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Alegerile. Sunt în adevăr, tnfrângeri 

ce fac mn;' mu1t ca o victo
rie şi 'credem ca. ţara, ce ar 

f)aca. ar fi existat o con- Cunoscuta. fiind antipatia despl'eţui pe 1iberali veniţi la. 
oi ~t.id1\ cu adeva.rat patriotică ţhrei pentru tot ceea ce este putere prin fl'audarea alege-

~1 ~'>{tltenească in sAnul parti- Jiberal se poate prevedea de rilor, ar da intreaga lor apro-
, l~i:aî !iheral, nu mai incape pe acuma Că., în conformitate bare partidului liberal cumin

H,.i~>Ja că ţara ar fi cunoscut cu o veche tradiţie Jibertt.la, ţit şi facând opoziţie de peni
al,·~('ri libere, sub un guvern alegerile vor fi o siluire com- tentă. 
Uf~'Hrll. plectiL a voinţei maselor elec- Iată. 8p~r,anţele ce ne 111-

Ac~astll. ar fi fost o ga- torale şi aceasta mai ales to sufleţesc ŞI lata. aoeea ce ar 
r:,"ţL. ca voturile obţinute nu teritoriile alipite unde Bituaţia j trebui sa facă li bera. lii. Put"că. 

1] f~' ';.1, fie datori te violenţei şi şi modalitaţile votArei fac! vedem Insa. că nu vom 
f\'IlM:cu:telor procedee de co~ posibHe acţiunile de siluire. I avea cu cine să ne iuţele-

i "1.1;-'\;;.1 uti1izate la noi, de când 1 gem 
f'X " ~~;. viaţa parlamentara şi Şi totuşi, cu toate pers- . 

,. I c·, . Ix. I de .. "'6 pectivelo. acesteB durerotlse I _ ..... -""' ... ~--,.,. ... ~ ....... - ...... ".. ... ..-. ... _ ..... " ..... _ .... --
~ ."ra a., CU scopu QI '" • t t . , . Şl cu of.Lfă aceas a. groz;lv~ L I R ". 1-

f,q~~:c::e mteresele adnuOlstra.. t't d' J t'] d I i a scoa a omamsmu UI. 
t o;ip~ .. ..,. \ cer 1 u Ine re fi IV a mo U I • 

~ c CCtlştiinţa:de'mlre vorbim ne putem tmpiedeca s~ nu I cauta" ca prin declaraţiile ce 
,,:::...i sus nu a existat insa. şi credem ca, cine ştie prin ce fac şi prin aceea ce stre
de aceea ţara se găseşte a8- misiune, liberalii îşi vor da coară In ziarele iresponsabile 
ta~i În situaţiunea dureroasa. seama, in ultimul moment Că să producă o confuzie voita 
de a vedea, in Imprejurari este ruşinos să calci peste tn spiritul naţiunei relativ la 
atât de importante, alegeri voinţa ţărei şi că. e degl'ada- acuzaţia de regionalism ridi
generale facute de un singur tor să faci alegeri cu jl:tndtl.rmii~ cată in contra câ.torva. găIă-
ptlr{~d, şi mai ales de In Romania tntregită. gioşi şi arivişti politici. 
&1el , pal"tid ce a bătut Deşi cu probabilitaţi Confuzia aceasta .voită 
te'ate recordurile impopula~ foarte reduse ne mângăem consta, tn faptul ch se lllter~ 
rit:tţei, mel'gâud pa,nă la a cu aperan t !\ ca., In ceasul de- preteaz. ă de ca tr~ po .. liticiani 
info;pÎI'a o adevarata. groaza na- f ţ d I 

cisiv, printr'o rt>Antoarcere la a.~uzu la e. reglOna lsm ca 
ţiunr~·bP'ra1ii au avut interesul datoriile cetaţeneşti l1i la sen~ fll~d. tudl'eptată . contra popu

timentul dragostei de ţeaJf\~ laţle! lntl'e~uIUl Ardeal. pe 
s&. CRutt; sa. presideze alege- liberalii vor Iăs~ +1\ra sa-şi c.ând i,n realItate a~ea acuza-o 
riie de oare ce, tn alte con- ~ t t I 

spună cuva.ntu'~ miraţi ei sin-! ~Ie. ~rI.ve~ e exc U~lV ~e acel 
dlfiit ţinAnd seama. de curen- guri de proporţiile unui fapt, pohtl.ClIilll ardelem cari cautA. 
tele ce circulă In rânduI"ile , d d t t atâta de lnaJţător ca In provocarea e UI'OU-
populaţiei, organizaţiunea Jibe- . rări şi de neânţelegel'i să poata. 
raia. risca să nu obţie nici un Dupa indiciile ce existăt scoate foloase personale, dAn-
loc tn Parlament. ţara se va pronunţa contra du.şi tot de o dată aere de 

Aceea ce nu se poate pri- JiberalilOl', dandu-şi voturile, patrioţi şi de moralişti, 
cepe lnsh indeajuns este rap- liber, partidelor mai de mo- Adevărul este In~ă ca. În~ 
tul ,ca pal·tidele politice au cratice. treaga ţal'a considel'ă Ardea-
primit, această situaţie nelo~ Infl'ângerea JiberaJa, tn ca- luL ca mnd profund tnsufJeţit 
gicl\ şi inspirută exclusiv de zul acela, nu va trebui CODSÎ- de dragoste de neam şi de 
ideea liberala. de a conduce, derată de liberali, de cAt, ca. moşie. 
cu p' rţialitate, operaţiunile elec~ un Inceput greu, al adevăI'a.. Ţara consideră Ardealul 
to:ale. tei activitaţi patriotice ce ar patruns pâna. in fundul sufle-

Ori cum ar fi situaţ.ia de putea sa. desvolte de acoJo tului său mare de respectul 
astazi nu mai poate fi achim- Inainte. pentru Tron, pentru armata li
baiu. şi 1iberalii pot 8a. se Vor fi' fost Infranţi libe- beratoare şi pentru ideea şi 
laude cu faptul că au reuşit ratii, ta cazul acesta de vo- nevoia de complecta. unificare 
saşi ajunga. ţinta urmăI'ith de ioţa naţiunei. Ei vor avea sufletească, 
il face alegerile generale, sin- in să mâllgaerea că o data. tn Hegionalişti sunt poIiticianii 
gl!rul mijloc, graţie căruia le viaţa lor politică au facut a· de meserie, sunt gălagioşi 
,va fi cu puri,nţă sa reunească legeri Jibele şi acea.slă con- inutili cari vor sh tmpedice 
un numir oare care de va- solaţia Vd fi Inceputul morali.. lumina ce trebue să se re
turi. zărei liberale. verse din vechiul regat prin 

forţele morale şi intelectuale 
ale acestuia, pentru deplina ri
dicare a Ardealului atitea 
veacuri cotropit şi linut tn 10-
tunerecul sclaviei. 

Regionalişti t . sunt preou
peţii de bani şi de situaţiuni 
materiale cari înşeală. populaţia 
spunând că Ardealul DII are 
nevoe de cât de persoanele 
lor proprii 1'ără să vada că de 
multe ori? in vorbele ca şi In 
scrisul lor nu predomin& nici 
convingerea românească şi 
nici accentul românesc. 

Toţi gălagioşii aceştia s'ar 
pAtrunde mai bine de spiritul 
adevarat ai Jim bei romAne 

, 
o. 

Inainte de a-şi da proba lD
cAlcită. şi neromâneascA In 
ziare insufleţite ori de inte
rese streina neamului, ori de 
un suflu regionalist. 

Oalagioşii aceştia. nu sunt 
nici o data personalitaţi poH~ 
tice, ci agenţi electorali scoşi 
la suprafaţă In Ardeal spre 
ruşinea RomAniei tntregite şi 
cari merg pâna acolo cu min· 
ciuna şi cu sfruntarea in cât 
utilizeazh fAra. de respect nu
mele unui Maiorescu, Oh. Lazăr 
sau Laurian. 

Ardealul naţionalist şi pa
triot, Ardealul fericit de dra
gostea ce i se arată de ve
chiul regat şi de sforţările ce 
se fac pentru luminarea lui 
intelectuală priveşte cu oroare 
la ceat~ de gălăgioşi ce văd 
In ideea Illtronărei de ordine 
şi tn stabilirea principiului de 
armonie, o piedecă tn satisfa
cerea ambiţiilor lor vino
vate şi a intereselor lor ne
demne, 

Opinia publica. a ţărei 
Intregi s'a obişnuit dealmin
teri cu strecurArile acestea 
degradante pentru numele de 
român şi pe care le cunoaşte 
la prima vedere după menta
Jitatea lor streina ,i după 
limba. lor 1ncâlcită ce tnvita 
pe autori să urmeze la 
şcoala RomAnismului adevl
rat. 
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Pregătiri pentru primirea 
principelui mostenitor 

• 
român la Atena. 

Se anunţă din Atl'I1'I. că. "colo 
~a fac mari prf'gâtiri p~ntru pr~mirea 
Priilcipelui Carol iti Româ"lei care va 
scsi la Atf:'ua per,tru câ"'va zile, 
trr.preuIi& cu principesa Elena şi cu 
plinc'pii moştenitori ai Greciei. 

Consiliile cO'Dull:tle din oraşele 
Atflna şi Pireu au ar Ş71t apeluri cltre 
p()pulaţie. prin care rldeamni la o 
cAlduroasA primire. O e~cardl\ n:t\lalli. 
va IlIlimpillOl pe Qa"ipr:~i II largul 
mArei. 

Familia Regala., consilIul de mi
niştri ~i consÎliul comunal al PirfU
lui vor fi la debarcaller. Cmls; iul 
comunal al Atenei, miui'lrii srrf'iui fi 
II,aţii dt'mnitari in frunte cu îllatul 
c!l.'r vor t"lâmpina O<i~P' ţii în gara 
Omonia Un te-deum se \ia oficia II 
catedrala din Atena, după care va 
avea loc o revistă mijlară. I 

• Ziua sosirei se va allullţ~ uIte
nor. 

................... 
Dulul m88cnt, organIzat 

de Ih'unluJlcl& fenwilor ro
Iua.ne din Ar»d pentru ziua 
de 2 Ft·hruarj.· in ~aln 1U~lre 
a hotelului Crucea AlhA pro
mite n fi cea mal rcul'iUa. 
petr.'cero din t'Ate al! al'ut 
loc tn Arad. 

fHZETA A RAf)ULln 

Serbarea culturală din I 
Conop. 

INFORMAŢIUNI. 

28 Ianullrie J 9~2 

. - Reful:{iaţii ~oo;iţi de pe~te 
NI"tru comull'că că tII ul~le I"cali~ 
tAţi dll\ Ukr~illa. :,' .. u CUllstatat ca. 
zuri de riulTi&. .. 

L:t Kiev 10'"" conshht (le a~emeni 
numeroase ca;ulÎ Ud ciumă. 

La 6-19 Ianuarie a. c. elevii 
şcoalei de Slat din COIIOp cu con. 
cur~ul tinerifllei, SUo eondUCt'ffa in
\ătlnruui Gri~oriu Ctha au ar njat 
o st'fa:ă lilf'ruR. urmiiti'i, de petrecere 
popora Iă. V ~ nitui curat a fo..;[ desti
Ilat penlru Bibiiotec.l ,coalei de stat 
din loc. 

- Regele a oferit ieri tn onnarea 
corpului dip1om'itic un ce'ii h Petlat, 
la care a luat parte şi Principele 
moştenitor Carol. 

- I,t urma gerului mare, ce s'a 
ll\sat d~ mai multe zile Murăşul a 
II\~ht't,at ieri dimineaţă. ' 

- c Viitoru'. aoullţă că p~ntru 
senat ca"d1rLl.luriie vor Ir .... ui ~I t.i! 
dppuse p:1l1l\. lU ziuii df' 29 !.wuarie 
iar p~n'ru cameră până. În ziua d; 
2 F~b, u;;rie. 

f ' 

~ 
.. ·i.' ~tl 

La 3Cea!;ta sprată !-' <lU inlerprt>tat 
de 16 elevi şi tI~ve ,.Poemul unirii" 
cu O preci .. iune de arlmirat; apoi 
('Ie\'ul ci V. Aurel Subescu adecta
mat .,Moartea lui Fulger', *'Ievul cI. 
IV NlcoJap, Balan ,.Străillul'.. iar 
eleva Savela Chdmagan ci. VI .,La. 
oglindă." de Coşhuc. Ca Încheere 
luau Suimo{nn şi Ioan B.dan au in
terpretat pIesa ,/fll{'l.uul la lârgul 
de vire" ce a produs Un râ.. ge
neral. 

JII~hpţ3rea ~lură.;lului a fArut m:ue 
~enzaţie, d -oarece de zeci de ani nu 
s'a mai produs Illghetareaacestui 
râu. 

La Paris a sosit patriarhul Me
tasakis af Constantinopolului pentru a 
cere dlui Poincare !ii susţină. crria
rea bnui ("omitet. Înleraiat la Con. 
startlinopol ca sA. lIupraveghf'ze mo. 
dul cum sunt respectare minorităţile 
crrştinp. din Orient. 

- D Caius Brediceanu, ministru 
Sa incasat total 1682 lei. din plenipotenţiar ci. II. 1'1 di~po!l"ib fi. 

care scoţând sp,"sele d~ 982 lei a tate a fost rech~mat pe ziua de 20 
rAmas un ve"i! curat de 71)0 lei, Ianuarie cor. in activilate, in calitate 

- Filiala IlslilU'ului d .. Credit J 
şi E':Qtlllmii • Vlc'oria. rlin Chl,int'U ... : 
il dat un ajulor de 1000 I ... i p~lIlru 
imbrăc"rt>a e"·i.'ilor !"ăra"i ai ,c"a1t>i 
pnm<ire di!1 Ch;~;tleu. Cu oca;(Îun!'a 
sărbătorilor N ~!<-r;, El ui t" pr!'ţul ,,-
de mai ~u~. direcţiune~ şei} ' .. j pri- . 
mare de stat a prt'vAzut (TI t nbrl\ .. "" , 
căminle. ori iucălţă.minte J'" cop " ~. 
~ăraci ai căr'lr t .. ţi au căzut pe 
cimpul de tUpli. 

- La Ofadea·~hre s'a de~cope_ 
rit O collIraba.,dă, de z:.harină de 
aproape un milion, com:să. de către 
rioi n"gustori olaudezi, di~pă.ruţi Il i 
urruA, care sa predat ca~sei ,coalei. de ministru plenipotenţiar cI. l.a. 

Tot pe aceasta cale Î/l numele D~a a fost fll~Arcinat tutdeodltă cu - Suplimenful 8'e" hrani flcnr-
comitetulUI aralljaror aducem mulţu- conrlucert>a direcţ'unii presei diu mi- Jat bolnavilur militari, trrade În fe .. 
miri act'lora cari au binevoit a da nislerul afacerilor stră.ine. tioan~, cii. ,d sunt tra'aţi tn spital~ 1 '. 

('3 jo,upta~olvjt~ urrră'oarele Sume' C· ai sal1a'o,ii mi:i'are, ~'a sporit arât •. . '. - onferil1ţ~ ambasadorilor s'a 0- T 1 
Ioan Pt'uila prpot 40 Iei, Firma Ha. I pe:lIru ~rila'e cât şi pentru sana. 

i 

cupat cu c lesliunea apanajului fo-
zai Liler<lle O R. T. 250 I~i, Ludovic stl1lui rege al Ungariei. C frele ce. torii, la 2 lI'i, bani 50 pe :zi de 
Fedor 190 lei, Zaharie MIi.!rău 50 rule stalelor !'lJCCt'so re suut marii bol Ba\', afaT8 ele ct'lurul liIilitiir de J lei. Iuan Ki""it", 90 lei, Francisc intru (ât numai pentrn chirie ~'au tuberClJlO;li BucureşTi, care fAmâne 
Tiegerman 95 lei, Teodor BUg-:lfill prevftzut 20l'O iife sterline pe an, cu sl1plJme'ntul de 5 lei pe zi d. 
35 lei, L SchOfier 45 !t'i, E. Caraba iar pPlltru personal, care e compus boJna\i-, aprobat deja special. 
20 iei, L MUIl!('an J5 l:oi, F Herct'g I din 15 oameni, care 125 franci de _ S'l hoiărât ca bolnavii asi-
30 "I~i •• Tr; .i-ill Novac J 5. lei, Fener- i cap pentru tntreţinere. guraţi ai Ca!\ei centrale a a~iaură.ri. 

I 

~ 
J 

slell' 2,) Iei, f'rnz 20 le" P MdZt!S I ", 
15 lei, Nes!i 10 lei şi D .. mian 5 lei.. - Pertido! p(lporul ui a ţinut tn lor sociale să. fie transportat; 21a-

I Total 950 lei. I capitaiA o con~făluire. la Cilre au lu~t tuit la spit'!le, 8\'I3 10ni, staţIuni . ~, . 43rtl" j!l"neralul AVl"re-;cu. d'lii Arg-eIO. balnl'a~e ~i st4iu nl climatt'rke.· 

................... 
Iil\'ăţ.itOr~!II~ ... fTrl.g-or,u. C. aba c .. a- i>lI.IU, Negulescu Vi. fo:;!;ii .deputaţ.i.. Fp!le d~ lrafl~port gratuit. pt'n- .-,i· 

r~ tn.~ "", ~~jff~f' -t:t .. ~!t "-,.. , . t ... ~r.-'~ "~~·7;- -_ "," =---~'. t ..... & .. WWlip0l:oi "e •• Ii. flh",n, .... ~. 
• • • ~ "r (i, lJ.c,LUi.J- "- .1'-=:-' jlr.l.( '" '~'!"".b("-r-ll1TT.. . • ~y ~ 

aCllvltatea şcolarii o dt'o'i.ebpli. munca Memhrii biroului electoral al par-' de dlrec~crul .~elleral . al CaseI cen-
eXIr"şcolarA, il aducem Sincere mul- f,dului sunt urm~tori: Oct. Goga, Ar- , trale ~ slgurărdor socla!e, 81U de 
ţumlfl. geloianu Popovici.Taşl. DOT1 Popo. tnfoc~lIo~~J ~ău, fi,el\.rUl bl\lna~ tn 

Pcutru comitetul aranjator vici, Sergiu N ţA, foşti mini,trii, I mod Indlllll!ua l, ~'I baz,a f081('1 de 

CursuLJiber dlt seara. 
Programul să{)tiuuânuJ. 

Luni. - Limb'l român! L (Cur~ul 
func~jur)arilor.) Perfeclul compus al 
indicallvu'ui. - L{'cfllrli. - Prof 
dflii IO!lchim D;,biciu TIăian:&l; g"r: 
Limb& româna. II. (Cursul funCţi"ua. 
rilor) Corf'~p,mdenţa timpurilor. Con
versaţie. Pruf. d. La?~r Roşruleţ. 
Limba france~.ă 1 ~Le mauvai~ eleve •• 
Celire. Traducere. Prof. dna Lucia 
V. Ba~scu, 

Y. Soim oşan, 
preş. sfatuJui ,colar. 

Imbroane ,i Ioalllţescu foşti deputaţi. I obsfrv~ţlUnl Illedl,:ale ellbel'ată bol~ 
. l' navulUl de către un medic al C<itiel l; 

- Agenţia lIavas desmjnte ,tirea centrale. . 
cA conferenţ'l ambasadorilor ar fi ~ 
stabilit ex regelui Carol un apanaj I B,)lnavul va trebut stl prezinte ". ........ ...,. ... • .. w"' . ." 

Măsurile guvernului 
pentru afegeri. .Marţi - Limba românA, (Curs 

public) Perfectul compus al iudlcati- Terorizarea functi(marilor. 
vului. - Lf'chm\ .. - Praf. d. Lazir ' 
Roşcuhţ< Limba franCe7& H. Ex .. rci- "Indreptarea" scrie: Urgia gu-
ces de grammaire appliquee. G,:&IJi- vernamentaiă a inceput să. se des
cÎsmes. Prof. d. Jean D.:camp. 

lAutue in toată. ţara, in vederea ale· 
MiM'curi. Limba francezi 1 

Conver!>ation. Pror. dna Lucia V. gerilor generale, Primii cari au şi 
Babescu. lucrput să ri~ persecutaţi sunt func

ţionarii din provincie, 
Joi. -- Limba româ.nA 1. (Cursul 

funcţionarilor) Mai mult ca perfectul Astfel ni se aduce la cunoştinţă, 
compus. Exercitii verbale. Prof. dnii ci ministerul de interne a dat uu 
loachim Dabiciu Trăiau Ma\{er. Lim- ! ordin secret prefecţi lor de judeţe, 
ha română Il. (C~rsul funcţionari or.) i prin care le pune in vedere ca toţi 
Corespondenţa. tlmpurrlor. Expuneri I f r "b-:v ă. ' 
libere. Prof. ti. La1!\r Roşcu!eţ, AI. un~ IOllatll anu·."" c ar .avea SIIS. 
lrebră. Numere algebrice. Prof. d. Ion patll p~ntru OpOZiţie, s~ he mutatI 
Dumitru. sau si fie fort ,ţi a demisiona. 

Vineri. Limba românii. (Curs Mă~ura. aceasta va fi tn special 
public) Mai mulr ca pt'rfectul corn- aplicată în ce privt'şte ada:inistratorii 
pus. Exerciţii verbale. Prof. d. Lazăr de plasă, de care liberalii se tem că 
Rotculeţ. Limba fraoceză 1. Exerd- nu ar lucra după ordinele de sus 
ces de grammaire appliquee. Prof • 
doa Lucia V. Babescu. Llmba fran~ Faptul acesta a revoltat toate 
cezi il. Causerie Jitteraire. Prof. d. clasele de fu 1cţiollari '1 a produs 
Jeao Decamp. Olari nemulţumiri. 

de 6 miiioane fotJ~i lla orice cerere de control a per:io- /: 
, nalului c. f. r. 'l.ll\t foaia de câiă- !' 1.' - După informiiţiuni din cercu- torie cât şi foaia de observllţiulii 

riie politice gu \'ernul doreşte al medicale. il 
alege prt'ş~dinte al camt'rii pe d. I ~[ 
Toma Steliun, iar ca pre,edinte al -.- ". • .. - .... .... '~i 
senatului pe d. Ferechide. I ~ t, 

: Prelungirea t~rmenul~~ .' '~ 
( pentru co~tmuareaa ... <. ~ 

- Gu\Ternul a aprobat statutele 
Uniullei maghiare dela Cluj, cerând 
in!'ă. ca al treilea punct din statute 
să fie modiricat. 

- Ieri s'a Intrunit la Cluj co· 
mitetul de o sută pentru tn vederea 
congresului ace!'tuÎ partid anunţat 
pelltru 29 Ianuarie. 

ci se· 
vor fi 

urmărirei 

- "Voinţa" e inform'ltl 
cret arii comunali din Ardeal 
desircinaţi de obligaţia 
dirijor la sate. 

- Din ullimile rapoaite primite 
de directia. Agricuturei din toaUL 
tara rezultă că sel ănă.turile de grâu 
!>unt pretutifldeei foarte frumoasf'l 
ţii că promit o roadA Imbelşugată 
Cimpurile sunt peste tot acoperite 
cu zăpadă. 

- Guvernul a ho'irAt revizuirea 
numirilor de funcţioJlarî făcute dela 
191} Incoace. Aceasta în vederea 
tnsemnatelor reduceri de funcţionari 
pentr'u a se putea degreva bugetul. 

studIIlor. 'l.J 
Ministerul de rAzboi a aprobat 

prelungirea iermenului pentru a
conJart'a de amânAri de Sludii din 
taTă ,i sirăill8.late până. la data de 1 
Apriiie 1922 inclusiv. 

·Ti!H·-rii" cari cad în prevederile 
art. 52 din It'gea de recrutare vor 
inainta fări\. a mai inter'>e:ti la ni~ 
meni direct cercurilor de recrutare 
unde au recrutat MU llllde SUlit in,: 
scr:şl, CeTe,ile lor î'lsvţite de: 1. 
decleraţiile model A şi B vizate de 
ministerul de tin.tnţt". 2. Recipisa de 
plata taxei prevă,u ă. in viza minis
t('ru u; de fl!lanţ ... 3. Ctrificatul de 
frecvenţă al şcoalei ce urm~a~.i. 4. 
EXlractul de na,tere. 

Cercurile de recrutare _ 'lJOr. C' 

trola actele complecte ,i le v~ 
iota minisleru!Ut. 

, - .~ 
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Pentru abonatI. 1 Directorul uzinei electrice TELEGRAME. 
• • spIonaJ-banuit cu A~n utra.~ elo tunl;e luni I 

it' 'zile .-ccntla. uhonat llor 
:: ';'ului USlIlI r ., Cuptulul cu In tntr~fo?: oraşul a 1ăcut mare curw~tjntă. cu mama lui Macska<sy, 
ate din ae.'ştl ahUllat l nu SeTl7. l ţie şri'ea fă direClOrul uz'nl'i vădllva lo',if Macskâssy conducă\03-

Uczultatul nnc~H't.cl din Bil
t;;l r .. bita.. 

~'! nl'lllt,.t mllCar' o C'.('IIUlIlil electrice, Iosif I\lt'lIil1ger a fo,>t ares· rea puştti dill. acea ~oca1itate, 

1
_ lat p' n'tru spiollaj de către organele Acuma câteva luni 1,\ urmă se BU'1Ire~ti. Cr)mi,i t delt>:gatei pl'n-

1': ,1' el e 7 1 II 111 .le ZICI ~l ~luura'lţej de slat ,i trall:iportat la t tru a"Cnda(l";t ;,buzutilor dUI Il Isa-
1

.. prezentă Il Arad la domiciliul dir<!to-
ilP (.{'f'Ut tot c1elH l,tă ~ă. se ClUJ' . ~I rabia si~a ll"rmina[ lu'ră ile Comi-rlliui jf d,illger un tâ'llir, care spll<;e ' 
':x l'edh'z(~ !'in tlu'le tlutHr:at~ Asupra acestui caz am putut lua eli. e fiul magistrei poslale din So- sia formală din gl'neralul PupaS şi 
'ii., HUli curând l)c ..... l1resa urmiiloarele informaţii. vata ~i rirn&ntllld fără bani ti ru~ă Irei medici a fuain1at un (~port 
i 

. '1 t _ t'l i ~ Or~ant'le s;gurantei de stat din pe director 8".1 Ilnprulnute cu o de~pr~ rezul alul allehrt i Co"f"rm 
"t ;u 111 ~ I U , 4' "." I 1 î ci _.' Il l' I 4-' d ~ oca It'le fI tlrma a re~tl sl"ur"II~'1 rapor1u ut ~ dU "orl~tat'lt C~ZUTI e Cu toato..,-ill!'\141~nt4'le ~ " .,.,'" ~ oar!'eare s'Jmă ca fiii. se poată. duce ~ n 

de stat din C uj, a ficut ieri dimi* pâ'Iă la Sovata S,lţia directorului îi llIoarle şi şi aCf>sle pr'lvo'~ate prin 
ln,1. .. tl'e~l .. tă tl1C~ I'utt>, de !leaţt o percniziţie la domiciliul di- 1. f~plut fă 4 Î ,dl ili au il1c~rcat!-1 

rt
" CI t I didll tâ-nărului IILcsk.i.ssy 100 lei, 

! ': ,lTffl. al "vlll(ot .~. A rltf u- n'cloru lui los, f Mellingl'r. S~ ~pune tre ,că frontiera in mod e!lIldt>stin, Acum efi'eva zile, tână.rul Me\cs-~ hÎ".. (~j' ri au .·t'fuzat eute- că cu ocazia pt'u hi1.iţ'ei nu ~'do aflat Sold<lţii C-HI ~rau d,. lată. Ia fron-
7 '~' • d kassy se prezentă. di!l nou dir~ctJru- I 

-,""'Ie ).~ nchltf~ ubonnnl'~ll. IInnic re ar tutifl bănm"la că i- lU'rA ~ dU \'ăzut lI€'voit
i 

a face uz de 
_ • <Ai I , 1 l' . '1 lui ~i It ceru să,1 plaseze într

t
ul1 • d 

; .. ,.~. 'u'lullta~ Ild 'al'ltrl~1 () rectoru ar avea !'gA.lun cu serVICIU 1 - I . D' I î' armil. l,jLatl asuprt celor '" hld,-
....... ~ de ~pîol\;.j ma~hiar. post a uZina e ectncă. lrectoru Iviti. Impo:ri" .. II I taţilor b'd. llllfOdlils 
d luitllU).-- tie Ilt"âutc! el'! Organele sil=:uranţei i.au a/iu!! spuse că. deocamdată nu e~te nici lin procedura. I d, T. R) 
i\1:\ .le un ziar române .. c. apoi la cunoşti, ţi directorului Mel- posi vacanT. Mac8kassy se depArlă C t 
. }i'uţ.ă de nC.'a~tă JUII.ture linger că. in urma adresei Si~uranţei apoi SPUllâ'ld cA se va interesa mai omp cct,uea Ilştelor de 

'~,..-ureb,t şi creblză Zi:l- de slat din Cluj, trtbue să plec~ lârziu Îarllşi. a~cgiltorl 
!'UiUI piede(,1 cnu .. lrlerahife imedial acolo pt>!HrU a il ascultat in sta con"tatat că ar.est l.hcska .... y Bliclfre~ti. - "A 1<!"ll.rul'c sorie 
1 1 chrstia spionajului mil~biar Iuliu face serviciu d. spionaj pentru U,\- că compleetarea Ii .. tdor alf!~ă.torifo~ 
e MlIi;; Hd millbtriltia zllt- Mac!'ka~~V' arestat de ctlfâ,'ld ,i care garia şi astfel a incercat bi se aşl:'ze va urma .. ă se faoă. nu'ui t·1 ac.~le .~ 

""Il t ui IriC H'de, in' '" nWII)('U- a fost c~!eva ~ăp!ă.ll\âlii in Arad. tn Arad pentru a fi aproape de circurtlscripţii eleCforale din A~d-:'llt 
'lIl de n, lua .. hot.ărât·" D;lfCl0rul f\Hliliger a fost aderA frontieră ~i a trimite de aci rapoar- ti Cotri ace-al" li .. te nu erau intocmire 
ll""~t'ritor la aparitia ..... u,cc~ acuma d"i ani, impreună cu s()ţia sa tele sa~e în Ungaria. tii anul 1919, III circu'1l~cripţ'ile 
-'fn~ll. tu vi!egialuri la- SOllala, Planul nu i·a reul!t însA de unde listei .. a~e~;\toritor s'"u l,ltocmit 

. E tft d. t" t t . In cursul acestei vilt'giaturi di- oarece Organele Sij{urall,ei de ,slat f,t anul 19(9 ale:{t"rile se v()r face 
1~ , , c r ,C "~. nsli reclorul l\ldlinger şi soţia sa a fil.cut l-au arestat. in baza aceslor liste, (A T. R) 

11:,utalitnt.'11 a ... eior .. ~rrtt~·,·,· ' lt'~i ioiolicUntl tw. 'Itâtl\, Rit .D. .. o ........... _, ......... ' ••• tl\lllidtA-.. S1U ..... p.. .. 'illlujltt-~ ...... IIIiI$ .. , .. u.u_ .. n.$~ .... _ .. c.'Ol\lllra_ţ-. O combie )U"lItrn r(lgh~nwn-
"""1P, Tf'ftt:Iă totuşi ellh"e;:()rfe Cum· · 1· tart'R raJlurlurllm

o dlntrf\_~ 
ii Illatcaseă, m;,i ale~ flaeă se risipesc, banÎl -statu UI. vruJ)rictari şI chirltlşi. 
1(' . ~Andlm (.a, indiferent BuCftreşo. Consiliul demiufştri ~ 
ie ziarul romall(~"e .'0 ur Ce .'a c:'aHu1t pentru tagtlţiunea din Japonia. s'a OCUpd.l Ieri cu ~ţ'gea ,relll~~ 
.• -hul !<ă, ,q);lr~\ la ,\ rafl, ~I Fo~tul ministru de externe pt>ntru Ambasadorul Americei 3000 yelli t"chinr-ri ,i 3, dţ'cis ca "a.lte cr;il~ 
ot !4e Vit gA ... 1 in sltu

lI
tl4' de a pas;). pe un p'trtizan po'itic al lunar. sttrue o comisi,.., în elre ai fi," 1<· 

\ ~ I ti I dllit"i sale a crt>Îat le~aţiunea romÎha Ambasadorul Angiiei 40UO reni prezenlaţi ~i prop ieta, li' de Cilse şi 
.J " • Il il 101111 con \' uşi 'le din Tokio. Jflsemllit ttea acestei le- lunar. chtrie~ii. ca asdt'1 !oi se pO'tlli ,115-

l.i~Ul{at,ia rornân8a .. c3 de a·,l ~lIţii pen1ru noi se r~rlllce la 2lE"ro, S~cretarui Româ.'liei 1700 yeni elHa tt'm .. illic ac~aslA. rh~"lu'i"e, Pre----=-
~H ali IDJfJ1trnmmmmr.----.:...t~~~~~~~~.:.:.~;;..~~~~+.:.....;::.:=:; .... ;:~=~~~~:.:.:...)..-?:e~l~:h.!2n!.!tl'±le!:...!a~c~e~s~ceii ...,.:(·omi -ii va t1 "J • 

....... ...,."r "'. t 
,.. • 

~4ari demonstratii În . ' V hm a. '~' . ~,', 
Se annrţ1:i. din Vll"na cA fuocfona

ii dt>: slat, di!l cauza cA li s'" refl!
:it îmburd~Iăţirea s;.;1 ar iilor au or~a
,,;,u o mare demollstraţie alaltăieri 

, rara. 
Poliţia a luat măsuri Întinse pen

aimpedt'ca degeuf'rarca demon-
'rdţiei în j;~furi-\!i dev~<;rări. L'l gru

,Ilrile Jcmonsrranţi!or !o'au ataţHt a
j 'di ~i e!emente-Ie cari se folosesc 
.;1~ aceste ocazii pl'Btru a provoca 
, multltd şi disoroin., Ca apoi să 

; "at$ je~ihăliile fi localurile 
!"lhlice. ~O', 

Comercianţii· alarmtti, au Inchis 
lediat prti.dOiile, deasemenea !o'au 

ţi'chi!'> ~i toalEr' c .. f"nelele ,i restau-
"rele. ~ ". 
Dt:nldlmTal'lţH s'au dus in:i'l1ft>:a 

l'damen!ulttÎ ti cu soidaţii ce stau 
~ aşat -co.wo~ulur ,au ?sauat porţile 
p .rlamenlulut, can În..,. erau turhlS" 

D,monstraflţii lua ,.1 CUflOf!jI,ţt 
·~mt eli. Ia acel timp nu se află la 

"';1 _ !'l!nici un membru al gUller-
1. <u'.' ,a. "'at spre p.\':-ttul fII c<l.re 

lUlclila Il celarul' Sc:hobcr d~-
";)I)!trând sgom 'in faţa edificiu-
I -~ 

:)oliţÎa~rinrind înt . a reul'lit In 
~.. T 

- Jmprâfl3, pe demonstranti 
~' ~ impedec,:, ,ev.,C\tuala de~ellerar~ 
_ ': cmons:traţtet tn lhtllralări ,.i J',. 
.. p! "'- '. y a 
," . "'--.- ~ 

.am .. c:J 
~ 

" 'Răspânditi ' 

7. Gazeta Ara-duJui·' 
. -

.~ ...... -

tArii 8638,000 le; anu~!. Secretarii celorialte leg"liuui ~OO- (alianu. (~ 
Din cine se compune personalul 600 veni lunar. ... .... --.. ,.. ....... ------ ~ J •• _..",....- ',l\-

:;;:;u~i:~It:~ Toki.o !i, c~ .l~~~ ~r.i- au CJ!e c~t(liMi~~I:le 1!~ă. ~:~:~~~ In atenţiunea .'ce\()fr-1\t. 
Mini"tru 5500 vpn; lunar (u n yeni a noa5tri care nu are absolu' nimic dreptătlti la ' (\{\.",a n .. ,,\t'\l 

70 lei) total lei: 385.000. de lUcru UU poate fără. de &ecre~al? • , I' \ Ca\ .. v 

Secretarul 1700 yen; lunar (139 De ce? Alegerea comitetu1ui .. ~~-
mii lei) lunar. Chiria legaţiei. verificarea tabloutm~,. ---' 

Interpretu 400 yeni (28000 lei) 
lunar. 

3 !'i~rvi'ori 600 yeni lunar. , 

Cheltueli cancelarie 90 y~ni lu
nar. 

Chirh localului 2000 yeni lUf):ir 
(t -f.OOO mii 1p i) lunar. Total 10.200 
yeni. 

Uo yen - 70 lei sau anual opt 
milioane 633 mii lei ti 

o comparaţie suge sti vi. 
Iatl acum, fum ar trehui ~iL fie 

plătiţi şi cât primesc ceilalţi mini,tri 
,i ambils~dori ai o'lor Jalfe state tot 
io japonia, fa Tokio: 

Ministr. 1500 veni lunar. 
Secretaru 500 Yt'ni lunar. 
Infprpretu 100 yeni lunar. 
3 S .. rvitori 100 veni lunar. 
Cheltu .. li """"' ...... _ .. _ie.""""'~feri 

lunar. 
- ehiri~ tocaiului' U~SOO yeni Iu-
na~ I 

Total 2700 yeni sau 2.276,400 
lei anual dl'ci o risipi române.scl 1 
de peste 6.400.000 leÎ" pe alll~ 

rată un tablou comparativ de le
furile cf»orlalţi ambasadori. Mini,tri 
şi S~cretari din Tokio. 

""',Ministru RomAniei 5500 yeni la-
oar. 

Ministru Spaniei 1200 yeni lu-
nar, 

Ministru E1veliei 1500 yeni lu • 
Rar. 

== 

Chiria cea mai mare, a unei case 
complect mobilate, cu tot confortul 
şi din cele mai spaţioase, este la 
Tokio tutre 1-6000 yelll anual. Mi
nj~tru no<\lru primeşte pentru chirie 
anual 24000 yeni şi lel!~ţ'a este 
instalatA înlr·o odae de Hvtel Iar 
ministru tot !lstfd, dl'şi case se gă
se!'c destule şi statul dă bani din 
belşug. 

Ce se desprinde din cele mai 
sus? 

a) C~ plătim lt'furi fabluoas~, de 
4 ,i 'de 5 ori mai mult decât ţl-'i c. 
vahttA uroat' cum sunt EIveţia şi 

Jn vederea OOllstÎluirf'i comitetulUi 
local pentru ve! ificarea tablouri or de 
Improprierarin·. confurm legei de~pre 
fdonlla agrara, Ş fui cÎrcu IIl'cflpl,<,ei 
adminilStratlve r ,tâil a oraşului Arad. 
invită pe toţi econ'lmii dlll a~easl' 
circumscripţ,e ca pentru alel{erea a 
celor 3 delt>gaţi tu comitetul local 
d.e veri fica~e a tablourllor, sl se pre
zmte in ziua de 30 Ianuarie c. 
după masă la orele 5 tn biroul cir
cumscripţiei administrativă. t~l!ia. 
(Primăria oraşului Arad, parter, ea
mera 61 ~.) . .... .. ... ..." ... "t u ". 

Spania. ba chiar intrecem in lar- P tII '" 
ght'ţA. nu numai bogata Americi ac u ang 0-. rancez. " 
dar chiar m:+rele Imperiu. Britanic. {:.strucţ:ullile, pe care guver~ut-
Aceasta pentru a !Jtrr·ţioe· UII per· francez h:·" dat Q tui Saint- Au.talre 
sonal care nu faM Himie dar abso- reprezentatal si\! la Londra, cu pri: 

.!aIo nimic, vire la pactul de garanţie iutre 
b) Că. III ministerul de extl"rne Fratlţ~ ,i AflKlia, cU[.lrilld lIropU'1er~[& 

nici hahar nu au acei care fixează d t h' " e·alc ela acest pact pe 15-20 
ohelluelile de rl"pre1. .. ntare şi cA. de ani, ~ 

aruooăm tn pungile sedHnite ale ce- Cu privire la chestiunea reci-
lor simpatizaţi de d. Take Ionescu, procilâţei, Franţa cere ca orice act 
sume care au ou totul allă desti- OSii! din partea Germaniei impotriva 
naţie de cAt Ct'l fixa" de Stat zonei nl"utral,zate din Renaaia si 
Exemplul chiriei este frapant. fie consiJ .. r'il ca un mOliv p'entfll 

c) Nici un scrupul de nici o na· punerea în aplicare a pac:u ui. De
turi nu exisii şi IIU va exisla nici asem.enea acorriul IlIre l"fiwţa şi 
odată, la d, Tdke Ionescu, câlld e AnKha fiU trebue si cuprinda. O oon-
vorba de risipI banului pub:ic in venţ;une milit.mll. propriu zisi, ci 
prhfirul vre ullui partizan sau amic un acord permanent in tele douA. 
al Săli personal. 1 sta'e·major~. 
~,-- Red. responsa.bil = laurenţIu Luca. 

J 



\ 

;. 

4 

0.00<><><>000000000000 

'l'eafrul Orăsenese 
.M •• 

Repertornl săptămAnal. 

SAmbătă: M .. tinett: "Nebnnnl ol rf>prp-zentaţi", 
pentru tinpre!, ru rulurile princi!J81e 
cu Silvia T,ron şi Radu Iuke. 

Seara: l'I~llcnl cadet". 
Dllminecă: M"tillf>u cu preţuri l'Ică7.11fe "Floarea 

t!uilbatieă .Uu ();himeş. 
Spara: "Jlicnl cadet". 
Luni: ,.Cadetul mic". 
Ma.rţi: "Tusea". Actul al doilea. 

Membrii t'chip .. i rus('~ti de balet dela. Petrograd 
se VOI' pl'f>zt'nta cu program nOlt în Teatl ul oril
"enp8c. R~prezent8ţi1l6 de balet ale echipei ao 
secerat o\'aţii fa/turwase din pa.rtea pUlJlicului. 

---../ la orm.. reaşitE'j f'xtraordinare .. 3Ce!llOr r .. prt>
seutaţii şi a ioai!!tt>nţ .. i publicului cucerit de arta 
ca Cl're dansează membrii echipei, direc:ţiun~a 
teatrului a dt'cÎs să mai reţie eehipa de balet 
pentru (·âtava fppl'ezpnt;,ţii. 

CINEMATOGRAFE. 
Sd"g8 polonez, dramă in 2 părţi, partea It tn 

1) acte, to 27, ~8, 29 Ianuarie fn Apoilo. l.cloria 
Poloniei oferă multe şi splendIde 8CE>ne dt'wuf' de 
imitat şi de reprpzenlat. Un popor miodru, 
fliinio erou In răzhoait>, dar uşorateo şi certăreţ 
tn pace şi-. dus ţara la ruină., când a susp,nat, 

--..1'" greu un secol şi jumă.tate 8şteptAndu-şi zilf'lle de 
" jlipă~ire ,i reinvÎArfl_ P16>18, aceasta. tu cele 2 parţi 

ne araI i Cum 8e ridică tn indi vizii săi acest po
por,care nn renunţe. la vi .. ţă şi se deşteaptă 

~,-",prin eaergia sa prin mUuca sa. 

• 
Ew-.td rătăcitor. tra.gedie in 2 pă.rţi, partea. il 

doua, îu :1 act~, în U I auia, In 27, ~8, 29 Ianuarif>. 

R7 

28 hntuu·t~ 1!J22. 

-------~----~~~---
Incullo~tilltal·e!, S ··t· ~m Varga I uccesonl Ul (8 

. Aduc la cunoş inţA Ono mei I • 

CJie~ ti el am luat in primire l' -ar ati Jot d'" ~" 
". e Q repr Sa e I rn ... rmanhlrl in 

UD f elI e a II'. sir e. I lIraD, B. Regina ]fiaria 13. (Fa1.]iiinoritilor) . . 

staurolltul (Jelltr.ll 

.., . 

d ... ]a asocialul meu d. Simeon 
Klein - clire s'a ct~"făcut. din 
aCf'3stă afacer ... III mod ami· 
ctll - şi voi condnc .. în vlÎior 
acest local cu aceeaş prevelJi"e 
fi at<>uţilloe CI\ şi in ITf'Cnt 
f"ţă de OnoraţIi Cii nţi. RfI~ 
bJ06voltorni sprijin Cu stimă. 

.., -,_r 
Primlrla ora ,ului cu drept de municipiu Arad, 

Erel"'ne~te. înm~rmÎtnti\ri dP!a celea mai simple p,aoll. 
la ,ple mal, POllll'03!1e. Exhumări Ş1. f1'8napurtud de 
clldavr" î" o'ieo plirto a tăI ii, cu promillit,u Jine, Te, 
lefon 37 serviciu d" noaJ)te. - 7 ~O 

~~~~~~~ ___ A~ ___ ~_~ . 
ltIAGA.Z INUL DE CARD Ul\ t 

KNEFFEL 

'. 

... / 
,--~-

In pal'tPa aCf"Q,!!Itll. Ahilşver caută. placeri, bogăţii. 
i pune ochii pe o tiDf'rli, pe care peutrn a o 

ci .. lIoţîeT! Olliool i. iogoduicul. Dilc .I.l'ol.l.l. li 
~ri . llIal mult. InDsLunpşte ~i are viziuni, 

CelCe t/'ă 'că. no este pace şi ferioire peutru 
..............:·aJI"8~'rnumai pentru sine. 

No. l~Q~l~~~~ri~ .... ____ - _____ -+-:::-:::"-:~B~nTI-c~v7;.:_B..neT27._e .. le Ferdinaud 1. 2. ,. 
"~_r Publieatio~e de concurs. car UII e ca caî,lew-ne .. a"IlRteu~~I_ 

• eate, earbllDI în bucăt prima caUta~e. ' ... 
In Arad tl'ans:port la domici liu. 566-

," .. !eat~~ -------------
J~··· •.. !! • .4kJ 'OllO ... ~ Teatrul UR4NI4. 

\'j. .27, 28 ~~âl'.......... .-_ .. '.-........... . 
-...·.:~~·ilor r "Lor.,,t bnuarie In 27, 28, 29 Ianuarie 

vera'l t:lâwbil.ti. Dumioec& V" S' b"" D . " 
- ! 1 • luerl am .. t.. umlnec .. Ct-Iel,ru roman a. w 

..... __ ... __ ......... _._. ~ .. ' 
In atentiunea , 

Nat&li~ E"chtruth. 
In 2 Părţi. Partea 1. 

Sânge polonez. 
(Puiul cucului.) 

Drami gl andioasă în film 

In 2 puţi. Partea II. 

Evreul răfcitor. 

Se scrie concurll ppntl'u îndeplinirea postului 
din DOlt organ'z"t de oficial la b blioteca dela 
Palatul CUitural Il on-şn'ni Arad, tiind f.lClldrat 
îu clasa de ~alaridre X, gradHţia 3, ,i ÎII vjtă~ 
pe toţi acei cari dort"sc a ocupa aces~ post ŞI 
po"ed fu SCTi" ,i vorbit limba românl\ ŞI prpgl\
t irile de 4 0las8 medii pretlcri"e in § /9 a. art. 
1 din lt'gea anului 1883 8ă-~i înainleze oficiului 
nOSITIl peliţitle în ... oţite de documeutd .. de califj
ca ţi un>', până la 29 1. c. Inclusive A c·,Î C,i ri lJ n 
stau tn se' viciul oraşu ni t~i vor oertifica starea 
sanitară prin litt>stat rued;clil oficial. 

cumpărătorilorde mobila I 
Mobile pentru prAnziror şi dorn:dur "o.. ... J 
cumplra ieftin fn depozitul de m\)bil~ \'h~"~;,::" • 
fald, Arad, Str. Eminescu (Dea.k Ff'!,c,(;, ", " 

, , 
1; 

\ 

in {; acte. 
Primi actori: J. Bojda, F. 
SZ~h:8i, 1. Loth, 1. Matya-
60 ~ BlI'-i, az. Petrovich, G. __ III 

Bolvari. .--. 

Tragedie in 4 acte. 

RJi:icirile mie. Ahaşver in 
tnf n,t. Simbolizând veci
nica nelinişte a omenimei. 

In rolul principal: 
CarI de \. ogt. 

MICA PUBLICITATE., 
Uo cazăn de 150 Iitle unul de 250 litre dl'! 

tert ţuică de vândut la Fraţi Rurza.. 7SS 

Arlid, la 18 lanuarie I ~22, 

Or. Robu, 
primar. 

000000000000000000000000000 
700 

Incunoştinţare! 
Aduc la cunoştinţă Ono publio 
că cu d8!a de I lauuarie ne-am 
de!>făcut din asociaţia ca s e i 

~------------------------.---------~ • - - _Al...., .......... _~J.,. i 
~ Aa SOIllIt cele _.1 noi ,1 modt>rne ,~ 

~ paltoanedetoamnă,~ejdrEă~ 
4 haine JtărJtăte,tl ,1 pelll!:r~ /o,li 

, Clalllă separată. . :'''01'":. 

• SZANT MlOS Jl~ 

... 
1 

~~~~~----------------------.------------; 
1.'AIIITE si comerciale Carol Weme 

la"ea N o .. 2-~ 
Edifioiul Teatrului. /" ~,. .... -......... _..... --~ .... ~ ... -

-- " • 

_____________ :>~ _U~ 

~ PORUl'lB 
DE PRIJIUL B~NG 

şi am luat fn primire maga
ziauJ de pipi ti ... Rcw.nei ...... 
din St; alta'1lofoUtei ... .1:.Jul'e.
gj~tl iud la trlbullai auest, ma.":' 
gHzin ca firma. Ado f GOI,t
lleb şi Fiul. Co stimA 

~,f!~IIIiiII1iIiiIii .. ~....:...T_II _N_~,li.-.-..h ~;~ -= {i 
-~:;, ........ -211 

din moară micii. viode pentru preţ!}1 cel mai ieftin ADOLF GOTTllEB şi FIUL 
ClIsa.co- Sigismund ~i Martin Kornis 
merclsIă T mare comercianţi de piei. 
T .. lefon 918 ~ ,56. 7~2 Tel~fon 918 şi 756. 000000000000000000000000000 

!' 

Fabrică de spirt şi (.i~~·f • rl1 r_ ~~ 
Fabriea de fă' ••••• -t\ R%\)T 1-
:..;~;,,:.:~.;..;.;;....~"";.....--'"' . ..-........,....,..~"..,..... ..... - " . .., .......... ~ ............ ~.~~~~ 

____ .. -----•• ~ .... ~,#!iJ:' jJ 

/' Pub:icaţi in 
SĂMÂNŢ A de lRIFOJ curăţit :~il~e: se află de vânzare /' ZEl A ARAf:ULW" 

~la~B~a~n;c~aM=a:r:m:o=r=nS=C=h=,=B=I=an='c==&==C=O:.=F:i:lia=l=a~A~r=ad~,~se=c~r~la~d~e~c~~7r=ea~l:e,~~~::~~7~4;7~~,~,(i~J\ _____________________ -------
uput;riiba L. H.etuy fi Jo'iul Arad, Bulev. Regina Maria NQ, 7. 

.~--

\ 
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