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l:xisttt o cr;d gravă a Îunctionarisn1I1Iui. Dar
~a exi~ta ~: aiurea: Aiur~a ea cO.llstă f~ î~~mulţlre~
_ lIlncti(marl]or, can \:osta ililult ŞI, mllltl fIInd, ma:~
• JI« ÎllKreuiaâ şi mersul afacerilor. La 110i ea c011stă
mUil În mu!ţmea dc functionari În Re~at, În putini mea
MH lor în pro\'inciile unite şi micimea safariUor cari
_ se pl'ltl.~fC ş; În I~cj;("at, şi În .prov:ncii. Aiurea criza

Iii

.gli< este bugetară şi tehnici\; la Il oi c~te şi etlcă sau

-

morală.

La lIoi este deci mai j;("PL \',1 , dc-.:ât în Europa cea cultă.
Cauza mulţime'. functionarilor din Regat a fost
I si este încă S.tatul central'st. Pukrcaera la centru; ministrul, robul partidului, era puterea, i.:1r
el
numia
SIUjt}'lSi
cum
cerea
p:lrtiJuI

ă
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APARE IN FIECARE DUMINECA,
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET.

Functionarii.
,

-

-

Ţărănesc

chiar plll1gaşi. Retributia, suprimând grijile şi ispita trehue să asigure coree.
titatea Şj dreptatea fieC:tru i functionar. De a.:~ea
pentru rctribl1tia deplin sllfc'entă functionarii ~U!lt
uat()ri sti dea o lUPt,! biruitoare.
C U l1tit::ltea de ml1ncă,ccruHi în schimb', trebue
sttfie cu plItintii ; adecă: Se poate cere numaI
atâta muncă c"Hă poate fi împlinită hine. Functionarul obosit, discând, ametit de cifre, chibzuel! )i IJO!ărÎri. mi poate face muncă bună. Organismul lui tr:chuc crutat, În interesul productci
serioase. Mlln.:a .. deci, nu trebue să istovească, ci
-- dată fiind mOllotonia ei -- trebne să încerce a
Îi c{tt mai rccreafvă.
O reformrt, În Întelesul ideilOr generale expuse
mai S!1S, nu o poat·e race' decât un cap deschis,
~!}riiillit de cap~te deschise şj de inimi --- hune.
f'llll.:t'onarij şi-au făcut dator'a cătră Stat şi că
tr~î sine; ci au vorbit; au f,lcut Propuneri pline de
pricepere şi de hUll simt. Acum răm,lne să vedem
uadl Swtul cLII.:crit (deocamdată) de un partid,
va gtls: Printre conducatorii sai acele inimi hune,
acele capete lumjnate şi pe acel minIstru hoMrît~
C:lr~.: S;-I sÎCÎrsc<lscă odatrl bine o chestie tratată
P;jll~l :lcnm aşa de r~lU? Dacă nu-i va gilSi, va fi
vai de tar;"t! Va fi vai de - tară, dcoarc{:c ea nu
va putea S(l aibă. nic: in viitor, ac.el mult dorit
corp ales, bitle selecţionat, care să-i înt~1cagă Îl1teresele ~i sii: le, ingrijeasc~i cu devotament, elI
llbjrc. a..:el corp de fUllctiorpr i toţi IJatr:otici. nu
SImpli salahori amtLrîţi.
.
, Din toate motivele arătate, t{Lri'inist[j pr;vesc şi
sl)rijinesc Cu simpat'e mişcarea funcţionarilor.

rilor, mutarnici,

tati, noi cerem o descentralizar€, si a numirilor
a c;UOr ale~ere llÎ soarta nu trebuie să mai at~1rt1e de superfcialitatea şi intrigă
ria birourilor bucureştene, ori de raporhlr:le "de
partid" ale prcfcctilor (adeseori c{Lini oq proşti),
ci de o rCcom~1I1dan: venita dn partea unei comisiuni reg-ionale, cu r{tspllndere cokgială. cunosdltoare ;] teritoriului desl'Ientralizat si a oa~
meniJor cari Se mişcă in el şj ;~spjră la adminisÎuncţionar:!or,

trarea lui.

Ministrului i l'ar lua asti·~l prilejul de-a mai
contr:hlli la nenorocirea administrat'ei; minisrrului l-ar ri!mi,tlea, în acest caz, rolul mecanic. de-a
ohtine jscELiitura re.51;aI5 .pe un decret ori de a~şt
da propria iscălitură arrohiind l1ymir:le cerute de
oameni experti Si imp:l'rfaH. nu de Catavencii

llU
numai
cum
cerea
interesul
Statlllni;
'si cum existau două partide istorice, llUlTICaU meI III reu şi min:ştrii
liberali, si miniştrii cOIl<"crvatorl. partldclo r •
Ccntralislllul a fo:-t instrllmentul păcătos al Înrău
La clahDrarea Constituţiei şi a rcrormei adm i IIII~ tă~ei administrative, şi al crizei de-acum a fL1ncn.jstrative functj<lT!-arh vor ·,n:·J,"Tt • .aşadar, datoria de
t·')na r isll1uILl!. Un motiv mai mult ca centralislllul
a prlvcghia ca dlestillnea lor s{t fie rezolvită în
BEa s[t fie di:Lr<Îmat pr'fl viitoarea Constituţie Si prin
cel mai demn cllip pentru ei, În cel mai folositor
viitoarea rdorrnii a administratiunei.
pcnt ru Stat.
PentrLldL, dacii lIU se Vor sLl]}rima cauzele
Aceasta nu va exclude, c', din contră. va asicare au adus în v:aţa functionarilor marea turbu- 1
I
gllra
primirea dc nou a unui Starut care să rcgu~ r<J re Si omorîtoarea tristetrl de astăzi, nici o în~
Ieze
munca
s: rctrrhutia funcţionarilor .
. ' drcptare dcpJiT1~I, definitiviî nu va fi Cll putinţă.
n. I 1
Retribuţiunea trebue s{t a~jgtlre fU11cţionari lor
)c ,l(',~ea lcaClll dcs~ivârşit nll va fi Statl1lul fllnet'OIla ri!or. Ct - - prcvedcrle .20JlstitLlţionale, care un traiu demn ş; putinta (le a mijloci şi fami!;ei
lor ace!:!ş fd de traiu. Demnitatea Statului nu
S~t fac~l i!llp(~~ibil orice hun-plac IIninistcrtal, orice
poate fi reprezentată prin ~llljh,lşi caJici-ek-proO!Faznica infll:cnlf\ a parfdelor,
D.t: aceea, deşi nu sun/lml regiollilFştJ patcn- fe~tLne, siliti S{t Între la t:lrgllieli cu clientii bironpili
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Vlad Ţepeş şi hotii.

;;

l11ainhc de a veni Domn al Tărei Româneşti.
Te !,H.:'S-VO cEl , se Îrnn111ţ i se hoţii de codru
ş' drumuri, elim s'au inmultit acum la nni, cei de
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Vcnind el Domn, şi văz.tnd dt Pri,n sPânzură

toare nil poate îmhunfiUti societatea, se hotAri la
o. pedeapsa Cu m03rtea 'mai sdravănă, hăgarea
v:novaţilor in tcapIL de vii. - Zis şi făcut.
Ca Prin m'l1Une ţara a ,scăpat de huli şi de
tâlhari , aşa că lumea chiar acea dela tară, stătea
c~ uşile deschis.e, ţinea mărfurile pe drumuri. şi
n,m9nca nu mai îndrăsnea a le fura, - chiar şi
cel. ~ g;lsca o sumă de ban:, şi nn o inştiinta autontaţei, şi deci o ascundea, era socotit faptul ca
furătură, dUPă Jcg'ile neScrise (ohice'urilc juridice
ale poporu!ui. român) ş} ~,ra baga't in ţeapă.
hun(ioară lln mahalagiu din Târj;("ovişte caCt capitala Tărei Rom;"lllesti atunci er,1 acolo a ,~ăst o pungă <::u 500 bani roşii (de aur) pe
uIta. Se j;("ândi, se rMJ.;ândj găsitorul. că era om
nevoiaş, săra'c, şi cu odmaie de COPii" a dat norocul peste ei. Răspândi totuş svonul În mahalaua
s~.că a g-ăsit o Ţ}un~ă cu acei 500 ban: rosii, dar
ca, el doreşte să-$ reVnă 100 ban/rosii crezând
eă picrzătoruI va fi Un om el1 inima b;mă şi -'i
va Împlini dorinţa, neÎlldreptiWtă dar omenească.
. ,!lUPă câte·va zile se' prc?,intă Ia el pierzătorul,
$1-1 cem PLlng'a.
-:- Da! în adtevăr am ~ăsit punga Cll 500 ban~
roşii, dar ştii condit'lmea ea să-mi rămil.,nă şi mie
v

A5a

100 bani rosii, d
copi'.

sunt ne\"oia.'i,

şi cu

un car de

Mizerabile!îndnLzl1cşti fat:l cu ordinele
Vodă, să si minţi, eu alm pierdut 600 bani roşi' ..
- Nu e adcv~lrat, Jur pe Sfânta Cruce şi Pt>

J)ultlnezcul meu.

.

.~-- Asa?, hai la Vodă, la judecată,

sit' vei

~,isi

l)e.u ea psa tepci ...
La Cnrtea lui VOd~l Ţepcs, era' mulUi lume aera zi de htdee.1Ji1 a g,ilcevj!oT. inaintea Inaltnlui Divan Domnesc, pe care El îl prezida. La sf<1rş't, se ammtil lul Vodă si cazul nostru. Se prezintă amândoi:
Vodă obosit, că era cea, din IlTmă gakeavă ce
avea de judecat, Întreb~i pe p;Îrâtor... elIm stă afacerea.
-- Uite! Măria-Ţ<i, zilele trecute am pierdut o
pUllg-ă cu 600 bani roşi>, şi. găsif,orui acesta zice
că a găsit numai 500 bani roşii, ba p:r;etinde, dela
sine putere, ca să retic 100 bani roş~i, că e sărac,
- Găs'torul, răspurt~~. că 1n <ldevăr a pretins
ca răsplată 100 bani roşii, dar hlră înaintea hli
Dtvmnezeu ş' ~1' Măriei Sale, că a găsit numai 500
de hanî rosii.
Măria S~r. Tepeş-Vodă, se adres11. pârâtorufui.
-~ Tu! dnte şi cautlt pe acela ce a găsit cei
600 de b:.l11i rosii, a aceluia Qe i-a ;piNdut, şj-l
vei aduce înaintea mea ....
- Jar tu! găsitorul.e, ia punga cu tine, si dute
de caută pe acru ce a pierdut pun~a cu 500 lei
dunată, că

bani

roşt!.

I

Bogdan-Duică.

frumoasă jlldecat~l, fără

l.egi Si pa·ralegi ca asori. d ti merita teapa din hon noştri ofcinlj, \:omcrciali, particulari, cari acum s'au înmultit ha ora~~, iar la ţară a cam pierit, că s'au apucat
Si ei a fura mai nobil, nu cu bata ş,: la drumul
mare, ci prin caJlţrllării. prin î.nşelăcillni, f'llşur ,
in acte puhlce şi .privat.e şi alte obiceiuq lWtt: net~tzi ...

Cum?

lui

şi

II

lcj,l;iu i te

escr{Jc~)~orăşelJ'şti~

Tepeş-Vodă .. , unde eşti Mă
ria-Ta? Vno, şi curătă ţ,ar a de tâlhari şi mântucşte poporul nUl! T;Hharii fiind acum mai muJii
ofkiali dec<lt particulari.

O! Vino! Vino!

GEORGE O. MAXlM.

Târziu...
In luncă. tll1d' se'mbin miresme
C~lrări azi nu mai se'mpreună ... ~
Pier zilele senine
Se duce voia ~bl1nă ...
Visfiri de lună antintate
S'au stint<:, în asfintit de soare,
Mor florile de lamâită
Şi plâng în va~e trei izvoare •..
Iar vremea ni s'a dus pustie,
In h.aină neagră de sihastrK. '
Perândând boabe de măt,ănii
Şi pomenind it1birea noastrl1.

O. S. MURES.

Pa~ina ~,

"GLASUl SA TElOK'

Azi mie,
- S.u: tadica

Duninecă,

Cum se face improprie.C;

mâine tie!
,
cUrWasă

1

Iărirea ÎÎI

a dalui N. Iorga.

u

'"

ACl'asta este ogl'nda politic;t de astfj,zi. preZl'n:a d-ll1i Iorl!:a în Parlament, ales de jandarmii
d-Iui V:dtolal1il. va fi pc deplin lămurită,
111 11l1l11[trU! viitor al gazde' vom arăta a doua
Îat:l!:l a planurilor liberale"

Din Banat.
Liberalii incolţesc Comunitatea de
avere din Caransebeş.

Urmtlnoll-)Î :l!K'ra oe a-.:'tpararC, 1beralii pun
lTl<tn<1 pc toate iz\'oune1c de hog:1W ale ţ:lrii a-

Astfel. BJnca de Ilfov.

COl1lIUS~1

t.k d-llii Nicolescu-\1nrnbantu Şi C. f,litis, neamuri aprrl!late
ale d-Iui Br~itianu, a cap[ltat cOllcesiUllea pentru
sindicatul maril'>r pr()j))'ctar i • a tuturor magazii-

lor J)~ntrll depoz'turca ..:erealelof de pe toate liniile fer,,:tc. Nimeni de aci în:tinte nu nu.; ~)(Jate
s:', fac;l export de cereale. de cât sus numitul sindicat eu banca sa, el' l\'ând la indemfll1ă magazile .. , .,t'-ami!ia" îşi urrneaz~i opera de acapararea
D~îllă În cele mai arCllJlSC- l1Jlg!te r e ale ~tatului.
Lc~ca de expropri~re luase oare cum iirul
(gl!int!a) din J;llra gr~lsunil()r liberali~ mari propr'etar[- aCl!litia însa nu se dau batuti. Au pus
!le altă cale m:lna pe bo)?;,Hia ogoarelor noastre,
inksniti P:l1d d.t: C:Hre gll\~rtl.

In ccrC\lri'IC "bănfttcni!or nu se vorb~şte astăz;
dt: altGcva decât despre alegerea dela Comunitatea de a\'erc a reg. 13 grăn't-cresc din Caranseheş. Ahia venit la putere guvernul liberal a şters
in mod ,ncleg:nl comitetul şi·a suspendat preşedin
tele. !)C el. inginer Smll, fost deputat averescan.
Suspendarea :Ilwa',ta nu s'a fflCUt pentru cine ştie
ce cauze gra,,'C,. ci la cererea tl110]" deputati liberali
(ci r. Corncan, Orzesct1. dr. Riberca, 1. Coneeatu),
cari \'(lesc să ocupe CLI orice pret Si aceste locuri.
Tm t.i luttlea b{jJl~itca.n{l e mâhnită contra gu\'CftlU!U" care vrea
mâna pe
avere
I pentnl bflllcile şobolanilor.
l"':llmo"j: deputati COIl\:e~Jtll şi ll1'otnpop1l1 Pepa
i fai.: totul .::a să rcusească oam,c11ii lor. Ţin seerei tari prin carj ameninţă pe locutorică în caz
dacii vor lucra contra lor li se vor lua I'vezik şi
I '~~IŞU!1:l!,lll, etc. Singurele, mij!o~ctl d~ c.xistC,l1t~l,
Iar d"c<l "Or mcrg-e cu Cl VOr ft scut, tl dl\ar ŞI ele
dări (~!;rDZa\T m:ncillni). Candidati la preşedintie
Sllnt foarle multi. Cumisarul .l';llvertlului Sll<;tinc
c;{!;d d,ltllra pfofesonllui şi deputatlllui liberal
Orzc:o.cu.
IlltrL'<I~:\ o!}f)zitic. Îl-l fnl1lte CII Înmîcăratul
11l1'r~Hf)r tiîn\nist din v:tlea Almăiului, Romul Bolde:l, s'au unt În Jurul candidaturii g-encralu!ul de
divizie J)(Jr11:l::.ncantl. Candidatul guvernului nu \'a

!

să pună

qceastă

!
I

I
.T"Clt! cu ridicanl:a inchii'uitj a kulu', d~r destuI de folositoare pentru. speciulallţ', ajtlEi destul de rimţitor actiullloa de ~:trfld\ljre a bunurilor
tărfUlcşti.

Datortă crcştc.r~i valutare. ccrca\c:k (bllcah;le)
VOr fi ClllTIP{lrate ieftil1 dela t{lrani. şi mai târziu dind prin ace!J:; joc închipuit de bursă leu 1 Ya
Sdidea. cerealele yor fi yiltidutc scump. Cine \'a
câ.stig-a"! Sindicatul 111;, flor proprietari. Cine <;t1llt
j)rlguba~ii? Nimeni alti:, clec:1t tilranii.

aCt

..

hberală.

cesteia.

Du

AtulId.: in' fata cUi, să se llZCZe (road,\) guver- ,
.ga;
nul? In wţa poporultr, care nu l-a voit şi care nu
Ca o TlOl0--cQPYllda ~Jcbpre felul C\.Ulf ~~ f4CIde
l-a votat? e ridicol, ori, I}oate In fata acelui fac- ÎtllpropricHir:rca la noi,' awbl i Că1l1 mai 10s a~,dlu
tor constitutional, care a !tonlrÎt chemarea g-IUi lIHuk interesante uespre ~ellli dc Îmbog'ătire .~~.,
Brălianu? Atunci. nrocedeul este de-a dreptul hit l n e : i , i judetul Bihorului consti'să
7.3I\fn.
tllitii spre a specula fntt:resele tăran;'lor.
\,;a a~ronom re$(':onal la Salonta a fost numi:spr
lIH oare-:are lacob- Nişte. Care În aceaş vreme tC{\
In urma acestor lămuriri, dcseobil'ca dintre
·
.1
'.
ti"]
1
L'
por
cele două opozitii este lmpcde. Deoparte" avam ŞI aulnlll)stra Or1l mDşI) or )arOnesej 'ptay. VifhJ
r
să zid, d. ag onOl11 Nişte Însărcinat de Stat SiM)
0l)ozitia aucvăratrt. democrată. care sflulIe: Guveril pere :ntcrese·le celor cu d rcrt de' a primi
Dă,rân
nul Brătianu este n<':l)ollular, neput'ncios şi 'ncomânt, va face împărtirea moşiei stăpânei Isal-e, ba,nu
rect. dec' trebue răsturnat Cu o oră mai de vreme.
rrmcasi.l Lil1t ay, Se pare siS?; li r, că d. Nişte a Pri.sin
Oe partea v~'aJa1tă. avem ollozitia plăcută a
mit slujba d~ agrunom rCKonal llLkmaipentruc;
u-lui l()r~a şi-" takiştilor c()mJ}fomisl. opoz:ţi a
:'ii poată l11;;Lntui "'ntcresele st,lp,lnei sale. ceea..:c.dlll
Nr. 2, care zice: Guvcrnul Bră:t!alltl este nepopude altfel. Se dovedeşte şi prin faptul. că fiind î~g(l'
la r şi illcorc-:t. dar -- ClI toate aceste'a - trebue
concediu şi prim'nd Ivestca des-pre Începerea ln,nlci
I[\sat ,,,Sit se llzezc", chiar daca se uzează În pacl·{trilor de Împărtire a moşflor hafOnes.ei Ulltar.
~uha t~lrii, numai Cu cond'tia ca -- atunci când
d· N'
.
•In t renI!) t con ee d''u1 SI. ,
. nal
, 1$ t C SI-a
sa prez1nt.:nc!1
w)m Tj şi noi Ia g-uvern -- partidul [,heral să ne
într'ull sll!flet la comisiune.
~aacorde aceiaşi păsuir,c.
Dar pent,ru () mai bună :"1)r'Htlire a interese!or}C]l
Aceasta t!sfie socotcala m~irtllrisj-tă a d-lui N. sale. d, Nişte a înfintat. cu ajutorul marilor ProIorg-a, ş: fiînd că Partidul Nat'Dnal din Ardeal n'a prietari. \:oo(:wrativa "Ag-raria", adudnd în cons{i~
primit tovărăşia rllşinoas{t, pe care le-o oferea Jilll de:tdm;nistraţie pe d. Petr'ni, directorul ge'ri~
d. Torg-a.- şi lliCi tactica imorală. pe care o im
lleral al împropr'etărirei (Cluj), general J1jcscHri~
lHI1;ca d. Iorga. ~- fostul apostol a adresat arde-o
Tllrtucaia (deputat în Bihor) şi un'i liberaH local.'it \
Icn'lor epitetul. \'in1ent de "pO~lor de hrânzarp"
11 i Ci, cari să-I poată Şi sprijjni la nevoe D .. Nişjt
a 1'Jm<1s, se'l1teleKe, directorul cooperativei.
Albetea d'11tilor şi-a arătat-o d. agronom CU
pl'!ejul împroprietărirei organizat[~ pe mosiik
dlui L. Schwarz din Cefa. Aci, t~lral1ii au Ccru:
judeditorullli să suspende exrHoprjerca cLcoarcctv..:
Ci s'au Învoit cu proprietarul să le v.Îndă moşi,;,
pc· preţul de 1800 lei jugăruL
,

D.

cf3.cere

Bihor?

ai

Cetitor F noştri ~u purut <Ifla ain cele publicat.
pân{\ acum în coloanele :ll.>cstei gazete desp~
străduinteLe ce se dCI)Uft ditl partea şefilor parl;1delor d n stânga (olHlzitid pcnt-ru hlatlegarta
unei tabere puternjce care şa Înceapă ~ la vremca potrivită -~ camJ)"I(~1 de rflsturllare Impotriva. ~l!vernlllui liberal.
Aceasta Înţelegere c PC calc de a se ÎufăpN!.
Sim~urul care e de alt~l părere cUc d. N. Ior~a.
In vanitatea sa, d. lorg-a s'a intovăraşit cu takişti' !)-Cutru a avea ptHj';rca. Insă, pentru a dobândi puterea opolit'a Nr, 2, (clIm () numeste d.
lor~a) ne arată, prin pe~t1a d!ui Iorga, o tactică
foarte comică. dar tlecinstit[t: .,Să nu rflstu r n{lll1
gll\'ernlll. ci s~H hisam să se con1Promit{I, pentru
ca în vi'ware.a opOZitie. parfdul liberal să nu mai
ccar[t puterea, pc ban -.;oll1petintc!or, ce J)Osedă,"
Cu alte cuvinte: .. ~~I-i U,sJm :;;i Jloi pe ei, ca
-. la rîndul !Of -- s[t ne lase şi ci I>C noi, dnd
ne-o vcni rândul!"
t lmpL'de: opozitia Nr. 2. (a dlu' !orR"a) arc
tut i11teresul ~ă f~IC~1 o opozitii: plăcm~l g\ly~rnu!ui,
pentru ca d. [3rat i alll1. prin tragcfea sforilor. să
ajute pc d. !orR"a si pe takişti in clipa cflnd ar fi
chclm ti la cârmă,
Dar tactica precon'zat.l dc d. N. Iorga şi de
takisti. este nu llUnIa: necinstit.t şi păgub'toare
tării, ci de-a dreptul allormala p,entru Îl11]nejură
rile de asUlzi .. Toata lumea ştie, . - ş;. d. Iorga a
recunoscut-o -_. efi partidul lheral a fost adus la
!)utcre printr'o loyjtur'\ de stat aProape Liră pereche.

o nouă

20 August. 19U,

!wtr':<1 r<:l!şj de..:M 111lmai prin frau,!iL
ne ,1st;ldahi Ins:"i, ca şi la alegeri. ~lIv(',rl111! stă

in fa ';\ \."ll pop:mll,
mai [[isa Înselată şi

Cel

tăr:\llif1Je't. care nu

furată

r

l

.altiHlată.

s.e va

judc.cător

a observat 'mediat,

,

că învorala.

este pilKuhitoare pentru tilrani. Socoteala era :;:jm'
pi;}: dacă moşia este expropriata de Stat prOPrie'~
tarul cap[ltă 1 milion 265 m'i 400 lei, J)C' Câll~
dn vânzarea de bună voe, d. Schwarz primea ţ
sumi"i de .3 miI. 79 mii 300 lei, deci Un câştig cu' (
rat de peste un mil,'oJl şi ium~itane lei.
,
D. judecător Întrând În vorbă eu uni' elintrt ea
târani, cari prj.mjsenl Învoiala, 'a aflat că prOllTi(,u!
tarul moşie'le-a sPllseă nu le poate vinde mac!),
ieftin moşia,deoarece trebue. să (}Iătească comisitt. 1
ne; suma de 500 mii lei.
ln
. In .fat a "ace~tei vă~;te. pik~ilcli J}US{l la ~li:;:
llnpotflva taranIlor, pfllltr lIll raport secret d. w (
decato-r a eerut să nu [·e aprobe contr<1ctlll diezl
,'ânz~\re. Ca llntnare, d. judeeătnr a primit pIl,n.:l
rtlnca să facă Îm!Jroprietărirea conform lIegi i• ;a)1
Banda, în frunt,e cu d. agronom se fac luntrtby
şi punte pentru aprobarea contractului. Au pus pltrn
de1c):;;'ltii sătcniIDr să apeleze în cOMtra ne,pr}mireppj
cOl1tractlllu,i de vânzare (apell11 fiind scris cu m2·1i111
.,
l . dl. Ui ag-rotlom ) ,varan ci .,St<..'
Şll1"l, In e:1nce aria
In c~' \'
pul tăraniior ideia, că pământul nu se va împăT1"(m
tlicj peste 5 ani, că lotul de Împtlrţir'e va iii 11l1111"irc
de 2 jll~ăr,e. eli dacă se va Îndrepta granita Şcllll
Ceh va ciîdea din nOI! În LJ1U~Jria. vor da Îna!W~ 1.
proprietarilor pământnr:lc expropriate afarrt d{~~~!;
cc~<:: vândl1te prin bUIl(1 Îllvoială,
t!PI
n. agr<mom a plecat cu contractul spre apf& s:
b~lrc deadreptul la Cluj.
~sti
Vom vedea ce se, va hotărî la Cluj.
;~t
Cerem D grabnică cercetare' pentru îndePătf~O
tiirca dl u' ag;ronom Niste din comisia ag-rară, dli *'
fiind În slujba b:mmesei Liptay la moşia aceste:n (
dela Ţiim:1şda şi cerem stI se facă deplină l~..ge
ru!
plin:, în ,afacerea vânz:ire i dda Cefa.
icit
A

A

an~l

-iJl(

"GLA.SUL SATELOR'" este g~" ta care luptă pentru avărarea intereselor şi drepturilor celor mulţi şi necăjiţi şi ppntru fericirea lor;ta

•
_

Dmninecă. 20 August, 19a2.

,.,OLASUt SATELOR"

.-
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* F run tp.şul nostru d. d r. N. Lupu a

J)kcat
DUllIinccă ~c,lra într'o C(i![ttorie În Amcri-ea. Cu
ace: t pr Ici lllltllCroşi prieteni personalj şi politici
ai dlui LlIIHI, printre cari Şi d, L Mihalache apoi
gal.~tarj dela "Aurora" s'au intrunit la O masă
,Kcde desp;lrţjr,·~ . .s'au, ~ostj.t calde ur,ări de reuşita
"dlui dr. Lupu 111 calatona I;c dsa la~e peste 0~·CC''!l. La g;lri't i-s'a f[LCLlt manifestaţij Însufletitc.
'-~ Din parte'-Ile dorim ca iubitul ,nostru fruntaş
sn'să mearga cu bine şi S~t se întoarcă sănfltos.
i
"Dela o vreme tot mal mult se vorbeşte demi:spre o 3(;.himbar·e in ~uvern. ,Astfel. se vorb~şt~,
că l1111 istrll al Ardc:duilli va fI I1Ultljt d. Gh. Tr1 ~ ,!pilJl, lV. În Bistriţa. Ministrul justitiei d.I. Th.
~lfl'Jf.!SCli \'<1 ieşi si}(ur din guvern, iar intre dlli i
slM;şn;u şi CO!c-ma se dă o luptlL serioasă pentru
pă,tCirn<Î!',erea ia gllYCrll, d.oarece d. [ollel Rr[ttianu
b ,nu vrea S[t \lllai ţinft În gm'c!'mtl dsa1c decât un
~Sil1l(Llr mnistrll ardtJcall.
>n·, Din Timişoara [l' ,e sCriu:
lle<
In urma Îlitelcgcrilo r stahilitc între membrii

L..;tdip comisa pentru hot~.rirca granitei româno-jukltl)\L<\'\.'.

inc,l li

COI1JLlIF:

fi

\'01'

I*:R.. I.

T

S

~

CALENDARUL

SAPTĂMÂNEI.

August, 31 zile.

,Ziua

Calendar

Numele

Luni

81

8

P. Emilian

Marţi

22

~

Ap. Matia

Mere.

23

I

10

M.

laurenţiu

24

11

M. Eaplu

Vin.

25

12

Foţic~

!sâmb.

26

18

C. Maxim

~7

14

Mersul vremii'
călduri, senin.
Soarele:
la 5 ore
apune la
7 şi JO min.

răsare

Joi

DUlP'l

InsemnAri

şi serbătorilor

v.

P.

Micl~a

Lllrw: :

1i

nil

14), pitra-

in \lrmi,

Dum. a 12-8 d. Rusalii. Ev. Mateiu gl. 8. voscr.

~J

IŞti

*

După CLlm am vestit.

ecev~~ h~":(lle){el'~"
)Ş~'

UIjUl

În

judeţul Roman

!j~llator.

\"a

I

t
ala.
im·

rie:

ind

,

aGj:·----------------------------------~i~cu'

Ochire în politica lumei

tt

' lu ziua de U'i AlI~n!st c. s'a ţiuut la. Londra
1,I' ca din urmfl !:>cdintâ a Sfatului tarilor,
Obiecrlt'1l1 i}j'in-.=ipal al acestui Sfat a fost chestia pj{iţei
t,

maCI};q'atiunilor din partea (1enmalliei,
sili' l;n contraproicct prc\'ede o prclumrire de h;r:in de plată pentru Germani,) p~îl1ă la .~1 De:aiiemyrlc_ I~22. Primul min'strll frallcez d. POin. flr e n·tuza sit j)l'imeaSC;l aceasta.
jU' CI)l]fcrenta dela Londra s'a închis făra nici un
dieZliltat. Toate dekgatiile ~'au de.c!arat pentru
jlIl,rdun~jrca tţrmeTlului de plaEI (pentru (lcrma,a}dar d. POÎncare S'lI opus dOI! răSlluter i .
f . 'P;tilă bine decunlnd părea si~llra desfacerea
1,P:"'\'~r:":'
O I ar
) 'In Cc,e
I
d'111
!" " ; ... 1 de ca- t re G
enna11l<l.
jlthu ~!l\'en1tl1 central din [3crlin (Gcrmania) s'a
ir erllx\cat cu cel din MUnchen (Bavaria): simte112·I!t!tel(; patrotice au Îl1vins asupra celor :-:;~par,\
C!,st.: (de desfacere).
ărţ ,'" 1,n. Orit~l1t (i<;lS~lrit) 5C iyl.'h,: 1!oui Încurdtllrt
rmeJdloasc pentru pacea lumei. l~iîsbotl!l ~reco
tn'lrc nu s'a sfârşit ş' alinenj nta Sit Intre în tr'o fnă
L :Etlllejdioasa, Gr~ii fac luarI' cOJ1Centr:tr,' d" trllI
,...
lpd~ inia dela Ceat,~I~ca (cea d;n urmă linie de
dl)~t!']re a C()nSkll~!JnnpoJulu~) 'tJ:::n~.u CllcCr'rca'
an)<:radului. Marile ])utcJ'i s,'i-au t.rill1Cs .~.oi el,>,~
)r('rl!~~l' ~1·Jl~:ll$lli.1 rrC;;OI1l~n~ă Grc..;~lor să se astânlPcrC
. ,' ,'- :h 1.' o lncaera~e Illtre armatele gre~~tl 1Ş detaş~1mentele mal'ilor T,Hlt~ri diT] t,itlur'ul
e~ta g~i, ~el1trudi - spune o notă a marilor PU)ftrtl .- l11tr un" ~stfel ue caz. Ore-.=ia va avea să
.dJ:}arte Urmari serioase.
.
d::. "NI~Îericirea Rtl'S'/C,i" TIU este 111a·re 11l11nal'
tem cauza regimului nefast, ci şi din cauza Uil0r
!~,l~eI~ ,de natt!rei neÎnch:puitc, Un ranort al
!!,llll~ Nansen anunţă efl UII nor de 1ikustc a ni~cn ,I~tre?ga recoltă în r:~~iunea Samarcj si că
__,m:1i ~ntr un sat s'au evaluat 36 teme de lilct1ste.
: J10ua groaznică foa/melc amennţă mult Încero~ta RUsi('.

-- Munctnrul [on Paseu d"ll Arad a fost sur[Fius de trenul-trumv,aiu; roţile i-au tăiat bratul
I st<i.llg şi l-au r[mit grav .Ia \:ap şi picioare.

La .10 1, c. DUl11incc<t la Ba le-Moneasa se
\'a
aranja o fţstjvitatc
marc
de
Parc
in
f~l\'orul
invalizilor,
orfanilor,
şi
văduvelor de r~l~boill. Patronii fcsh-mltii sunt d-nii
nI'. , Mihai M{lrcll'S. Dr. Eu~e[l Releş, Dr. 10DI1
Rohu, 011. Manu, Ovidill Oritta. Frjed,er;c KoromZ:l:-" şi Dr. Traian PAscutiu.
Program variat Concert artstic şi petrecere
cU dans. Festivitatea va oÎcri tot felul de atracDirc~tillIW:i C;tilOr ferate Unite Arad şi CeHad asig-mă reLlşita ş; prin faptul că .pune la dis ..
pO/:itia j)ubJiculu' dlEit.or treji cu reducere de 50%.
Trcllul special pleacă din Arad la 20 1. c. di-

mineata l·a ore,le 7.53 si soseşte la Moneasa la
orele 1. De aici, pleacă Întlărăpt În ZI dimincaţa
la or.::lc 3 şi soi>cşte la Arad la orele 7 ş: 42 mÎ'
muc.
Biletele Se V(}T scoate pentru trenlll special în
Arad pelltru clasa III. pâni\ la Sebi$. În Şebiş
pân~l la Moneasa. Aceste VOr fi valabile şi reiUr,
Astfel taxa de c,i!ători.e dela Arad mină la
MOlleasa ş: retur cosră 2.'3 lei.
-- Comitetul judeţUl! din Timişoara al .. Astrei"

lrl\'it~l cu (!i :';.o:nstc rOIl1:illcasdi pe toti I~f\mân;i
de i,nim;'\ la adunarea ~cnera Iă ce. se v:a' t'nea În

t; .. 4 şi 12 25 Septem' 'rie a. c. 11 Tim ':;Oan·. m
cacircic IlIlGr mari st;rbă.cj culturale.
Toti accia, cari doresc să fie Îllcartiruiti pe aceste
doua zile, ~i'l ?;r{lbcască a sc anunta de pe acum
la d. (/1' Y M..:rcc,l, : \ ncar, Timi$,htra si:'. ;:'1:"
ne~~11 nI'. 00
--- Pentru c,':<1 din urmă oara atragem atcllc1luj diril{'Jlt~ poştal Btllzan asupra neglj·
gentej COTlda'ltlnahilc Si a rea"oillţei factorlior pOŞ'
tali ai clsalc, cari Împiedică şi z[ldărnicesc r5.sp{tndin;a g-flzet0j 110astrc. Este o crimă ceeace se comile fati:i de noi . .,;-ari plătim d~.ri grele Statului,
iar in schimh slu.iba:-:;i dl;-ai Statului ne fură munca
noastrii c'nst[tă şi împ]'eunată cu mari şi grele sucdicii. -- Dadt llU l{~isitn dreptate, ne-o vom
face noi singuri.
ţ;unca

-- Joan A. Musca, paroh on. rom. îl1 Govoşdia.
dupu s'clIrte Şi grele suferinte a răposat în 13 AlIgust c .. în vrâst.a de 43 ani şi Î11 al 17-lea an de
pr t'
, t~t' 14 A
•
eo 'e. A fos,t '1IlmOrman"
111
Ug'us t a. c. 1Iî
cimitirul de sus din Arad. Odlmească În pace.
A. S
R . P"
F.I·
h t
t 1 ~
~.
rJl1-21pCSa
• Isa e a Şi sn u SaH
printul Ghcorg.he al Gre\~iei se afl,l !a noi. DUll;t

ce va sta câteva z'le la S'naia. Se va duce la Piatra-Neamt, iar de acolo la reşedi.nţa re~ala del::
Bjcaz. llnde clima este mai dulce şi unde. llrinţes'l Elisahcta va ri\ma~ltC mai mult timp.
-, Ministerul de l11t..:rm: dda Rll:ure~ti a primit dela SOj'oca urm5toarea ştire: PfJ~~tul fix de
.~r~lIIiccri din COnlUI1-<l Atach: (Basar:lb'a) a fost
atacat de o bandit de holşevici. ClI 28 focuri de.
armă. Gr5.nicerii au ripostai. Victime nau fcJst.

-, - In comuna Groşi (jud, Arad) Iosif Luca a
cu lovituri de ciomag. iar În Bocs'g Gh.

1
tj

tUrti.

fU;

- - Din ca uza surpănei vilei sale din OOrdolle.
poetul itaI au D'Anllllnz'o a fost grav ri'init la cap.

'

:~ lidUraL RDi11{i-

l;n!ci. ' . l '
,·t
1 (,. I M
~
f
" ,tl'>:"os
a\'lJ a rnm! comulle e JalU - arC, ,-,uaY rian şi Crivabara; În schimb not am hlat comuIta:I1C !e curat româneşti: Com!oşld-Mic, Pustiiş, licJH- \' ~dH:, 'Ch\:c:a ~j al tI,.' şapte, mai mei
şi cu
!!orKI'lll1 tie ;1111":~ '. :.:a tiL
10* Luni dil11ineata a sos't la Arad ministrul ar :trjculrurei d. Constantinescu cu mare suită, Dela
1sl'~rad d. ministru a plec-<1·t la Chişlneu unde a vrige·tit domenile al'hidllceluj rosif carj vor fi exprocU"ri 1 !c sM{'-n!or, apoi usa a vizit:lt ~coab de
~al·'it .:ultură dela Miniş.

,- ANuNT SCOLAR. Referitor la iJ:~t~perea
allllhli şcolar 1922/19.?3 1;,1 liceul ,,{:Icn a OIJih:t
~~irta" din A rad, miuisterul instrllctiunei Ilublice
<1 d'spus următoarele: Exam. decorigcntă se pn
in 1---,2 Sept.. c,; CX31l1. partjclllar,e se tin În l-·S
Sep·t. C.; exam, de primire pentru cl. 1. se ţin in
6 Sept. c.lnscrierHu Se fac in 7---8---9 Sept. c. Descllidcr,ea anului şcolar 1922/1923 În 10 Sept. c.
Cursurile vor Începe în 11 Sept. 1922.

-

sfinţilor

n.

j

~, In ziua de 19 Augijst a. C., se va s:trbători
chip deosebit la NHîrăşeşti aniversarea mare biruinti din <tcca localitate istorică.

ÎIl

f()~t u~s

C~i~

ÎmpuşCat.

a fost

.~. Cu prilejul controlului socDtelilor la' perceptoratul din Siria s'a descoperit O lipSâ ma~ În
hani. Casioul Sd:iff a fost $llspcndaL Cercetă

ri],: cOntnU[I.
roma.nă

.. .La o familie

d'll Arad se primesc

doi bftietj în vim ş: ~vart·ir. -~ A se adresa La Agentia •. Argus", sun Revai Nr. 6.

- o familie rOI11,Înă hlicurcsteană din Ara"C!
Pr rne~tt;: în vjpt şi cvartir do:b<\ieti de pc cla<;elc
I salI II-a. ~, A se adnesa la a~cntia .. An~us".
.. - CONCURg, pentru ocupurea postului de C()~
pistb) la .. Azilul de copii al ~:tatullii d n Timjşoara"
dotat cu leafă dl; baz;i 250 Lei şi accesoriile Ic~a(e
(de pn ,?zt'!1t indemnitatea de SCll'llpete 397.50 Lei
:}i ballii de cvartir). Cererile inl-;truatc Cll extrasul
de .naştere .ş: certificatul şcolar se VOr trmite Directiullei Azilului pilnă la 1 Scpt:.'!11vrc 1922. -- Dii

recţiullca.

x ASIGUI<ATI-VĂ AVEI<EA SI VIATA la inStitutlll de aSigurare şi reasg-urare orig!nal român
..ASTI~A" În Arad. Bule\'. RC51;C(e Ferdinand I.
(J()zsef-f6l!erceg-ut) nr. 19. 1.. de oarece institutlll fiind afară din cartel vă putem face asigurări
cu Preţurile cde mal moderate şi condţiullile ceJ.e
m;l'! convenabile.
x Ca ,~ă cum!)erj casă, pământ. vie.. prăv{die,
hotel. cafenea, restaurant, cftrciumă; ca să obtiL
îl11r)J'ullllltllri c1~~ ban i; ea să ai U11 act sau O scrisoare hi!le tradusi! in rom.tneşte sau orice altă
\irnb,t: dacă vii în A rad si ai vr'o afacere lln;entă
de ispr<I\'it dacă ai anllntllr i pentru orice 'Ziar din
tara; dacă ai de afişat ceva urgent, adresează-te
!Jl!mai a~elltiei "Af~GUS", sin~lIr,a
agentie din
Arad proVăzutCl CII scrviciu de COMISIONAR
.. BOY" cu mCICLET. care execută totul repede,
CIl dcplillă g-,lrantic şi in cond;ţiulJi!e .cele. mai
(jYHlltaRio a sc; Agcntia .. AROUS" comisionar
.. BOY", Arad str. Emine.-.;cu Nr. L

---------------------------------------- .
:F"":cc:»:JOI.. 4D:nr1 i e. ..'
TârguI de cereale (bucate) din Arad
-

18 Aug. 1922.

Grâu (n). 1 majă metrică (IQO klgr.) Lei 430 - 460
Ovh
J
J
J
J
J
J 400 - 420
Porumb (cucuruz) (loo klgr.)
J 430-440
!i.ec3!i J J
})
J
J
370-380

Orz

J

J

,

,

,

Fă

in ă.

făinA
Făină
Făină

No. ,Oc
(1 klg!') _
pentru fertură» ,
de pâine
~
J
Tărâţe
, »

~

380-400

7'20

6'80
5'50
5'00

CetitO'l'ule.. când fJrime.~ti
(f(l_
..
%~ta, fJlindet,te-te s(î pi.lte''!ti .1;'
fi. !Jn')uI· -m etttu 1 !
.

lăuntru?

~

!.Ce-i mai nou in politica din

..

_

t'a.gj nu 4.

_---------------Duminecă,

"GLASUL SA TELOIf'

CINEMATOGRAFE.

_-_....-.....

-_:...

COMERCIANTBAUMANN
DE BUTOAE
La MARE
LUDOVIC

In 20---21 August, Duminecă şi Lun1: UN VIrOR IN BAZAR hurlcscă americană în 2 acte.
BUNICUL OLOND, dramă de artişti în 4 acte.
Cu: Charles Wilkcns, - In 22-23 August, Madi
şi Miercuri: O MONDENĂ TINERĂ, roman 1n
film În 4 acte. - In 24--25--26 Augu.st, lai, V:ner: şi Sâmbătă: Romanul lui M. Shonau şi H.
fredall CLUBUL DE AUR. Roman în tilm În 4
acte. Cu: Mady Cristians.

•

se

gă-psc de vâ1\1<are
d~la li) Litri "i p:11lă

BDTOA E Începând
la. GO Heclolirri cu

PREŢURI

IEFTINE .

-

k·
Csai

ceasomicar
biiutier
ceasornicărie şi bijuterie

PL1\PUII'El::'.

i:.

ll'l

Arad, strada Iosif Vulcan (Kalinczy) 11

tApollo.

•

•

•

1I

:•

A R A O, str. Metiaou (Forray·u)

I

10 n [0"0"
1)_
(1

Arad, Bulev. Re2'ele Ferdin8nd 1. J'

1

1

gumA CON1'INENTAL (le Hanott pII
tru ,cbTcic)ete cu prrţori corovenab~

electrJdtate
REPARARI

Fdiala Chişineu (j. Arad).

,1 transmisiuni eleqrlce t.1
cu preturi foarte Ieftine.

Cumpăr

I:xecutor iudo regesc:

obiecte de aur şi argint cu
preturile cele mai mari.
IOSIF GARTNER,

!

!

,1

U~·Ţ:

. ALEVRA tn angrO. în deta I ,1 cu
sticla. - Comandele se transpoarti

S• H A B E R.

...._-_......_--.............

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~tiD~nz~. . . ..

F

WILHELM HbMM[,

s
t

Plat~

c

Pantofărie nouă:' ~
In A RAD•. tn Palatul Bohus
lAnta teatrul "Ap(}})o" tn

,1 r
1 g

colţ.

I s

s'a deschis pantofirle p. birbatl. femel ,1 copn. •
se primesc: comenzi ,1 se executi reparathml cu Il
tari foarte convenabile. Exeeuti ,1 partea de-UIIJ
de ghete. Cu stimă

d

t,

SCHI1\1.BARE DE BIROU

şi-a

mutat bir oul (c ăntălar'~ ) in Str. Unirei

(fo~tă

fâbi40 GAbor) Nr. 4-5.

Maşini

ARAD. Strada Eminescu Nr. 8. - Telefon: i/ c
NUMAI PENTRU VÂNZĂTORI:

totfelul de paltoane (rocuri) tel(
din lâni pentru femel şi fetlt, $Ăr;J (8(1
ŞAL URI. CIORAPI IDedali pentru copil [

Concurentă

:~:

ru el II e fi br caţlf

de scris

F

bijutier

M re asortiment i ~

Irad,

Palatul Minori'ilo r •

obiecte de argmt,on
IUlIge, rgint de ehi.
a~p~cca,

GAR1~NER

•

Croitorie

Arad, Bulev. Regina Maria 20.

din nou şi reparări de
C8se. Cu preţurile cele
mai convenabIle
".

primeşle tot felul de
lucrări de arhitectUl!

BtROU ARAD. STR. FAFRICEI21 (GY ÂR-U)

Gin lară şi ~In sfrnil -

lLEXAID!U IGAl

Hârtie ,1 roluri p. mqlnl ,. ,aplfOKraL

MIHA 1

brl!nz şi

...

lisllce.

lof. II aD11 1902.

ml)rmon
obiecte ~ c
. f;

7.

modernă

v

p

doamni ~

Am onoare a Încunoşhnţa pe ono mea clh-nft Jă de doamnl'
m'am intors din < ă1ătona de sh:Jdlj nin strainătlte şi am f.
ct'l~ mai noui modeluri ("nglt' Zt< şi franceze pe (Mi in n
gratuit le pun la vl'derea p, blka Exeru1ărH cu prt'ţuri c
venabile Ş' după c. It: mai noui modtlurilto1ff'I.t! d~ tusl f !!;
spe6al tatt'a mea L~ dorinta g.nrrală lU incepere ('elr

i'

l

r:
tJ
l'

:-: Auesorll p. ori cefe. de matlni ti mul-

tiplicator.

' t

Execută

ATELIER SPECIAL P. TOATE MODELURILE DE
MAŞINI.

r

REISMAN~ ~,

EUGEN

CONS rR.UCT~E

M. A.. PASODIAN

:!:I!~Z~:~
~

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

Totfelul persian, occidental, cara·
manlui şi ponevi (scoarţe) naţio
nale, c~ preţuri convenabile

(Palatul E'iseflscher.)

.

",>!,

..

1

('

IOAN MARIAN

1

,ţ

IOAN DlRNBEG

:-: ARAD. IN COLT CU STR.ADA MB1IANU. :~;

Atelier Tp.D1Dltnr dA covoare

'

ApacL

Reprezenbnta generală a Societăţi
nUoydul H(~mânJJ, Societate ano·
ni mă de asigurări generale în Arad

CU ziua de azi se descblde in strada
UN; RE.I Nr. 4-5 desfacerea vinllrllor de MĂDERAT din viile CiR.

şi la locuintA.
- Cu stirni.

MasIni de ellS!!! PFIr:

Str. Bratlanu No 2. Pal. Miu.

I. CRISAN.

la

.

I
AliAD,
A. Ianen lszabadsagl,
brilliante, II-=~~~~~===~-=f

la 10 August, ]922. '

~~

I

w::-~"""._~~-,~'O~

Subsemnatul executor lud. regesc, prin aceasta
publică, 'că in urma de,;:isului jucLccătorlcl de ocol Nădlac Nr. G. 603/3--1922 în favorul urmă

Nădlac,

iI

~~.~~======:!:==~~=_~

=

rifQarei Mari~ Ios1f Hartmann născută Pejeş pentru incasarea: creantei de 286 Lei capital şi accese
d'eeide termen de licitaţie pe 31 August 1922 orele
11 înainte de masă in comuna Nădlac, sub Nr.
casei 1702 unde se vor vinde Prin Fcitatiune publică judiciară mobile din casă ş.i recMl.ite pentru
"2 cai, pretuite total În Lei 3100.
Această licitaţie se va ţinea În înţelesul legei
si în favorul urmăritorilor Gheorghe Csclovszki
Si Stefan Menyj.::r, pentru ~m;asarea c r ea'l1ţeJor de
480 Lei şi 78 Lei capital şi accesori .

i

ASORTlMENT BOGAT, PREŢURI AVANTAJOASE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• •_ . 1 .aI,-

licitaţie.

Magazin de manufactură,
stofe şi broboflde de C8p. !

-A~AD~!:!! ~M~V ~A?~!!) ~ I

I

de

,

•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I!

prei urcat.

Nr.33/ex. 1922.

f

GIESINGER şi FlUll

i IOSIF

atelier special . .
1·,,1 rang de

In 20---21-22 August, Duminecă, Luni ş:
ARAD, vI..a.-vl. de PrimAria ~ul.f,.. Horia (Szechenyl)
Marţi: film Apollo. CARTEA ESTEREl lin epi~ Cumpăr aur ş. argint cu
sod legendar din istoria evreilor în 5 acte. Cu:
Stella liarf. - In 2,3-24 August, MLercllri şi loi:
MISTERIOASA FATĂ DIN SPUMI:. Piesă dramatică în 5 acte. Cu: Anita Steward. - In 25-26
-27 August, Vineri Sâmbătă Şi Dumine~d: ~A
RUTUL UNUI MORT,dramă din viaţa arlstocratilor in 5 acte.
, 1
Execută aranjamente peDtTu lumlaatal ca

I

cusute cu ltI"'a, din c:loth, cachmlet' ,1 milU·
.. uri, mare matazla de stofe "LILIOM<4

••

Upan.ia.

Publicaţinne

20 August, 1922.·
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......
, . . . - - - - - - - - - - - - - - - I •••••••••_ •••_ •••••••••••••••••••,
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Sept ~. deschid un cun de croltOlie • e şase ssptsmi.

n

P

d
b
a
SI

orele de inst uctle dt> trel-on la săptămână dt la ore'~ ~ v
seara Snirtel·uri dupa ori e modeh,ri şi IT'~buIă exptdiel: CI
prt turi convem,blie. Cu deoseb>1ă st mă
. it

1

I

C> ei ][ I;i" ~

A

C:K Jro J. :

croitorie modernă ~. doamne, Arad, Palatul MIDO iţlior lânla Poşta mtraf n
Tipog;raHa. ..CONCORDIA" Atrad.
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