiţi 
să cerem ca între diferitele conside-
r_(iUrlI ce se vor avea ta vedere la 
rezolvirea crizei. să fie luati în 
seamă indicaţiun~a dată de voinţa 
corpului electoral din vechiul rt:-
gale. ,. 

In rezumat, întemeiam titlurile 
noastre spre a fi lua~i In considerare 
ia rezolvarea crizei pe următoarele 
două. fapte: atitudinea corpului elec
IoraI prin covârşitoarele abţineri, 
când noi ne-am prezentat la alege
rile generale ~i majorităţile sdrobi
toare sub raportul voturilor obţinute, 
pe cari ni le·au dat toate alegerile 
parţiale, la eare ne-am prezentat. 
Increderea ţărei gravita incontestabil 
~pre Partidul popurului şi ceream 
numai ca Suveranul, în exercitarea 
prerogativelor sale constituţionale să 

~e seamă de aeele indicaţi uni. E 
drept că. nu aveam o bazi pariamen
tară., însă erau presumptiulli seri
oase că guvernul va putea totu~i 
să-şi formeze o majoritate. Asupra -

" ' 

acpstui lucru nu mi·am făcut iluziuni. 
Am primit a face incercarea, dar 
numai dllP~ ce am obţinut asigurări, 
că în cazul dnd IlU va reuşi,· vom 
ave-a dizolvarea. 

Găsiţi vr'unul din toate aceste e'e
mell~e to modn: .:;u~ !:'", nrodus ultima 
schimbare de guvern? 'Ea este p,'G
vocată de că.tre unul din colabora
tori, - şi mandatul estp. încredinţat unei 
grupă.ri pOlitice, dacă i se mai poate 
zice astfel - în favoarea cAreia nu 
există. nici cea mai mică. indicaţiune 
a opiniunei. Şi nu ştiu dacA mai 
trehue să. adaog, că schimbarea din 
1920 a avut ca efect UII sentiment 
de uşurare geaerals., exceptând, fi
reşte, pe cei interesaţi, pe când 
schimbarea de acum a stâ,rnit stupe
facţie, acolo unde n'a provocat un 
hohot de râs re 

Relativ la primejdiile unei dizol
vări, d. Averescu a spus; 

>1n 1920 existau indicii vldite 
că acordul intre corpul electoral şi 
Parlament nu era a~ezat pe baze 
solide. In afară de păcatul originar 
al acelui Parlament, decurgâ-nd din 
faptul că ill vechiul regat mai mult 
de jumătate din alegători nu aveau 
reprezentanţi, veneau indicaţiile de 
la alegerile parţiale. Azi nu avem 

• Liberalii au inţeles şi simţit efec· 
tul loviturei ce primeau drept In 
faţă, - şi atunci, dellaturând lucru
rile, s'au tupilat după. Suveran, pu· 
IlfLndu·1 astfel intre mine şi ei.-

Surpriuzător a fost că. au putut sii 
aibă ca instrument in această ma~ 
nevrâ abilă. ziarul ~ U niversu 1 e. il1 
care a ap~~!!t prima versiune falsifi· 
cată a cu\'ânlărei mele. Azi f'i\nd se 
ştie din compunerea guvernului însă
şi, relaţiunile dintre autorul principal 
al celor petrecute şi .Universul., 
lucrul e foarte explicabil. De altfel 
am văzut foarLe clar chiar de atund, 
dovadă. articolele .Ipocrizie« !;li • Di
versiune ipocrită.~ apărut~ tn .Indrep· 
tarea.« Cât despre declaraţ.lunea fă· 
cută in Parlament spre a desminţi 
nascocirile gazetelor, ea a fost nu o 
rectractare, cum s'a zis, ci punerea 
lucrurilor la punct. Cred că lumea 
mă ştie eu' am curajul pă.rerilor mele, 
înţeleg lnsl ca o pasăre să piară pe 
limba ei, - ,i nu pe a altora. Din
tr'un amor proprin donchi,otesc sl
mi apropii ceeace n'am spus şi să mi 
pun astfel tu contrazicere cu tot 
ceeace am susţinut mai inal(lte, ar 
fi fost ridicol. Azi pot spune chiar, 
că intenţ;unea mea, când am sosit 
la Bucureşti ,i am aflat de cele pet· 
re cu te, era sii. fac o declaraţie mult 
mai amplă şi mai hotărâtoare, - şi 
am renunţat la această. idee dupli. 
dorinţa însăşi a Suveranului. 

~A doua manevră. a fost aceea a 
calificArei declaraţiei mele drept • ret· 
ractare c, ca doar, protestâ,nd contra 
acestui înţeles imi va scăpa ceva 
care l'>ă poată. fi exploatat drept o 
confirmare sincerită.ţe\ falsului comis. 

la indemână de cât rezultatul alege
rilor parţiale din timpnl guvernil.rei 
noastre. Or, el arat!$ in mod precis, 
că tot Partidul Poporului are cel 
mai mare credit electoral şi că fie
care din grupările oponnte, dacă a 
putut să ia unele locuri, nici una n'a 
putut să. apropie sufragiile obţinute 
de partidul nostru. Mai putin de 
cât toţi opozanţii. este actual ul guvern 
in ml~ură, să se, reclame de la 
sprijinul sufragiului universal, ~i chiar 
partidul liberal care se indică singur 
drept suCcesor al formaţiunei ac
tuale. 

. Am V'ă.zt1t -şi &ceasta foartet1mped~ 
nu am dat in cursa ~j până la mo
mentul crlzel raporturile cele mai 
normale au domnit între Coroană şi 
guvern, criza s'a produs numai tn 
modul cum se ştie, iar nu dintr'o 
tensiune Între Coroană şi şeful guver
nului. 

De aceea convÎngerl'a mea este, 
că. o dizolvare nu se întemeiază. pe 
nimic serios şi nu exclude posibili
tatea unei situ'3.ţiuni din cele mai 
grave, daci"!. Ilouile a'egeri vor trimite 
un parlament cu fizionomie politică 
asem~nea celui actual. ) Nădă.jduesc 1 
că. tua va fi cruţată de aceea po
sibilitate « 

Pretinsele "n.tn.curi in 
cOlltru. Corollnei" 

Relativ la aceasta d. Averescu a 
spus: 

• Pentru motive de ordin absolut e. 
conomic şi financiar partidul liberal, 
imediat dupA votarea legei agrare 
În telegea să provoace răsturnarea 
guvernului şi schimbarea regimului. 
Pentru a se ajunKe la acest rezultat 
era nevoe Q. se provoca un dezacord 
între guvern şi majoritlte sau intre 
guvern şi Coroană. Au renunţat la 
obţinerea primului, dându-~i seama 
că. era o imposibilita.fe ~i atunci au 
recurs la al doilea, reprorlucu.nd sub 
altă formă şi cu alte mijloace cele 
petrecute In 1918. 

In cuvâlltare mea de la majorităţi, 
precum ş:iţi, punctul de plecare a 
fost existenţa unei crize politice prin 
ciocnirea violen tă. a două. cOllcepţii 
privitoare la schimbarea de guvern 
şi de regim. Am spus că In aceastii. 
ciocnire liberalii s'au servit de două 
arme principale: retragerea dill par· 
lament şi agitaţia extraparlamentară 
~i am socotit aceasta o acţiune vll.-

Intelegerea CII ţărăniştii. 
S'a recurs şi de data asta ca şi 

în trecut la Însinuă.ri. Mă îndoesc că. 
au putut sAşi producă efectul. S'a 
însinuat, a!jla e, că aş fi urmărit să 
amestec armata In politică. Or, deşi 
mulţi din ofiţerii de grad inalt în 
armată. sunt foştii mei elevi, cu care 
am avut legă.luri personale foarte 
strânse, din ziua de când am Întrat 
În viaţa politică., am căutat ~ă evit 
orice contact cu el, ca să inlatur 
chiar aparenţele, că aş vrea să. mă 
folosesc de sentimentele lor. 

.In ce prive~te .pactul~ cu ţă
rAniştii, pot spune că am flcut de· 
mersuri pe lângă aCfst partid, ca pe 
lângii toate celelalte spre a se in
toarce in Parlament. A fost Însă sin
gurul cu care demersurile mele au 
ajuns la un rezultat favorabi!, eVI~ 
dent pe baza unei f'lţelegeri. Dar 
Îuţelegere:l aceasta nu cuprinde ab
solut nimic ce ar putea fi cOllsiderat 
ca o taină compromiţă.toare. Nu nu
mai atât, dar e slipulat explicit că 
cele douii. partide I~i păstrează. corn· 
plecta libertate de acţiune politică. 
De alt fel asupra acestor illslnuări 
cred că. nu este nevoe gl insist, de 
oarece faptele Însăşi, prin desfl~u
rarea lor viitoare, se vor îusărcina 
să. le de!'mintă, cum au fost des, 
minţite ~i in trecut insinuările şi oa
lomniile •.. « 

Decentralizarea revizo
ratelor. 

In judetul Arad vor functiona 7 
• subrevizorate, ' 

Cu data de 15 Ianuarie revizora
tele judeţene vor fi decentralizate il1-
fiinţâfldu·se subrevimrate cari vor 
avea aceleaşi atribuţiuoi ca revizo
ratele, afară de corespondenţa di· 
rectA. cu autorilăţile superioare pe 
care subrevizoratele o vor face prin 
:-evizorat. 

10 vederea acestei decentralizări 

revizoratul Arad a propus mitllsteru
lui instrucţiunii :tnrii nţarea a şeapte 

subrevizorate pentru acest judeţ şi 
adecă in următoarele centre de 
plasă: 

Arad. Pecica, Radna, Şiria, Ineu, 

Chi~ineu ~i Gurahonţ. 

Impărţirea teritoriall a subrevi
zoratelor ,,'a fii.cut la aşa fel, că la 
fiecare subrevizorat vor aparţine 100 
învă.ţători, iar la. subrevizoratul din 
Arad, care va funcţiona împreună. 

cu revizoratul vor aparţine 200 Invă· 
ţă.tori. 

In judetul Arad sunt în funcţiune 

actuairuettte 716 învăţători de stat. 
Odată cu :tn,fiinţarea subrevizora

telor se va leduce numărul persotla
lului revizoratului, unde vor funcţiona 
iu viitor pe lângă. revizor, un se
cretar şi 3 funcţiona.ri. Până acum 
pe lângă revizor erau în funcţiune 

In biroul revizoratului încă. 4 sub re
vizorl. 

Birourile subrevlzoratelor v or fi 
plasate- ta olicitre-preturiJor ,i pentru 
cedarea localurilor con'i.spullzito~-,

revizoratul se va adresa zilele aceste 
subprefecturei judeţului. 

Până. Ia asigurarea. localurilor co
răspunzătoare, subrevizorii vor con~ 

duce afacerile oficiului lor din Arad. 
Numirea subreviwrilor urmează 

sit. se facă. pentru ziua de 15 Ianua
rie, termenul fixat de ministerul ins~ 

trucţ\unii pentru îllceperea func~io

nă.rii subrellizoratelor. 

In~I)ectorul I'eneral nI invit
ţil.mântului primul' in .:\rud. 
D. inspector general va ţinea o con-

ferinţa la primărie. 
Al.i Sâ.mbMă dimineaţa va sosi 

ia Arad cu trenul de Bucureşti d. 
FIorea, inspectorul general al invăţă.
mântului primar şi norm .. 1 în minis· 
terul instrucţiunii. 

Dupl'. pnnmea oficială in gară 

d. inspector Florf'a va vizita institu
ţiile invăţă.mântului primar şi normal 
din "localitate. 

La orele 12 d. irlspector Florea. 
va ţi nea o conferinţl publicA în sala 
f.estivă a primăriei despre ,Datoriile 
extraşcolare a tnvăţătordor şi profe
sorilon. 

Dupit conferinţă va avea toc o 
masA În cerc restrâns. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca 

/' 
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Teatrul Orăsenese .. •• 
Bepertorul 8ăptămAoaJ. 

Intreagă săptămâ,ua Vabul de adio. 
La teatrnl naţional intreagA săptămAnă. se 

va reprezenta. farmecă,toarea, operetă. alui Osear 
8tr1\U8s. ' 

GAZETA ARADULUI 3 t Deeemvrie 192 L : -Convocare_ 
Prin prezenta se aduce la cunoştinţA D-Ior acţionari ai firmei "Marta J(alya . 

A.utomobil R.-T. Arad" 00 

adunarea generală ordinară a XII-a 
se va ţine în ziua de 1 ~ Ianuarie 1922 la orele 11 R. Dl. in localitate I 

- fabricei (Arad Calea Aurel VJaicu 3l) fiind la ' 

Ordinea zilei: Cadou de anul nou p"ntru copii. Co;;inzeana. 
,i cei şellpte pir.ici la dorinţa generală. Cu ocazia' 
matineului dela Crăoiun având Uosinzeaua - un 1. Rapori.ul direcţiullei asupra gestiunei tura cu acea;<ta alegerea licLidatorilor ~i tixar 

premiilor. mara succ,s Sâmbătă ill 31 aceasi il piesl't se va anului 1920. 
l'epl'E'ZRnla în matineu la oreie 3 şi jmnătaV'. In 2. Stabilirea bHlienţului şi hotărârea asupra 7. Hotărâroa asupra propun',rilor evenlu~ 

facute În sen~ul §-ului 17. al statUI eloI'. rolurile principale cu persoanele dela Orăciun. acoperirii pierdtlrii. , 
Duminecâ: in Ill!ditleu: Bocaccio cu concursul 3. DescBrcarea gHstiunei Jil'ecţiuuei ~i a cen· Nota. D·l,ii acţionari cari doresc să partic 

It\ lldull'll>ea genpralEi. "unt rugaţi a depune iII 

ţilmile lor cel puţin C:1 trei zile înainte de ad 
Illll'ea generală ia Banca Comerciala din Bu,1 
pesta (Btlrlape~ta Fi'u dO·utCI\ 1.) sau la sucnr,a 
elin Arad a acestei bauoi (Arad Bulevardul R-g: 

I zorilor. ~ " 
Dnt"i Mici Ha;mos. Margareta VaradYi 4, A!pg''''rea cenzorilor şi fixarea premiilor. 
Dra. Lilî Rzegho. Irina Zilahy, Dnii l' 5. R>tportul dir'6cţ,il1nei relativ la vânzarea 
Radu Inke. Mi.hai Sf'lmp('zy. Carol I imobilelor, materialelor brute mărfurilor fabricate 
]'aludi, Mihai Ac:", Iosif L"di:izlay, ~l semi-fabricate. 
luliu8 Szaho. 

Tarevlclnl o noutate 9. II Teatrului Ma
ghiar" din Budlipesta, drama rellumitei şcriitoare 
Gabril'll~ Zapolska, care a incetat din viJ\ţ.ă, in 
săptămâna trecută - se va l'{'prezenta Luni în 
Tt'atrul orăşăne"c din Ara.d. 

Unicul rol ile femeie tn premiera acestei 
pif>să ti va juoa dra Miţi Magori, iar la a. doua 
reprezentaţie dra Gizi Keleti. ~ai an roluri Me· 
8zâros, Darvl1s, Kallos, Mihai Acs etc. 

CINEMATOGRAFE. 
Sub masca neagră. atracţie de oirc in 5 acte, 

In "Apollo", în 30, 31 Di'cemvrie. O fat.' u,ora
tecă. Lulu îşi ucide ama.ntul din jaluzie. l!'ugind 
dinaintea. poliţiei într'un ur8,f d .. butea7.ă cu suc
oes ca dallslltoare de lei. Recunoscută dispa.re, 
apoi reapare oa dansatoare de cabareu. Aici con
ilulu! Andf'rsf'n O ia de ~oţie. In absenţa bă.rba
tului ia parte iar ca danllatoare de lei. În circul 
cunosout. Un bă.rbat ii fa.ce curte ea Insi zice, 
că numai aceluia va ceda, care o va cerceta in , 
cuşca leului. Un bărbat. bărbatul ei, se du~ )a 
ea~re.ounoaste ,i ti fac~ reproşuri.. Intr'aste 

~~, -' ..jlne politia, iar Lulu De mai având scăpare se 
sinucide. 

• 
Samson şi hoaţă atlB~ilor, dramii. de senzaţie în 

"Urania" , lu 5 actf-, în 30, 31 Decemvrie. Un 
cutare domn Samson înfiinţează. un institu~ pen
tru cultura corpului, căci dela corpul sănătos de
pÎnd", soartea oamedlol'. Doctorul I~odz aliat, ou 
\) femeie de o frumuseţe rară., ,i cu UD conte, pe 
ca.re l·a rE'spins O fată, Rivette lucrA ('onr.ra. lui 
8a.mson. Riv<tte însă îi face propagandă lui Sam· 
son şi după. o lupti grea drul Lodz şi clrdă,ill. 
lui "mnt înfriî.nţi. 

6. Propunerea direcţinuei relativ la desfiin· Maria 14) sau la sediul ft>brieei (Arad Ca. 
Aurai Viaicll (5). Dlreeţiunea, ţarea. respectiv la lichidarea. Societăţii. In Jegă.-

LellB.· Lei -- B. --- -- --r -___ o ----

Uzină, _.. ___ ._. _._ 277466H 0:2 Oapi' al soeiaL_ .~_ _ __ 
Datori ~i 6f<,cte ___ ._ 1 92122:W 11 }1'ond do rezervă _.. ___ 

300000/) 
100000 

Stocuri jnventariate ___ 7837520 ~~0 FOl.d de re.-;°rvll pf>ntru 
Pierrlere pe anul 1920 _._ 1473482;78 diferenţa preţurilor ___ I 1 041812 ~ 

Oeducând: Creditori ...... _.- .-- --~ I 17l3405~{l 

Profit rt>portat din ~ni ~ i 
~8-1919 0.44048'84 __ 2_29~~'~~ 145145836 --!-r~~-..1 

~12738t54-±7 i ~1~75~ti4~ 
----'- ----~- -

Interese .__ .• _ __o 
8pl'se generală. şi de 

stiune __ ~ __ _ __ 

--

Arad, la 31. Decemvne 1 H20. Dlrecţla»el 

, V ol'ificat şi găsit couform ou registrele. 

Conlhiuoea de Supraveghere. 

F7~:i571)':31 P'ofit ,.po,ta. din -.ni _._L_e'_l-_I!': __ L,,_! 

I 1918 - 1 H 19 C. 44048'8,1 f 2202H 
996007i22 Profit de fabricaţie dedll- - ~ 1,' 

i ci\nd toate spesele __ _ 3181()H I 

i Pif'rdere pe anul 1920._ 1473482178 

l Deducând: 
! Profit reportat din am _) 
, lU18-lU19 C. ,140,1884 2202442 14514583 

- --'_~~~~''''-I----
17~15~v25 - '- ~---i 

Arad, la 31 Decem vl'ie 19:W. 

Verificat şi glsit conform cn registrele. 

Comisiunea de Snprave"here. 

---I---I-"~~2 '-J 79 iw.J~ --1----1.-1---.-

Direcţiallel 

Onoratii. Adunare GeneI"alt,! l 

Teatrul APOLlO ... ~ Teatrul URANIA. I A vem onoare a va raporta, ca reviznind 
. amanunţit bilanţul ~i coutul de profit ~i pierdere 
'1: din anul de gestiuue 1920 pr6:;.6ntate de către 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 30, 31 Decemvrle 

Vineri, Sâ.mblltli. 

In 30, 81 Decemvrie 
şi 1 Ianuarie 19U. direcţ.iune Şl comparandu-Ie cu registreh', am 

constatat ca ele sunt, in bună regub convingân
Vineri 8âmblf.tl!. Duminecă I du·ne totodat.ă oa sunt. cori'iipuozătoare atat sta

onol\re a. va propune să. se a.ccepteza propuner. . 
direcţiunei rugâud onorata Adunare Generala' 
pri vitor la anul de gestiune 1920 sa binevoi~" 
a da ahsolutoriu atât direcţiuDoi, cât ~i CQlII 

sillnei de supraveghere. 

Sub mască neagră. 
Atracţie de circ, in 1) 

acte. 

Prim actor: Molly 

. Samson şi hoaţă 
atletilor , 

Dramă senzaţionalii. tn 5 

I tut"lor cât şi cerintelor legei. Prin urmare avem 
Arad In lnna Noemvrie 1921. 

. 
I Comisiunea de 8upr.,reghere: 
I ! Guatav S1ra8Ser, m. p. Carol Haber, m. p. Bertalan Harglttay, m., 

Wsssely şi LOlhe Neu· ~f1l. ! 

-====m:8:n:n:. ===:.=~:,:=p:n:·m=a:c:to:r:::S:8:m:s:o:n:.::; I :-IW-~.--&--I-.-C--U---B--O--T--A--" : ~:'::f~~avi~: ţe!~;;~i.dilîgf>nţa doveditoare văm 
~ . 1'''[&., Petiţiile se vor adresa Secretariatului JOlh~ Lem.ne de toc - Cărbuni 

acte. 

Cu vagonul !le află CU preţ I Ghete bli,rMtf'şti şi femeieşti prima 680 Pdmăria .JosH,el. 
moJerat secţia de miirfuri oalitate lei 300 .••• Pălării ieftine. -

Maximlliao Konlg str,' Bucur N o. 3 
Telefon No. 63, 

ltlAGAZINUL DE CA.RBUNI 

KNEFFEL 
Rulev. Be=f'!le Ferdinand 1. 2. 

~Ilrbulll de călcat, lemne mil'lInte UII

eate, earbuni În bocit prima calitate 
In Arad tran"port. la domiciliu. 5uH 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. Ho. 2. 

Secre1ariatul Josăsel. , 

No. 1569-1921. 

- Publieatiune. , 
La secretariatul cerCUI1! din JosAşe], postul 

de scrietor a devenit vacant prin decis. PrimAria 
caută un scrietor cunoscând limba română în 
scris şi verbal - cu puţina praxa a.dministrativă. 

Salariul acestui post e 300 lei fix lunar, 10-
cuinţa, lumina ~i tncă,lzit. Intreg venitul a bile-

DeSI-deI'I-U L t- Bu!evarduIRe~;~ USZ ,Jg Maria No.14. 

Mare asortiment de tricota.;, paltoane, 
8ventare, wâouş. ,i ciora.pl. 601 

Publicati În , 

"GAZETA ARADULUI 
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1 ipografia L. Rethy ti Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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