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"Marele mistificator" . 
"Un mare mistificator lt

; Tartuffe al politîcei, 

,O li. dic& ipocrizia personificată; in~elător pe tărâ.mul 
d. militar; intemeetor al unui partid politic bazat pe 

,O TI. lalş şi pe minciună; iată tot atâtea expresii găsite 

d. de noi, intr'un prim articol al unui ziar politic din 
Capitală ~i toate referindu·se la un singur om. 

Gâ,udind serios la gravitatea terminelor de 

I fi: mai sus, îţi vine să te întrebi: cine este oare 

re. i Dlonstrul cu sufletul atâta de corupt, cu inteligenţa 
lAta de falsificată ? Cine este acela care a reuşit 
. adun. intr' un buchet macabru toate defectele 

. imperfecţiunile omeneşti, pentru a le exercita în 

auna intereselor naţiunei româneşti. 

~~De~ 'Privirea ,aşteaptă Încruntată. ; dinţii ţi se 

:. tii i{râng sub buzele crispate, iar sufletul îţi palpitâ 
1i r t nerăbdare şi de groazll în asteptarea numelui 

Ar' celuia care înşeală, falsi fi că., Pă~ilcşte naţiuaea şi 
illl ~ insultă totdeodatâ ca om şi militar. 

, Aşteptarea îu fine s'a sfâr~it, de oare ce 

naTul de partid din Capitală dă şi numele mon

!trului politicei române, dupi ce, bine inţeles, şi-a 

.. regătit toate efectele dorite, printr'un potop de 

. txdamaţii, de puncte de întrebare şi de puncte de 
url~, uspensiune. 

Me:;: Monstrul, infamul, trădătorul, militarul care 

np~' dat nu ~tim unde dovada încapacitătei sale, este ..• 
generalul A verescu. 

Il I Atuncea dinţii ţi se descJeşteazăj privirea 
.I ,Tlia adevărata sa căutătură, far inima îşi poto

DaR' şte bătăile-i precipitate ~i Iti zici: a fost o 
l "thestie politică, astfel cum se obi~llueşte pela 
eg" liii; a fost un articol de ziar politic, supărat cine 

Ofelie din ce imprejurAd şi care şi-a răcorit sufletul 
'1 .• 
I '1-& dat drumul enervărei, fă.ră. să se gândească 

dos şi adânc, la răspunderea ce are faţă de tn
eaga naţiune căreia presa ti este datoare, toată. 

ialitatea, tot bunul simţ, tot-adevărul. 

După primul moment tnsă de surpriză. şi de 
. estindere a nervilor, te intrebi: cum este oare 

să cu putinţă, ca un ziar din Capitală, ziar po

'tic cu <> normă. de conducere, cu redactori expe

'mentaţi ~i cu mii de abonaţi, în tară., să. se uite 

.' ~ acolo, şi să se scufunde până într'alâta in pa-

'unile politice 111 cât să. numească falsificator, 

~gois~ incapabil) pâni chiar ~i în ceea ce priveşte 
omeniul miii tăriei şi mistificator de idei şi si· 

luaţii, pe primul ministru al ţă.rei, pe generalul al 

.tQruia nume a personificat la un moment tot ge

liul militar al românismului, tn timElll marelui 
'tăzboi ? 

Crede oare ziarul in chestiune, sau poate să. 

(Tead~ cineva că asemenea scornituri, asemenea 

calificative ~i asemenea denaturări de fapte ~i' de 

~tuaţie pot să. se strecoa:re in sufletul ţărei româ

n!~ti, ce dore~te mai mult de cât ori şi când lumină, 

a~ u 
cinste, adevăr ~i dreaptă. judecată Şl inter·· 
pretare. 

Trebue să. fie cineva prea amorezat de in .. 
venţie şi de exageraţie şi prea rău orientat cu pri

vire la Însemnătatea. noţiunei cuvintelor, pentru ca 

să. nu-ţi dai seamă. că. îţi prlipădeşti singur presti

giul ~i îţi anihilezi singur existenţa Încercând să 

otrăveşti opinia publică. până la un punct atâta de 

grav, în cât să crezi d. cel mai mare general al 

ei e incapabil ~i că. omul în care ţara şi-a pus 

nădejdea nu e cât un împostor. Şi aceasta pentru 
ce ? Pentru că unor politiciani nu le convine o 

situaţie, sau pentru că procedeul semnalat mai sus, 

mai are totuşi dezonoarea să facă parte incă din 

arsenalul invechit cuprinzând armele de lUplă cele 

mai ridicol~ ti cele mai deteriorate şi mai pline de 
rugină. 

Pentru a Inţelege tnsă. în toată gravitatea lui, 

rezultatul la care s'ar ajunge, dacă sistemu I acesta 

de ură ti de ,defăimare il!Ji imiţat de toate ~ par, 
tideJe politice, nu aCvem decât să ne luchipuim că 

toate ziarele politice ar insulta şi ar calomnia la 
fel pe toţi adversarii lor. 

In vederea sistemului acesta, tot ceea ce ţara 

are mai bun, mai inteligent ~i mai cinstit s'ar gă.si 

de o dată. sub cele mai grde acuzaţii. Cou~erva~ 

torii ar insulta pe liberali şi ace~tia pe marghilomanişti; 
marghilomanÎştij pe conducătorii partidului poporului 

şi aceştia la rândul lor pe toţi adversarii lor politici. 

Dnii Averescu, Brătianu, Marghiloman, Titulescu, 

Argetoiauu, Iorga şi atâţia alţi, oameui de va
loare ai naţiunei, ar fi rând pe ~rând, Tartuffi poli

tici, trădători de ţară, mistificatori ai naţiunei, jon

gleuri de sentimente şi idei, cu un cuvânt monştrii, 

imposibilităţi morale, organisme degradate de per-

vertire sufletească, de infamie, de minciuni ~i de vicii· 

Dar atunci ar fi putregaiul moral; ar fi bizan

tinismul ru~inos şi întosirea totală, despre care 

vorbeşte, gura vinovată a câtor-va făcători de 

politicA din teritoriile alipite; ar fi in definitiv 

năruirea a~teptată. ~i probabilă în mlaştina sociali 

şi politică. a Întregului regat. 

Ci totuşi, ziarele politice din ţară au blamat 

cu insufleţire şi convingere procedeul ruşinos şi 
nepatriotic at politicianilor cari au insultat vechiul 

regat şi oştirea ce le-a dat libertatea şi lumina, 

făcând din oameni, adeseori, slabi şi mici persoane 

cu o situaţie morală. şi financiară, depăşiad cele 

mai optimiste aşteptări. 

Concluzia este să se gândeasci serios, în· 

treaga presi'i., la aceea ce scrie ~i manifesteazi'i.; să 

s!! gândească. presa la rolul ei cultural ~i morali

zator şi să. caute că.ile drepti'i.ţei, iar nu pe acelea 

ale calomniei şi ale lipsei de loialita.te. Presa noa· 

stră din regat, să nu facă aceea ce ea însăşi cn· 

ticA, la unele ziare de dincoace de Carpaţi, mal 

simple ca idee şi mai puţin experimentate din 

punct de vedere al profesiunei din cauza împreju-

• 
rărilor istorice ce au oprit o evolutie normală in 

toate direcţiile spiri tului şi priu urmare, fatal '1 
pe terenul ziaristicei. 

Să se gâlldească. presa totdeauna la ră-spun-. 
derea sa faţă. de mulţime şi să·şi aducă. aminte că. 

rolul său este să. înalţe, să îmbunătăţească şi si 

vindece răul, iar nu să. alimenteze ura şi să pre
gătească. dezastrul viitor. 

Vizita dlui ministru Antonescu 
la Arad. 

~ . Ieri dimineaţă la orele 10 a sosit la Arad 
venind cu autom~bilul dela Oradea Mare. ministrul 
de justiţie, d. M. Antonescu însoţit de directorul 
resortului de justiţie din Clui d. 1. Cosma. D. mi
nistru a descins la otelul Central, de unde apoi la 
orele 11 s'a dus la Palatul tribunalului. Aci d. mi
nistru de justiţie a fost întimpinat la intrarea prin
cipală a palatului de dllii Silviu Mofdovan, pre~
dintele tribunalului V. Avramescu, fost pre~edinte 
al tribunalului, actual ~ef al contenciosului din 
Arad, Meculescu primprocuror ~i Liviu Tamasdan 
şeful judecătoriei de ocol. ' 

După in,impinare d. ministru a asistat la câteva. 
şedinţe a diferitelor secţii, trecâ.nd in urmă. itI bj~ 
roul preşedintelui tribun~lalui, întreţinându-se timp 
mai îndelungat cu d. preşedinte Moldovan. La ora 

! 1 d. milli~tru a trecut la judecătoria de ocol, 
1 asislând la şedinţa acesteia,' iar după aceasta s'a 
întreţinut cu d. L. Tamaşdan şeful judecătoriei 
de ocol. 

După masă, la orele 5, d. ministru fi primit 
în biroul preşedintelui Palatului tribunalului tn 
audienţă particulară. pe membrii magistraturei 
diu Arad: pe doii Sr,wer Barbura, preşedinte de 
consiliu, StinghA, procuror general din Timi~oara, 
Kohler, Elekes ~i Popovici, consilieri de ourte de 
apel, Meculescu primprocuror, Bauer, Ghiţescu ,i 
Ghita procurori. Cu ocazia audienţelor particulare 
duii consilieri K6hler ~i Elekes au rugat pe d. mi
nistru pentru modificarea dispoziţiunii relativ la 
transfel11rea. lor. D. ministru a răspuns la aceastA. 
rugare, cu cell. mai mare afabilitate, că până la 
definitiva rezolvi re a chestiunei transferării ambii 
judecători vor remâne in Arad. 

După. audientele particulare toţi magistraţii 
~i procurorii s'au prezentat În corpore la d. mi
nistru. 

S'au prezentat apoi domnului ministru repre· 
zentanţii b&roului avocaţial dnii I. Mar~ieu, preşe
dinte, Schiitz, vjcepre~dinte, I.Petruţ, T. Papp, 
Parecz, Hotiiran şi Boţioc, cu care d. ministru s'a 
Intreţinut timp îndelungat asupra chestiuni privi
toare la înfiinţarea fondului de pensiune al avoca
ţilor şi alte chestiuni. 

Declaratiile d-Iui ministru Antonaacu făcute re-
, pr8z8ntanţilo~ presei. 

După membrii barou lui d. ministru de justi
ţie a primit pe reprezentanţii presei din Arad, cl
rora le·a făcut Ia întrebările ce i s·au adresat, ur
mMoarele importante declaraţii: 

,Am venit in Ardealc - a spus d. mini·. 
stru - ~cu scopul de a inspecta Curţile de apel 
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,i tribunalele, de a cunoaşte pe ma~istraţi şi de a 
vedea cum se dă justiţia in Ardeal. Am a~istat la 
~edinţele Tribunalelor !şi a Curtilor de apel. Am 
cercetat cu deam!\nuntul lucrările şi din toate 
aceste am cult:s cele mai bune impresii". 

~Am constatat cu muiţumire că există o ade
vărată fraţie intre toţi magistraţii orişicare ar fi 
origina lor etnică. Mi s'a afirmat de către şi:fli 
autorităţilor, că toţi m:1gistraţti îşi fac datoria cu 
sârguinţă şi cu ambiţiunea de a da o adevărată 
justiţie. Am cercetat im,umi mai multe hotărâri, 
pe care le-am găsit bine motivate". 

-Am cow,tatat că dificultăţile ce rezultă. pellM 
tru magistraţii veniţi din vechiul regat se impuţi 
nează pentrucă in urma tr~ducerii codurilor ei au 
un element de studiu ÎlI cunoşt nţa le~ilor diu 
Transilvania; şi coltgii lor cari cunosc limba un
gară, le dau tOl concursul pentru compledarea 
cunoştinţelor aRupra legilor de ach. 

In chestiunea limb".i d. mini~tru a declarat: 
Am constatat că mulţi ma~i;;traţi 'cari nu ştiu 

limba română, deşi oameni în etate, au ajuns să 
VOI bească destul dJ bine româneşte şi ~ redacteze 
tn limba română sentinţele, motivele şi raporturile 
lor. Deasemenea mulţi :lvocaţi ~i-au illsu~it limba 
şi i-am auzit pledând destul de bine în limba rOM 
mână, aşa că dIficultăţile relativ la aceasta che
stiune s'au împuţinat din ce În ce. Sper că în 
scurt timp aceste nu vor mai exista.' 

"In privinţa avocaţilor cari nu sunt destul 
de bine preparaţi pentru a pleda complect ron;l~
neşte cred că. judecătorii vor Ula cu lact de drep. 
turile lor şi că. acelor avocaţi car~ au bunăvoi nţa 
de a se exprima În româr\«şte, illsă mai încearcl 
dificultăţi de pronunţare, le vor permite cu titlul 
de explicaţii complimentare să. mai adaog-e ceva în 
limba ungară, după ce vor fi făcut pledoaria oraiă. 
româneşte" • 

Seara la orele 8 a avut Joc la restaurantul 
"Crucea Albl" un banchet Ît1 onoare~ dlul mi
nistru Antonescu, la care au luat parte toţi ma
gistraţii, procurorii, cei doui notari publici di n 
iocalitate şi membrii ai baroului avocati al. 

Azi, dimineaţă, d. ministru de justiţie va 
merge la Tllliişoara unde va inspecta Curtea de 
apel şi judecătoriile deacolo. 

.,e,z;. "'Vtr eu: .. w 

Propunerile conferintei dela 
Venetia. " , 

Cum sunt ele privite În Austria, Ungaria şi Jugosla'!la. 
(Prin fir special) 

Viena. - Comisiunea afacerilor externe COIl

tinuând desbateriie asupra con ferinţei din Veneţia, 
cancelarul Schober a relevat caracterul de corn· 
promis ai cOllversaţiuniior d:n V ... neţia şi a reco
mandat comisiunii să ia o hotărâre bazată pe pro
tocolul din Veneţia, ţinându-se seama de avan
tagiile unui acord stabilit pe baza acelor conver
saţiunî de situ~ţiunea Austriei ~i de situaţia diplo
matică. {!enerală din Europa. 

Dinghofer a cerut ca propunerile conferintei 
din Veneţia să fie respi nse aratând dl au fost 
cedate italiei, Cehoslovaciei şi Jugoslaviei teritorii 
locuite de austriaci fără a se recurge la plebiscit. 
pe când acum contrar dispoziţiunilor de drept in· 
ternaţional se propune plebiscit pentru oraşul 
Odellburg fără ase lua mă.suri pentru I,bertatea 
plebiscitului. 

Comisiunea a respins acea5ta propunere ~i a 
votat cu unanimitate o moţiune În senzul cii. întru 
cât puterile Antantei nu par di"puse să -execute 
Intocmai dispoziţiunile teritoriale ale tratatelor de 
pace, ratificate, mai ales cele favorabile Austriei, 
guvernul austriac având in vedere, că. prin acea
sta atitudine a Antantei şi situaţiunea s'a schimbat, 
f'ă continue tratativele începute la Veneţia apă
rând cu hotărâre interesele Austriei şi drepturile 
poporului din Burgenland şi de a le incheia sub 
rezerva aprobărei constituţionale. 

• 
Viena. - Guvernul austriac a comunicat 

puterilor şi mai ales guvernului italian şi celui 
maghiar hotă.rârea '\totată de comisiunea afacerilor 
externe şi a. luat măsurile necesare ca tratativele 
si fie terminate cât mai curând posibil. 
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GAZETA ARADlJLUl 

Budapestct. - Cont~le Bethlen 1 ăspunzând 
felicitărilor cari i S'au adresat, a spus cii rer-ulta
lUI COli feri nţei din Veneţia, de~i inferioare dorin· 
ţelor naţiunei l1ngare, nu trebuesc dispreţuite. Un 
ora, maghiar a fost salvat şi soartea revendicări
lor economice ale Ungariei a fost salvată. 
Dar rezuitatul cel mai remarcabil al confe
rinţei - a spus contele Bethleu - a fest că 
Unga.ria a putut să discute dela egal la egal cu o 
mare putere victorioasă. Naţiunea maghiară a spus 
contele Bethlen trebue să. conlinue a se inspira 
din virtuţile sale tradiţioll~Je ~i din moJeraţia care 
a caracterizat-o, ea nu trebue să uite că. datoria 
supremâ e de a executa in mlld loiai obligaţiunile 
acceptate prin tratatul dela Veneţia. 

Belgrad. - Ziarul ,Pravdac declară: acor
dul din \'ell\>ţia aduce () dublă, atingere politicei 
noastre externe. 

Celeia\te state ale micii antante aveau un 
int<:res decisiv ca Burgen!andul să fie atribuit 
Ausiriei. Dacă Sopron şi împrejurimile acestui oraş 
aparţin ~nf';ariei cOntactul direct între statul 
nostru rezidă mai ales în faptul că Ungaria a 
reu~it ~.ă pro'lo:lce O modificare a trat:ttului dela 
Trianoll. Acest precedent O va iucuraja să. prepare 
alte violări a tratatului ~i se va servi de exemplu 
celorlalte state i!1\'inse. Noi nu trebue să cut1oa· 
Ştfltn modificările aduse de Italia tratatului dela 
Trianoll ia conferiuţa din Veneţia. Noi am dovedit 
pfwă acum că respectăm tratatele. Modificarea 
adusă fiind O atingere a pl\cii generale e Ull aten· 
tat la integritatea tt'fitorÎală ~i avem dreptul să 
adresăm un apel bine simţit către aliaţii lIo:?tri. 
Politica egoistă a unuia dintre ei 1111 justifică O 

vioiare a unui tratat internaţioll<Jl. 
Germania nu e Ungaria. Dacă. aceasta va 

Intra odată pe drumul indicat de amiralul Hort]', 
aliaţii vor fi ameninţaţi de un pericol redu
tabil. . ... ...... 444_ 

o carte folositoare Economia de 
casă de d-na Iudita Secula. 
o foarte importantă. carte, - care foloseşte 

tuturor gospodine lor şi in special fetelor cari sunt 
la ~coală sau cari tn curând vor pă~ii în gospodă
ria lor proprie ~ a apArut nu de mult în a treia 
ed tie, aprobatl'i. de Minist~rul Instrucţii Publice. 

lntocmitâ. cu muită chibluială, ~Economia de 
Casă. cuprinde o v&.stă, materie utiiă, împărţită. pe 
capitole cari reunesc un acel aş soi de noţiuni, 
toate având scopul de a pregăti formarea unei 
bunii. gospodină, din perwana care va citi cartea 
şi care va pune în practică. principiile expuse. 

După ce dii. o sumă de sfaturi foarte utile 
pentru conducerea gospodăriei, pentru bugetul fa· 
miliei, pentru educaţia copiilor, pentru tratarea serM 
vitorilor, Autoarea, dă sfaturi higienice preţioase 
asupra hranii, asupra ingrijirii sănătăţii, asupra În
călzitlllui, luminatului locuinţii, asupra îmbrâ-clLminţii 
şi apoi trece la studierea pâinii, a laptelui, a con~ 
scrveJor de carne, pentru ca în capitolele cari 
urmează acestora, s!\ explice detaliat multe feluri 
de mâncări, de prăjituri, de compoturi, de con
serve, etc. 

hr in trei mari capitole finale, Autoarea dă 
sfaturi preţioase pentru întreţinerea gospodăriei, 
pentru îngrijirea auimalelor de casă, şi pentru 
grădină. 

In scurt, cartea aceasta, este o colecţie de 
tot ce este necesar, pentru a conduce o gospodă
rie, pentru a realiza cele mai raţionale economii 
in menaj, pentru prepararea/hranei, pentru Îngri
jirea, cu folos, a tot ce este in famili~: mobil1er, 
haine, casă, bucătărie, animale, grădină. 

Citind această lucrare, recunoşti - or dl.t de 
profau ai fi, - că ai căpă.tat în domeniul gospo
dăriei cunoştinţe cari sunt preţioa~e, şi cari, d;;că 
vor fi puse în practică de cele cari sunt cbemate 
să dirijeze o gospodărie, vor da roade 'lIetăgăduite, 
realizând scopul ce trebue urmărit in casă.: econo-
mie, educaţie, higienă. . 

C~rtea aceasta a fost introdusă in multe şcoli 
ale statului şi particulare, ~i faptul că. se tipăreşte 
in a 3Ma ediţie, aprobată de Minister, este o che
zăşie şi mai mare, de folosul ce va aduce fetelor 
de şcoaJă, tinerelor gospodine şi t.uturor citito-. 
rilor. 

Lector. 

.", 

23 Octomvrie 1921 -. -
Noua frontieră po!onă-germană. 

(Prin fir special) 

Paris. - Liga naţiunilor a comunicat noua 
granitlL polollO-t~ermână. Noua frontieră va UTIlil ~ 
Oderul, pănă la Niebctsan, de unde pătrunde il ~ 
Silel',ia de sus, lăsând Poloniei 22 de comune. r. 

Conţinând de la Hogenser. Kenl, Vilhem\~' c 
Rasdl!litz şi până. Ia Nerzegon, se lasă Germaoi~: F 
19 comune, printre care cea. mai insemnat(\ e 11. 1 
brze. Frontiera continuă apoi de la Ostorg, Mi:. 
covici, Baliţ şi până la Biscupit7., Bokrob·Schon. fi 

berg. Ea va trece apoi între Resbeq;-, atrib"fi 
Germaniei şi Birkenhein, atribuit Poloniei, lăsk.91 
Germaniei) spre nord vest 20 de comune. 'fă 

Incepând de la Karf, Medoyici, Stol'rzov;~:. 
şi până la Dalma Seravsky, se lasă. Poloniei 21 ~ ,FI 
comune. il 

Frontiera continuă pe linia Scharley, Rac. ,II 

zienkau, Trokenberg, până la Glevitz. Koschichnu ~ 
Lissau. La nord de aceasta, noua linie va coillct~! It. 
cu vechea frontieră. ~ 

Pentru a se a!'>ignra reconstituirea şi conl. ~ 
Iluitatea vieţii econoinice in Silezia superio31ll1 
după împărţirea conferinţei ambasadorilor, s'a prl. ~ 
conizat urmAtoarele măsuri c..: vor forma obiec:~ " 
acordului ge:r~an')'~olonez: printr'o convenţie:: ~ 
generală admIJI!straţ1unea parhcular1i. de cale i~ ~l 
ratli rămâne neschimbată timp de 15 ani va exi" ~i 
un sistem comun de exploatare a căilor fer;) i 
germane. Marca va rAmâlle singura unitate mo",· 5 
tară legaiă pe timp de cel mult 15 ai. Fronlw 
vamală va coincide cu frontiera politic5.. Leg, .' 
tarifelor vamale vor fi aplicate in afară de câte.,. 
excepţiuni referitoare la produsele brute sau [~. 
isprăvite. , 

Produsele originare din zona poloneză. vor 
scutite de taxele vamale pe timp de 3 ani. L 2 
importarea lor În teritoriu german. • Ii 

Germania ~i Polonia vor autoriza exper:. 
reciproc produsele miniere provenind 'din zo::~ 1 

respective. 

Toţi locuitorii din zona plebiscitarit vor putr' 
rămâne in zona plebiscitarl sau vor putea să. tm ~ 
frontiera fără nici o formalitate t regulamentele el: 
tente vor rtl.mâne în vigoare pâuă. la stabili:. 
legislaţiunei poloneze ~i vor păstra actualul dOI 

ciliu legislaţiunei poloneze. 

. Germanii domiciliaţi în zona poloneză îşi \ , 
pă.stra actualul domiciliu timp de 15 ani. Toţi pok 
nezii trecuţi de 18 ani, domiciliaţi In zona gt: ~ 
mană vor avea timp de 12, ani dreptul de a o; , 
pentru naţionalitatea polonelă. Comisia mixtă 0 
Siiezia compusli. din acela~ număr de poloneZI ~ 
germani silezieni va fi organul consultativ uşura 
aplicarea acestor măsuri. Uri tribunal din arbi, 
va putea fi organizat In vederea regulărei C'. 

flictelor particulare. 

...... '"""" . -....v-•• 

CINEMATOGRAFE. 
Tulipa Neagrl~ draml sociali în ApoHo 

22, 23 Octo~vrie. Firele organizaţiei sociale s 
atât de Încurcate, ideile, moravurile toate allÎ! 
nestabile, încât e greu a nu păc!ttui şi a nu 
neferici, chiar condus fiind de cele mai no~ 
sentimente. O astfel de istorie ni-se prezint! 
piesa aceasta, care este una din cele mai fi·'. 
icoane a Yleţ.lI noastre zbuciumate. Act 
renumiţi l'idică şi mai mult valoarea\ repre, 
taţiei. 

* I 

Cetatea Fit·(~ nume, dramă în 4 acte 
Urania în 21, 22, 23 Octomvrie. După revo, 
franceză Napoleon caută să împiedeca cu on 
preţ revenirea Bourbonilor la Tron. CO\1spira:; 
regalişti i!şi pun toată nădejdea în Marie, fe' 
Mariei Anton'ei. Poliţia secretă lucră illlr'unl 
poată pune mâna pe unica princesi, care cu ~ 
greutăţi scapă. şi se ascunde In o cetate, = 

fără. nume. Contesa SpiOllă. în sfârşit făd 
simţească. măcar de urma ei. Grijitorul princ 
însă ia măsuri aspre pentru a apăra pe ~ 
In~ă. a uitat că. sunt primejdii contra cărora 
ne pot apăra nici gratiile de fier chiar. 

CAFENEAUA "CORNUL VÂNĂTORULUI" După teatru mâncări calde şi reci. Orchestră de ţig~ 
Jumătate litru (le viu bun lei 9 În sticle. 
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ă. Nouile preţuri În restaorante. 

(U rmare şi fine.) 

Fripturi cu sOs smâutânos a la vânat din carne 
IOla 
lrilll ~e porc: Costiţie clâdi{f~ de .Cluj, biftic ~ la gr<tC, 

il jln sos de pătIăg-ele) "frlptUrl curată. FnptufI cu
tă pulpA cu ehi m cu garnitură Iără os (150 gr.) 

~~. i. 6.50 bani, cI. l!. 5.75 bani, eL I!L 5 lei. 
:~" fripturi dt> purcel. (1;)0 gl·.) ci. 1. 8 let, el. IL t iei. el. III. 6 IeI. 

~: j Fripturi. pregăti~e a la m~;lut din carne ~e 
~ .. rilel: Suiţi VIenez, !}!llţl de ljans, cotlet rle Paris, 
ib= jll~t de viţ~1 steac de. vit~el fript la grătar. f!ca,t 

l. prăjit de Viţel cu~ gar~ltura 1;,0 gr~me came fnpt~ 
,sk fări os el. I. fi • ."JO IeI, ci. II. 5 IeI, cI. IIl. 4 11'1. 

Fripturi prăgite ala minut din carne de v~că: 
Oţ:~ filet de muşchi, biftie ramstec, antrecot, cu Ctapii. 

~l ~ sau cu usturoi, filet de muşchi, la grătar, şniţl de 
.BlUschi la grălar, cu galllÎtură 150 gr. carne fină. 

Ra(.~\ ~l. I. 5.25 bani, ci. IL 450 bani, cI. III. 4 lei. 
:hnm· Fripturi prăjite a la minut din carne de porc: 
IlC\·;t K"stite de porc la grăt;;.r, fripturâ ardelenească la 

Irâta~, cotlet de porc filet curat la grătar fripture 
:ont.~mesteca!ă }~ grătar (d~ porc şi. din mu!}ch~ cu 
loal~ ,araitură ].)0 gr .. carne ~nptă făra os ci. 1. 6.:,0 b. 

pr1'!<l1l 6 lei, ci. III. 5 IeI. 
ee; Fripturi de păsări: Gâscă, raţă, curcă, curcall, 
ţiu;: ,ieli, pui fript, pregătite cu tocană, cu orez sau 

i~ ~luşte cu garniturA, jumătate de pui sau 200 gr. 
ex'll'. âscă sau raţă ci. 1. 10 lei, cI. IL 9 lei. cL III. 8 lei. 
fem iClt d~ git s dl. prăjit. rizotto de ficat de gâ~cl 
mo:,~ iO g;r. el. L 10 lei, ci. II. 9 lei, el. III 8 lei. 
1111;: Fripturi de păsări prăjit a la minul: Pui prii.iit 
.eg'~ ori şi ce fel de carne de pă~ări prăjită 160 gr. 
ât,:, LI. 10 lei, ci. II. 9. ci. ]lI. 8 lei. 

L~ Pescă,rii: Tocană de peşte a la • Szeged, peşte 
~rbesc 150 gr. cI. L 12 I~. ci. Il. 10 lei. el. III. 

vor lei. Ficat de gâscă cu 6rez cdd 10 dgr. el. 1. 
i ! 2.50 bani, el. II. ·11 lei, cI. III. 9 lei. Ficat de 
. aseA rece 10 dgr. el. 1. /2 lei, ci. II. 10 lei, 
~por; ti. li!. ~ lei. Carne de m!streţ cu m~g:on sau 

,., .rian b dgr. el. I. 12 IeI, eL II. 10 IeI, cI. 111. 
ZO.. iei. Patărltiche sau fasan 15 dgr. cI. 1. 12 lei, 

, ~. II. 10 lei, ci. III. 8 lei. Iepuri cu sos vânat, 
pUc' ~rnilurA 15 dgr. el. 1. 7 lei, cI. II. 6 lei, cl. III. 
tm lei. lrpure prăjit el. 1. 4 lei, eL II. 3.50 bani, 
eel' tlInl' b·r IL • .) el. . ~Ol:, Peşte vregătit a la minu~: So~n pr_lI.jit, somn 

- crap la grătar. cf'gă dupa mănme 100 gr. el. 
. 12'00 lei, cI. II. 11 lei, el. III. 10 lei. 

tŞI : Peşte rece: Somn crap mărănat cutal·tar eL 
I pOl.. 13 -lei, el. II. 11 lei, el. III. H lei. ŞUllca 10 
a gt: j!T, f .. artă el. L 7 lei, el. II. 6 lei, cI. III. 5 
a ,Oi .~ Cârnaţ a la. Debreczin cn hirial,l el. 1. 4'50 
(ta· " ci. II. 4 lei, el. III. 3 lei, 
nez: Prligituri: Prăjit,uri fierts 150 gr. el. 1. 3 
ŞUi' ,el. Il 2'50 lei, cI. III. 2 lf'i. Prăjituri coapt ă 
ublc ~pIă) 2 bucăţi 1 '20 gr. el. I. 3·5U lf'i, el. II. 

c" i5 lei, el. III. 2'20 lei. 1 bucată turtă 5 dcgl'. 
L 3 lei, el. II. 2'60 lt"l, el. III. '2 lei. 

".,.,.. Brânzeturi: Rocfort' cu unt (6 dcgr.) cI. J. 
lei, el. II. 300 I .. i, el. III. 2'25 lei. Trapişta 
!riC~. ci. 1. 3 lei, el. II, 2 75 iei, ci. III. 2'25 
Brânză. de Lipro dcgr. cI. 1. 1'75 lei I cI. II. 

)][0 ~ lei, el. III. \'20 leI. Imperial una jumătate 
~Ie s 1. 250 lei, el. II. 2·25 lei. cI. III. 2 lei. Ru
a11Î! ador 6. dcgr. el. 1. 3 lei, el. II. 2'75 lei, ci. m. 
1 nu ~, 

DO' Compoturi: Compot fra.ncez el. I. 6 lei, d. 
zinli o'ou, el. 111. 4: lei. Compot de prune, pere sau 

fi,:: e 01 J. 2'75 lei, cI. II 2'50 lf'i, cI. III. 1'75 
Acr Cum pot amestecat ci. J. 4 lei, el. II. 3'50 
~pm el. JII. 2'00 lei. 

. Recituri: Salată dfl cartofi castravet.i, Rrdei, 
:n~pi sau una bucată de castravete ~ul'at el. 

acte leu, el. Il. 75 bani, el. III. 50 bani. Salată 
evo,~teeată el. 1. l'5Ulei, cI. II. ! '25 lei, el. III. 
1 o,bani. Sălata de ardei cu unt de lemn (3 bucăţi) 
pira:"l.50, cI. II. 1.25, eL III. 75 bani. 
I k Beuturi: 1 liTru vin de masă 10 proc. maligan 
rjuni . Il lei, cI. II. 10 lei, el. III. 7 lei 50 bani 
cu:; tru vin de masă. sub 10 proc. maligan cI. 1. 9 
le, ';,d. II. 8 lei, el. m. 6 lei. 1 litru bacatoTJ fur-
făt! III sau viu de friptură 12 proc. maligall el. 1. 

Jrinc. ~el 50 bani t ci. Il. 20 lei, el. III. 16 lei. 1 litru 
e J1de friptură sub 12 proc. maligan el. 1. 15 lei 
'ora bani, el. II. 14 lei 50 bani, el. III. 13 lei. 1 

de vin roşu 10 proc. maligan cI. I. 27 lei, 
~1. 26 lei, cI. III. 23 lei. 1 litru de vin ro~u -

sub ]O proc. maligan d. I. 22 lei, cI. II. 21 lei, 
el. W. 19 lei. 

Vinuri de butelie: Vin roşu de cMiniş. 0.7 
litru cI. I. 29 lei, el. II. 27 lei, el. HI. 23 lei. 
Bacator, Furmind, c Leauj' ka., Ri,.,\ing, c RilJgato. 
U.'1 litru ci 1. 25 lei. el. il. 22 lei, el. III. 15 lei. 
SuvÎgnon: Muşcotai 0.7 litru el. I. 24 lei, el. IL 
22 lei, d. LI. 18 lei. 

Ape miuerate: 1 sifon mic el. I. 1 leu, cI. IL 
I leu, el. nI. 60 bani. 1 sifon mari'! el. 1. 2 lei, 
cI. II. 2 lei, ci. III. 1 leu 20 bani. ] sticlă apă de 
lipo'. iţa el. 1. 3 lei, el. 11. 3 lei, el. III. 2 lei 
40 b'ini. 

Bere: 1 păhar de Timişoara. (aibă) 0.3 litru 
el. 1. 2 lei 25 bani, ci. II. 2 lei. el. III. 1 lei 75 
bani. 1 h:tlbă de Timişoara (aibă) 05 litru 01. 1. 
3 lei 7S bani, cI. II. 3 lei 50 baui, el. III. 3 lei. 
1 păhar b~re neagrl ,Corvin. 0.3 litru cI. 2 lei 
75 bani. el. II. 2 lei 75 baui, ci. III. 2 lei 5U b. 
1 halbli' bere neagrâ. cCorvin. 0.5 litru el. I. 4 lei 
25 baui, cI. II. 4 lei 25 bani, cI. m. 3 lei 75 bani. 
1 păhar de berI' albă elin c Aradul Nou. 0.3 litru 
el. I. 2 1 ei, cI. II. 2 lei, ci. III. I ll'U 50 ba!!i. 1 
halbă de bere aibă. din Aradul Nou 0.5 litru el. 1. 
e lei 50 huni, cI. II. 3 lei 25 bani, el. III. 2 lei 
75 bani. 1 pah:lr de bere n':agră din Aradul Nou 
0.3 litru el. 1. 2 Ici 50 bani, cI. IL 2 lei 50 bani, 
el. III. 2 lei 25 bani. 1 halbA bere neagră- din 
Aradul Nou 0.$ litru ci 1. 4 lei, cI. II. 4 lei, cI. 
nL 3 lei 50 bani, I sticlă de bere aibă. din Ti
mişoara 0.5 litru el. 1. 3 lei 59 bani, cI. II. 3 lei 
25 bani, el. III. 3 lei. 1 sticlă de bere neagră din 
Timişoara O 5 litru ci. r. 4 lei 25 bani, cI. II. 3 
lei 75 bani. cI. IH. 3 lei 25 bani. 1 sticlă de bere 
albi din Aradul ~.~')u 0.5 litru cI. 1. 3 lei 25 bani, 
el. II. 3 lei, ci. m. 2 lei 75 bani. 1 stic!ă. de bere 
neagră din Aradul Nou 0.5 litru el. 1. 4 lei, cI. It 
3 lei 50 bani, ci. III. 3 lei. 

Champanie: c Andrenyi" cI. I. 150 lei, el. II. 
135 lei, el. llI. 110 lei. 

Silvorii: I păhar de silvori, comină drojde cI. 
1. 1 lell 25 bani, el. Il. 1 leu 25 bani. ("1 III. 75 
bani. 1 păhar cognac ~i rom cI. I. 1 leu 50 bani, 
cI. II. 1 leu 25 baui, ci. III. 1 leu. 

Licheruri: din vişină. alaş, vanilie el. I. 1 leu 
7S bani, el. II. 1 leu 75 bani, ci. III. I leu 50 

I bani. 
In localităţile unde este musică dupi ora 8 

de seara preţurile vor fi majorate cu 5 proc. 
Arad, la 20 Oelomvrie 1921. 

Ss. Dt·. Robu, primar. 

Reprezentatiile trupei Soreanu , 
În Arad. 

După 0_ pauză de mai multe luni, publicului 
arădan i-se oferă. ocazia pentru douii. zile a asista. 
la reprezentaţii teatrale în limba română. 

Un grup de 2S artişti dl:'la Teatrul Naţional 
din Bucureşti va sosi, sub conducerea dlui Soreanu, 
la începl"ltul !unRi Noemvrie la Arad pentru a da 
aci două reprezentaţii. 

Conform p~ograruului stabilit echipa ului So
reanu va juca in Arad, Joi 3 Noiemvrie: .Insti
torii c, piesă în trei acte de Otto Ern~t, iar Vineri, 
4 Noiemvrie .Raţa sălbatică. piesă în 5 acte de 
Heiurich Ibsen. 

Bilete pentru ambele reprezentaţii se pot reţine 
de acuma la , librăria Diecezanăc. ... 

4f""t#4#, • __ ~ .... v· 

Ştiri din streinătate. 
- Guvernul american a fost fnştiinţat oficial 

că Belgia va particÎpa la conferinţa de la Was
hingtoil. 

INFORJIATIUNI. ... 
- Vila Falconi~ri FrascaUi din Roma, pro

prieLttea personală a fvstului Kaizer, devenind pro· 
prietatea statului italian, în urma unui decret regal 
ministerul de finanţe italian o va lua tn curând în 
posesiune. 

- Intrunirea viitoare a conferinf;ei irialldeze 
arelor azi la Londra. 

- .Daily Telegraph. scrie că. AS'iuith va 
pleca în mod neoficial la W aschi ngton unde va fi 
oaspetele fiicei sale prillcesa Libtsde. 

- După o telegramă din Helsingfors armata 
roşie va fi complect reorganizată, urcu.,ltl numă.rul 
ei la 450 mii oameIli. 

- MfiÎne. Luni, urmea7.ă a !>e prezenta a bi
roul popuhtţiei locuitorii din: 

Circ. 1. str. Mără~eşti (dela str. Ghiba Birta 
ptl.nă. la Srr. Simeon BaJiut). 

Circ. II. Piaţa Luptei. Piata Sf' Sava şi str. 
Petru. 

Circ. III. str. Sava Raicu. 
- Conform constatărilor serviciului sanitar al 

oraşului, epidemia de scarlatiuă. a ajuns într'un sta
diu staţionar. 

In prima jumătate a IU[Jei Octomrie, conform 
statistice-i întocmite de serviciul sanitar s'au anun
ţat 42 cazuri lIoi, iar din luna anterioară au ră
mas 88 boinavi, dintre cari 15 s'au tllsănătopt, 
iar 3 au murit. Astfel la 15 Octom vrie erau in 
total 112 bolnavi de scarlatină. Iar îu spitalul de 
copii sunt îu ingrijire actualmeute 90 bolnavi de 
scarlatină. 

De tifos abdomiual s'au anunţat tn prima ju~ 
mătate a lunei Oct.omvrie numai 4 cazuri nOI, 
iar din luna Septemvrie au rămas 30 bolnavi. Din 
aceştia 7 s'au IlIsănăto~it, iar 1 a murit. Astfel la 
15 Octomvrie au fost 26 bolnavi de tifos. 

- Cursul pemru malluarea maşinc.Jor stabile 
va incepe la 24 OCtomvrie, ÎIl ~coala de arte şi 

'meserii din Arad. Inscrieri la acest curs se 
pot face Luni şi Marti după masă. dela orele 
5-6. 

- Primăria oraşului a stabilit în senzul 
Jurnalului Consiliului de miniştri fi-ro 3127 urmA· 
toarele prf'ţurimaximale penitu furaje, pe terito-, 
rul ora{lului Arad: fân natural kg. lei 1'10; Ju
ţernă kg. lei ]'10; trifoi kg- lei J'10; paie de 
mei păsăresc kg. lei 1'-; paie de grâu kg. 45 baai ; 
paie de orz. orzoaică, ovăz kg. 60 bani; paie de 
mazăre fasole si Jillte kg, lei 35 bani: cocenl de " ' 
porumb \stâllgeni) kg. Iei 45 bani. 

Aceia cari vor vinde furaje cu preţuri mai 
mari decât cele maximale; vor fi pedepsiţi cou
form decretului lege o-ro 2969 din 10 Iuiie 
1919. 

Preţuri!emaximale au intrat in vigoare cu 
data de 22 Gct. c. 

'1· - Primăria ora~ului publică concurs pentru 
îndeplinirea postului de maşÎllist I.a Palatul Cul~u
raI al orasului Arad, ce va develll vacau[ cu zIUa 

! de I Noe~vrie a. c. şi cue post va fi retribuit 
I cu leafii. ~orespunză!oare, locuinţă în natură, în
II călzit şi luminat. Se invită toţt aceia cari doresc 

a ocupa acest post ~i au facut examellui de ma
şinist având practică la Înclăzirea cu caiorifer, să 

I inainteo"e în termen de 3 zile petiţiils însoţite de. 
documentele de ctl.liticat,ie la oficiul primăriei. I - Biroul de presă maghiar auuIHă. oficial 

I că exregele Caro It a sosit din nou la So
pron. 

1-.. _ .. · *J% t cA 

IJI ti III a 
'-' ora. 

Exregele Carol la Sopron. - La Budapesta s'a alcătuit un nou partid: i 
Partidul aplră.rei patriei, având ca scop, lupta 
pentru integritatea Ungariei. I Buclapestll. - Biroul de presă ma-

- Nansen a Întrebat comitetul executiv din ghiar anunţa, oficial că exregele Carol, a. 
Moscova. dacă. e dispus să. aprobe ca micii COpII sosit din nou la Sopron. Exregele a. fost 
din teritoriile lipsite de hrană, să fie nutriţi şi primit de trupele de fl'anctirori. Guvernul 
crescuţi în streinătate. 

Comitetul a răspuns evaliv. maghiar a protestat, declanlnd încercarea 
- Conferinţa din Geneva, adunatiL pentru lui Carol, drept lovitură de stat. Agitaţia 

a discuta neutralizarM illsulelor Aaland a adoptat este extremă. 
convenţia ce decl(lră acele insule ca fiind oeperi
culoase din punct de vedere militar. Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

ţi;,.~~ as.orti~e~t d~ bl~uze. tri~o~at~.gar- BÂRSONY ARAD 
~n, CiorapI ŞI manuşi preţuri Ieftine la , 

Piata Avram ... ' 

ţ.Iancu Nr. 1"1 
1 

-
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Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. ........................ . .... ~ ................. . 
In 22, 23, Octomvrie In 21, 2:1, 23, Octomvrie 
Sâmbătă, Dumiuecă Vineri Sâmbătă Duminecă 
Tablouri sportive. Tablouri ~portive. 

Concursul AMTE-AAC. Concursul AMTE-AAC. 

Film COl'Vin! Romanul lui M. J6kai 
In II. Părţi. Partea I. 

Cetatea fără nume Tulipa neagră 
Dramă socială în 4 acte. Dramă în 4 a:lte. Regisor: 
Prim actori: Mihail Văr- M. Caras. Actori: 11. Ciar-
konyi, Margareta Makai, torbky, 8. Almasi, E.Feny-
Ioan Hfljdu, Iuliu Szoregi. iUI!! vasi, E. TDrzs, F. Szecsi, 

şi Emil Fenyvesi. •• P. Renda. 

........................... 
CSETEY ~i SEITZ :~G~Z~~ 
SCULE DE MA- A R A O Bnlevardul Regele ferdlnand 
SINI si METALE , nrul. 14. (Boros B8ni-ter). ........................... .- --,.........- -. 
~ piii~~~;:~a~~;~rd8i~~iă, ~ 
~ haine bărbăteşti ,i pentru COIlil ~ 
~ ClaMă 8eparată. de mă"urat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
~ Piaţa A..;ram Iancu No. ~2. ~ 
, Edificiul Teatrului. , 
e ___ -- ____ e 

---------_._._----
MAURIŢIU REUSZ ~i FIUL 
Fabrica de 8plrt ARAD TELEFO~ Nr. 
de otet • , • 760 . _~ ___ w_~~ _______ ~_ 
G l"T R h MAGAZIN MARE roszman \~ anc ;:~::OD:~: 

GAZETA J' HAnULUI 
A~ _______ ~ ___ A_a __ 

Maxmilian Klein .Arad 
Ma~azin mare de Rach~uri 

Bulev. lle/l:ele Fer(lina.nd 8. (BOl'08 B~ni-ter) 

~-~.~~~--~~--~---~ 

In atentiunea l:i50 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzit,or ~1 dormitor se pot 
cumpăra ieftin rn depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferene) Nr.4U ... ....................... . 

FRANCISC WILD ~3~~1~~ ARAD, 
Bulev. Regele Ferdillsnd 1. 9. (Jozseffob.-ut) 

• 
Zilnic prăjituri proaspete, catea • 
şi ciocolat.'1. caldă şi bonboane. ........................... 

00000000<><><>0.000<>0<> 

F ţ _. A · prăvălia da ghete ~i 
ra II . P P O n Y I ;;dă bărbătească 

Arad, B. Regele Ferdinand 7. (Boros Beni-t.) 
<><><><><><><><><><><>000<><><:><> 

Cele mai moderne haine 
se lucră pentru preţuri convenabile în salonul 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEF AN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sitianu (Aulich L.) 238 
şi pia\a Catedralei în colţ(Tokoly-t. pal. Szântai.) 

23 Octomvl'ie 192t 

00<>0<>0<><>0<><><><><>000<)' 
CJooperativa de CJon~llm ~i V~', 
rificare B Relluiunei Agricolt 

din Judeţul Arad. 
Coloniale fer1'trie rechizite economice şi sămânţa. k 

O<>OOOOOOOOOOOO<>O~ --Cu maţ<inl\ de V -Kl- II: 
cur{tţit praf" acum InRr '; 
v1't pot. curăţ ii, casă, biroul, magazin fără de a IlUl" , 

diu loc mobil:\.. La dorinta Ono public mrb prezint" 
oamenii ol'perţi la locuinţă •• E~plic,iri detailate ~ . 

Sigismund Schvarz Arad, ~it;:~aX~!\- . 

i\]examll'll Graf arcbitect J 
ARA.D, STRAD • .\. IOAN CALYIN 12 P 

Intreprinde cladiri de stil înalt precum şi plauuri • 
şi desemne coresponzătoare timpului mudern că 
case de rentat şi proprii, biserici, edificii e~n~ 
mica precum şi mOllzeleuri şi monumente funerale 
cu preţuri ieftine. 4:1i 

Vopsitorie şi spălătorie chemici " 
Am onoarea de a face cllnoscut Ono public c1\., cu;; 

~::C~i:m atelier curăţitor chemicat ~ 
primesc tot socul de vestminte bărbăte>;ti, feme~ti' 
postavuri pentru curăţ.it, în mod chemical şi l;S:~ 

:~s'~:::(ld~~â~~~ IGNATIE SCHAUE~ , 
curăţi tor chemical, PAncota No.64 

Primăria ora~ulul cu drept de municipiu Arai. 

No. 7801-1921 prim. ~ 

Hotărâre. 
I 

In baza dreptului nostru acordat h 

Arad, B. Regele Ferdinand (Boros Beni-t.) 11 I _____ , _________ _ 

senzul Jurnalului Consiliului de Mini; , 
No. 3127 art. II stabilim pentru furaje 
mătoarele preţuri maximale pentru t€Jj' 

rul oraşului Arad: 

, 

- - cccoooooaooooooaoooooaooooc 
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o cantitate mal mare de i:t 
K PIELE netedă şi cu for- 1~~ 
~ - ,m .. , ullsoroasă, a. 1 
~p sosit la. 332 ~ 

~~~ EUGEN KIRSCHNEB, ~ 
~~~ depozit de piele X 

=~~ -
Dacă ai mâncărime sau bubiţe pe piela eumpări\. .. Iăia 

Scaboformat dr. Flesch 
vindecă. sigur, n'are miros ~i nu murdăreşte hainele. Un 
borcan mic 8 lei, un borcan mare 12 lei, borcan pentru 
o fam.ilie 20 lei, Prav .Scaboform., la alifie 4 lei. De vân
zare în toate farmaciile. Depozit principal şi pentru 
revi'tnzători, la far- Em ·c Ka,·n (fost) Arad . 
macia dngeruh aini eri , (Ring) , ! 
în celţ,ul dela Calea Banatului ~i piaţa Avram Iancu. - -

Cel mai ieftin isvor de cumpărare 

pentru sesonul de t o a ro n ă este pră .. 
vă1ia de modă 

Sa fondat la 1883. Sa fondat la. 1883. 

Văd. lui WILHELM FRANK ARAD, 
comerciant de piatră. lQormll\tala 

Bulev. Regele Ferdinand 1. 2. (JozseffOh.-ut) 
aoooeooooooooacococoooooooa .- -w- - - - -
Levai şi Szigeti 

• ~ CII"" -
.. 

~e, 'JI .. 
mal 'n"'\· dSfR m • t>. şi Co. 

Vl.-a-vi8 de tatrarea la Teatru 
Recumaudă magazinul bine şi abundant sorta.t ou 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

- - - - - -__ ~ ______ A ____ A __ 

SteagnriNationale 
În toate mârimele de vânzare la Libră.ria 
"CONCORDIA" Arad, str. Eminescu 39 

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

Fâmul natural 1.10 lei kg. Luţernll I 
lei kg. Trifoiul 1. ] O lei kg. Pai de! . 
păsăresc 1 leu kg. Paie de grâu 45 t . 
kg. Paie de orz, orzoiacă şi ovaz 60 f 
kg. Paie de mazăre, fasole şUinte 35 [ 
kg. Coceni de porumb (stl'ujeni) 45 bani' , 

Preţurile stabilite prin aceasta, in b 
susmenţionatului Jurnal, sunt aplicabei ~ 
pentru exportul furajelor supusă co~ 
gentării. 

Cei cari vor pretinde sau vor " 
cu preţurr mai mari decât cele aici fi! 
de noi, vor fi consideraţi ca speculaD~ 
pedepsiţi de noi conform Decretului ~ 
No. 2969 din 10 Iulie 1919. 

Prezenta noastră hotărâre Intra 
vigoare cu ziua de azi şi va fi val; 
până la luarea nouilor dispoziţiuni. 

Despre aceasta. avizăm TribuLl 
Consiliul orăşenesc, Ant. Corn. Circ, i 

Circ. IL, Biroul de aprovizionare al 
şului şi toate gazetele locale. 

Arad, la 22 Octomvrie 1921. 

Dr. Rd 
priIt 

OQDOODOODOoooacoaococaoaooooooac~-~~ 

Depozite: vis-a-vis de biserica Lutherană O B' 
a ucuresti ARAD, Oradea-Mare 

~. g Mare · ... o.tI ... e.tt Strada Banatula' N •• 8-7. Preţuri de fab~: 
oODacoaaDODaoaoooaooaoaoaoooooao~ 

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