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IIlC."âll;;-erea liberală. I Scuzele dlui Argetoianu. I A cere 8Cllze, c~nd ştii cA 

d 
I In plintt Cflmeră., si astfel Pl'in aceasta repari o greşeală 

Astăzi cân lupta este termninată cepţie politică superioară. menită ::;ă "b'j 
, când putem avea o vedere largă aducă un folos. ca sa fie auzit de lntl'fl<lga ţara, ŞI că reRta 1 eşti un adevăr, 
, upra câmpu1uÎ bătăliei politice, ce Nu. La baza actualei activităţi d, ministm de interne, C. Ar'- nu numai ca, nu este o înjo
~ avut loc; putem ~ă ne dăm seamă liberale stau necazul şi supărarea, gctoianu, 1\ spUS CU prilejul ÎIl- sire, {lar este chiar UU, act de 

'. rezultateie ciocnirei ~i de deza· violenţa şi insulta. toal'cerei ţitl'tlDiştHol' în parla- loialitate şi de înalt cavalerism 
.,. i suferit de partidul IIber'!l. Deschideţi ziarele oficioa'ie iibe- meut, urmMoarele memol'abile lle CaI'O nu pot fi capabile de 
• Câţ se poate vedea cu ochii, pe rale şi veţi vedea la fie care lând ~ t n ' t '}' • 

. pul unde s'a dat lupta, vedem cuvinte: ca umal Ha un e SIncere ŞI 
insultele cele mai grozave la adresa t; d' ,. fi 

, .\)ele peliticei liberale Îml)răllti&.te. .,l{egret ~i.î. într'o utmoH- m~tn i'e Şl oamenll cu su etul 
. y • oamenilor politici din partidele ad- ' d 

• 'Mite, alergând îli cea mai mare verse şi la aceea a conducătorilor feră încălzită, i.l:3tfel cum era eschi~, 

, 

~bandadă, fani. ca şefii zăpăciţi, la popurului. atunci, asta vara, dupa 9 luni D. Argetoillllu a cerut scuze 
ild\l~ lor, de proporţiile îufrângerii,. Pentru liberaii d Duiliu Zamfi- l' t' t d ţal'(lnis,'tilol' IJentru a repara o ~poa!& ~ă le mai aducă. in ordine te sesmoe, uu am Ş lU· sit vă t 

rescu, pres,edinte\: CameTii. IlU este l' d d . , i' t d O'l'eR.,··j·'I. Jle cal'e a l' cu O'" se. le <ldufle la un loc, . lmpo e rumui lOC lca 'e ~tetl- e ." v(~ (lJ e' 11 0-
altceva de cât • pr-.:şeJ intel,! Iluor C t '. t ' d 

aOI Steagurile libera:e srfrenţuite ~i majorită.ţi ~rupte; omul care !l'a \'3.11- ua. neamului nostru. O regt'et, U -o ŞI III !' lIn moment cAn 
1. ~fle de pete, cu pânzele ru~;nate dllt, rîtld pe rând, nemţi lor şi ungu. Şi daeă de pe buzele mele au aceste scuze nu puteau con-
rt ; aplecate in jos, arală. la rândul lor ritor; omul gat.! să continue opera de putut să scape, în inf(~rhillţea! a stitui o condiţie eel'U tl! de ţa-

'1 de crâllceflă a fost infrâ.ngerel îa;osire şi corupţie,c luptei, de nsta va l'a, cuvjnte l'imişti pentru reintrarea lor in 
-:tril' de partidul liberal, CMe, în Pentru liberalif d. general Coalldă ee nu erau In iniunt mea, fl.- parlament. 

- ·'iinţa lui de a ră:,turna guvernul) pn'~~dil1tele sena!uiui, este de ase- Actul fiind, d . 1'] 
a adunat toate mijloacele şi a re- mellea, un om care nu mai merită ;;;tazj, In mod cin:4it, fac scuzele eCl~ Ola) 

.. rs la toatE' căile de luptă, fără să stima nimănui, şi aceasta pentru d1. mele partidului ţa.ranist." este cavalel'esc şi fiind desin-
dea napoi Inailltea minciunii, a vio. dsa ~i ar fi declarat pe faţă simpltia D, ministru de intel'lJe, în tere~n.t, este moral. 

cu '\ei ~i a calomuiei. pentru partinul guvernalllent~1. urma. cuvânUl,l'ii sale, a fost Dacă mâine liberalii ar 
!'ie· Liberalii nu au Cruţlt În lupta lor I Iată aceea ce sunt pentru li berali atacat do zîarele opoziţ,ioi pen- ftwe" mea culpa" şL daca. ei 
~ror -i sforţările person(i!e ,i nici banul, preşedillţii corpurilor legiuitoare. tm cuvintele pronunţa,te şi şi ar recunoaşte greşelile sa.-
· nu care l-au aruncat cu miiioanele, Pelltru ţară. însă, d. Duiliu Z'Im- 1 1 vâl'şite şi ar cere scuze pen-
· e(}ugre,>ul,lor din Bucureşti, firescu este, scriitorul de seamă, pentru scuze e pe care e-tt 

Dac1!. insă liberalii au fost învinşi, literatul distins şi lllinte3. de elită cerut, Atacudle acestea. 1l~11 au II tru faI!tul de a fi. calomllÎa~ 
lupta lor contra guvernului, acea- au care se poate mâl\dri cultura ~i I In să nici o vnloal'e şi ele alu- barbaţi do seamA iU neamuluI 
se datoreşte faptului că ei luptau lite~atura româneasc~. Pentru ţarii. I necă, fără să lovească dacă I ~,a duii A ~el'eSCU, Duiliu Zam-

'ilm o cauză nttdreaptA şi In con· d. Z,amfirescu este dlpl.omatul car~ a I se ţine seamă că d. Argeto- 1 flrescu ŞI genel'td Coandă, 
voinţei populare. servit ţara cu deosebIta CInste Ş 111- I . , t . t" 'ă '''f] t nu ar face un act de natură 

O!li ,I~{}laţi; astăzi, de toate partidele teligenţă. în strelnătate şi omul care JallU~ a cel li SCUZE) al ni:;; lor"1 '.' . 
"'3 .lltlce ŞI de viata organică a ţArii; I a şliut să reprezinte România, cu I nu 'ina.inte de deschidereu. COl'- ~a:l lDJos~ască, CI ull?-l de, 10-

alO· parte de parla~entul, unde, intr'o 1 pricepere şi cu talent, în apusul Eu- purilor legiuitoare, In vederca I Iall~ate Şl de cavlller'lsm Şl o 
1 il! wri ă. activi tate, au început să. se 1 ropei.. v unui aranjament politic~ ci, In I acţmne de inaltă morală, ce 
u ~m legile cerute de naţiullt>, libe- L La randul sau, d, general Coa~d1l., faţt\ întregei opiniuui publice I ar scuza multe lucruri urate 
li~i[' ,liIl ifi macină, în singurătate, rall- i este pentru ţarll. nu aceea ce Itbe- d it .' t·, ţa 'it ' n . d ~ I ale liberalilor Infăţisându-i ca 

, 'luna şi părerile lor de rău, con ti· I ralii ar voi sA fie el . un militar up 1 em 1 al ea '( 1 < tllŞ .1 OI e . . 'l 

., ;âlld însă să. urască partidul dela I distins şi hotărât ~n ş~f care a tre- bună voe, in incinta de untle I pe lllş~e. oamem gata:. sa. se 
.'0, .mrn pentru cii. acesta nu a voit I cut cele mai strălucite probe şi un se retl'l\seseră, cu atâtea luni 1 reconcIlIe~e cu ,demmtate,a cu 
lM. ,. ren.unţe, la pu.tere, iar pe ţără- 1 c~n~ucător de tr~pe care a eus î~ de zile Inapoi. onoal'ea ŞI .CU Cl~s.t~a. 

,~tl ~l. pe ardelem, pen~nl că nu ~u I mlsl~n~a sa, co~vlngerea adevaratulUI Atacurile presei de opo- Vom f1 fenClţl in ziua. 
I n liit sa urmeze perspectivele deschise patnOtlsm ŞI prtceperea selectă a a- 'ţ' f·" t ţ, i câud liberalii vor cere scuze 
, t' nr de liberali. devă.ratului soldat ZI ,le, ateue la a8emenea Ill-. ' , 
1. . ! , " , preJ'uriiri nu Allllt numai ne - fara. pretenţia ca sa, VIe la 

In momelltele de faţă, deCI, când I A lllsuita ŞI a arunca, in valUri, ( • ,J- • ••• , 
• ~roape toate partidele şi când toţi I calomnia asupra unor asemenea oa- drepte, dar' sunt hldoase, în pu!e~e ,- na,ţmnn ŞI Illtreget 

I,'!lleuii iEI lagătură cu politica ser- i meni, insemneaza. si'l. faci o politică acel aş timp, pentm că ele OpllllUOl pubhce pentl'U fap~ul 

~I
' l!Se conform puterilor lor inleresele 1 degrad.l\toare, Însemnează să te com- pleaca d,ela o penibilă concep- că. au luptat în con,tra VOlll-
:l(~onale, singuri liberalii stau ret- 1 promiţi în faţa întregei ţari, făcând ţie morala ţei şi interesului obştesc. 
':11 şi in lIeactivitate, fără să. se I astfel dovada ci Întreagă aceasta ' . ~ d l ' :1:ldească. Ia faplul că este o ade. atitudine de lllsulte şi de violenţe, E ruşmo~, l? a evăr, a cere Acest ucru, probabIl însă, 
!!:aIă crimă. ca o organizaţie poli- nu este de cât regretul mărturisit a scuze, atunCI cand scuzele sunt ca, nu-l vom vedea de cât 
~iâ ~i desvolte o acţiune negârivă tnfrângerii suferite în iupta dusă cerute subt impel'iul interesu- târziu, sau nici o dn.tă, pentl'U 
liU sa'şi piarda vremea fără a lucra pentru o cauza nedreaptă, lui fl.i fricei' este dcO'radatOl' ca a şti să cel'i scuze îusem~ 

A • • '( , o 
I m "IDIC: " .. ," ~ trist ~i Adur~ros ,să vezi un să cel'i scuze, atuncea când nează să fnci o acţiune nobilă, 
, w Şl, totU~I, hber~ll1, au ŞI el actJ- partid politiC, lilfrant. alata d? rău) prin accasta faci un act de rezultat al unei inteligenţe 

.,.tea, lor caractenst\<:ă: Nu este după cum ,8. fo~t înfntnt partIdul II: înJ'osire a sufletului şi a inte- totdeauna primitoare ,de lu-

Ol
o,orabllă aceaslă. actlvltatf'j ea nu bural; e ŞI mal dureros tusA să vezI , • • " " ~ ;'J.te si'l. fie dată ca exemplu şi nici c' o organizaţie politică, doborâtă lJgenţel. Este frumos insă să nună ŞI a umu suflet ce tnţe-

:~ poate fi servită. ca o lecţie, ma- din cauza propriilor ei greşeli, in loc ceri scuze atullcea când C011- 1ege sa-şi dobândească educa.
~iOI cetăţeneşti şi generaţiilor v:i- să se căiască persistă în insultă. şi ştiinţa te Îndreaptă pe calea ţia morala tnvingâ.nd, prin vo-
lar~, in loc să arate remu~care ~i păreri cea adevărată şi când inteli· inţă şi prin constiinţă, defec-

}iu se poate face acest ]ucru de rău, continuă să servească na- ţ lt' l t t 1 dr, ~ , t' 
., *Uhu că actuala activitate liberali ţiunei tabloul lamentabil al necaZUlUI gena fl spune c~ scuze e sun, e e a an~ omeneş 1 ce ne 
- ;~,ate la bază nici desinteresarea, exteriorizat ~i pe acela al violenţe- necesare .pentru ta.ptul ca de pândes~ ŞI ne .8.saltează pe fie 

.. \] dragostea de ţare. fi nici o con- 1 lor deslănţui te. I Il fi greşlt. care dmtre nOI. 
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GAZETA ARADULID 

Descoperirea autorilor crimei 
de pe mosia Tamand. 

A m anuntat In numărul de Ieri 
al ziarului nostru, asasillarea. marelui 
proprietar de pământ, C!tera CrăciulI 
şi a păzitorului moşiei Filimon i\lîtru, 
pe mo\!ia Tamand. 

Soţia proprietarului, oua (hera 
Crăciun deşi primise răni foarte grave, 
a fost aflată încă în \'iată şi a fost 
transportată in cursul zilei de alaltă
ieri în spitalul judeţean din Arad. 
Starea dnei Chera Crăciun, in urma 
ajutorului, ce i sta dat, s'a Îmbullă
tăţit şi e speranţă, că ea va fi sal
vată vieţii. 

Inci alaltăieri la ameazi, fiul şi 
fratele asasinatului, precum ~i gine
rele acestuia d. C. Motorca, imediat 
ce au primit ştirea, au plecat cu tre
nul cel mai apro~iat la Tamand, de 
unde s'au Întors apoi in aceiaşi zi 
cu trenul de Seara la Arad, adudiOd 
cu ei pe dna Chera, pentru a fi în
grijită in spitalul judeţean. 

lntâmplarea a voit ca asasinul să 
fie descoperit şi prins iucă. in acei aş 
zi de fiul asasinatului, care l-a îna
intat imediat cu ajutorul câton~a sol
daţi comellduirei pieţii din Arad. 

Asasinul fiind, dus înaintea dnei 
Chera Crăciun, în spital, aceasta I·a 
recunoscut. 

In cursul zilei de ieri asasinul 
fiind supus unui interogator d. loco
tenent Trofin dela Comenduirea pie
ţei, a reuşit să-I facă si recunoască 
crima, numind totodală. şi pe compli 
cele, care i-a dat mâna de ajutor. 

In urma dispoziţiilor luate de d. 
locotenent Trofiu, complicele a fost 
ieri arest ... t ~i adus la Arad. 

Din partea parchetului au plecat 
ieri dimineaţa la mOţ!ia Tamand d. 
procuror A. Ghitia, d. Ioan Urm, 
judecător de instrucţie şi medicul 
şef al judeţului d. dr. A. Briidean 
pentru facerea anchetei şi autop<;iei 
cadavrelor. 

Cum s'a Întâmplat asasinarea. 
Din declaraţiile dm,i Chera Cră

ciun, care cum am amintit se află 
acum tn Îngrijire în spitalul judeţean 
şi din declaraţiile altor martori asasi· 
nă.rei S';! Intâroplat în următoarele 

lmprejurări: 
După declaraţiile dnei Chera 

Crăciun, în urma cărora 5'a putut 
face şi descoperirea asasinului, in 
seara de Mercuri, venis,:· h moşie 
un om îmbracat in uniformă ,şi 
armat şi ceruse sit:: fie găzduit. 
Proprietarul Chera Crăciun, care era 
uu om foarte primitor fără să bă~ 
nuiasd't vre un rău îl găzdui pe 
străini şi ti cedase o camera peste 
noapte. In aceasta cameră care servea 
proprietarului ca birou, era ~i casa cu 
bani, de fier. 

Proprietarul şi soţia lui s'au ret
ras apoi, ducându·se in dormitorul 
lor. Proprietarul de abia aţipise când, 
oaspetele său brttu la u,~a dorrnito
rului şi spuse proprietaruiui, că. cineva 
bate la uşa dinspre curte. 

Proprietarul, o fire voioasă, îi ră,,· 
punse oaspetelui să deschidă. numai 
uşa şi să vază, că cine-i. Are doar 
puşcă la el şi de ce sar teme. 

Oaspi>tele stărui ill~ă să iasă pro
prietarul. Acesta ieşi în urmă, şi so' 
ţia lui, auzi dUfJi\ aceea două. troz
nituri de puşcă. Ea crezu Însă că 
s'a tras pentru a speria pe eventuali 
hoţi, cari ar fi îndrăsnit să se apro
pie de moşie. ---' .~._---'------~~---

Câteva eliptte însA după aceasta 
dna Chera "alU cum oa.-:petde des
chisu ul;la dormitorului ~i din prag 
Îndreptase puşca spre patul ei şi 
trase dc două ori. 

Deşi nillita de gloni, ea ~l1ri din 
pat şi fug-i pe uşe afarl1. La uşalspre 
curte asasinul, care se arullca~e după 
ea, o slrăpuli"ă de douA ori cu \!'tr
fui baionetei. Din noruci re ea avuse 
Încă. puterI' să se pearzl îl1 întune
recul nopţii, din veJer~a asasinului 
şi sa se refugieze înt.l'un ~rajJ din 
apropiere, unde a fost ajht~ dimi
neaţa. 

A!'usinul n'a mai urmărit-o la în
ceput, crezţ~lld că i-a dat lOVitură de 
moarte si s'a l:ltors în camera unde 
era cas:~ de bani. Cu -:heile ce le 
ati ase în buzunarul asasinatului pro
prietar el incercă să. deschidă ca~a 
cu bani. Kecullollcâlld Însă mecanis· 
mul resortului dela casa cu bani, 
forţând cheia aceasta s'a tndoit, aşa 
că nu, i reu~i să deschid{t casa, 

Asasinul - cu multii. naivitate -
încerci\. încă cu un firez de lemne 
să taie Iit fierul casei. Văzu illsă 
îndată cA illcercarca aceasta ti ză
darnică. 

Luă o lampă şi eşind în curte 
căută după. proprietară pe care o 
crezu moartâ.. N eaflând-o părăsi mo
şia. A răI ăcit insii. şi in loc să plece 
spre gară, a luat direcţia contrari 
spre moşia vecină. Aci păzitorul a
cestei moşii îi spuse calea spre garii.. 
Asasinul nu-l Iăsi pe pă.zitor să se 
apropie de el, ci îl ţinuse departe, 
amenintÎindu.1 că-l va Împuşca dacă-i 
vine În apropiere. 

Păzitorul Filimon Mitru, a fost 
impuşcat probabil imediat după asa
sinarea proprietarului. 

Proprietarul vâ.nduse cu O zi 
inainte porci, pentru suma de 65 
mii lei. Asasillul probabil a ş'iut de 
ac{'asta sumă. S'a constatat că asa~ 
sinul luase un cias de aur si un 
lanţ de aur şi portofelul proprieta
rului, in care încă nu se ~tie câţi 
bani se afl ~ u. 

In interesul urmărirei rezultatele 
obţinute de autorităţi şi numde asa
sinului şi a complicelui acestuia 
încă nu se pot da în publicitate. 

~ ....... ---- • --",-_ ... # .... ,,-...... _-......... 

Polemicile partidului 
national. , 

Partidul naţional prin oficioasele 
sale publică următoarl:'le : 

.Apelul Regelui pentru colabo
rarea tututor f,)rţelor politice (.oa
menilor de seamil. din toate parti
dele<) dă măsura solidari ăţei guver
llului Averescu. Cn guvern tare, caoe 
ar putea stăpâni singur situaţia, ba
zat pe autoritatea nnui Parlament 
liber ales, n'ar fi avut mCI odală. 
prilejul să înregistreze public nece
sitatea colaborărei oamenilor de seamă 
din toate partidele, pentru ca să se 
poată menţine in faţa grelelor pro
bleme ce i se pun. 

Dar dacă aceas!!\, colaborare este 
imposibilă.? Va lucra guvernul Ave
rescu cu un Pariament fără autori· 
tate ,i lipsit de controlul constituţio
nal şi de concursul oamenilor 
de seamă din celelalte partide?!. .. , 

După, cum se vede partidul na
ţional polemÎ7ea7li. cu Sllverallui 

Pentruelevele 
scoalei normale. • 

"HHzetll Aradului" 300. 
D. UUdll Paneu,. ))rf'fpc

tul ora~lliui şi judeţului 100. 
{izina. elN,tri6t 2ou. 
J). inginer ~tef'an lInte

e~eu, (lil'cetorul llzitlt i elec
trice şi al tt·amnwlor elec
trIce, 100. 

n. rr \~IH'uleHcu 100; d. 
1. .<'Ilimon 2UO, Banc~, Ho
m.lupalo>c[t 1000 h~i. IhH 
hnroalla Hortemm AUl'el Pup 
25 lei. 

U. }"ng Eă1teullu, ll\'Ocat, 
100, (1. Da"id !loIW\'Î(·j. prim 
medic vcterillllr, 20 ici. 

U. Orezenuu. judecător, 
100, (1. A. C.·ăciun 20. 

D. Alex .. .\ nestin 100. 

Linie ferată Între 
Craiova si Petroseni. • • o nouă linie ferată, a început să 

se construiască Intre Ardeal şi ve
chiul regat. 

Linia ferată dintre Ardeal şi re
gatul vechiu se construeşte între Pe· 
troşeni şi Craiova, iar la Bumbeşti 
Se va împreuna cu vechea linie. Ast
fel Valea Jiului va avea legături di
rectă cu vechiul regat. 

Lucrările pentru cotlstruirea ei au 
început şi se continuă zi de zi. Li
nia este măsurată în intregiale şi 
pentru constrnirea ei an fost adu~i 
din Elveţia mai mulţi lucrători spe
cialişti. 

Aceşti muncitori primesc lunar 
un salar aproape de 4000 lei. Con
strucţia se face de Însăşi sectia c. f, 
r. Ceilalţi muncitori ~lţnt recrutaţi 
dintre ţăranii ace'or ţinuturi. Mu:ţi 
ingineri sunt români din vechiul re
gat ~i ardeleni. 

Se crede, că noua linie ferată va 
fi terminată în decurs de aproape 
Irei ani. Iar pentru construirea ei s'a 
votat suma de 50 milioane lei.; 

Materialul îl dă c. f. r" iar' şinele 
se aduc dela R~şiţa. 

Linia se con~true~te şi pentru tre
nuri accelerate, întru cât va circula 
acolo un nou accelerat P~troşeni
Craiova-Bucureşti. 

Miscare În magistratura 
, Ardealului. 
Dăm mal JOs o parte din mişca

rea făcută în magistratura din Ar
deal. 

D. Aurel Şafirescu, actual preşe
dinte în clasa VI. gradul 1II la tribu· 
nalul Braşov, a fost înaintat în clasa 
VI, gradul l, În funcţiunea ce ocupă. 

D Vasiie Urlăţeallu, actual jude
cător de instrucţie în clasa VI, gra
dul 1lI, la tribunalul S,biu,a fost îna
intat preş~dinte de Senat In clasa 
VI, gradul II, la acelaş tribunal îll 
locul rămas vacant prin înaintarea 
dlui Leonida N. Petrescu. 

Au fost înaintaţi pe loc urmă
torii ma~istraţi: 

D. Aurel Ghcrasim, judecător la 
ocolul Sibiu din judeţul Sibiu, de 
cla>ia VII gradul II, la clasa V Il 
gradu I l. 
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D. Mihail Rusu, juderlttor la Oco. 

lul Braş IV din judt'tul Braşov d~l! ' 
clasa Vll gradul Il, la clasa Vii . 
gradul l I 

D. Sever P'IPovici judecător 1, I 
tribuna'ul Arad, dela clasa VII gra. 
dul II, la clasa vn gradul I. 

D. Dumilru 1. Oj;{Tl'ZeanU, juderă, 
tor la tribunalul Dt'j dt'la cla~a VI! . 
gradul II, la clasa VII gradul 1. 

D. Octavian Comţl:!, judt'că.tor 1, 
oco'ul Fâgănş d'n jud~ţul Fă~'fl; 
dela clasa VII gradul II, la clas; 
VII gradul IL 

Furturi 
postul 

descoperite de 
de jandarmi din 
Chisineu. , 

Şeful postului Chişineu, jandarm 
plutonier LOlo'.ojan LOl:{hill, printr'j. 
muncă neobosită în de cursul cerc<. : 
\ărilor a evenimentelor petrecut,. 11 I 

cursul zilelor de 24-30 Oct 192 
a reuşit ~ă descopere următoare:e· 
furturi: 

--- La locuitorul Komâromi Sandor 
b'a găsit 13 piei de vit,ă, nearKâsile, 
cari au fost furate de la comt'rciao'cl 
Grosz Ladislau din Arad de cill! 

individul Balla Gabor, care impreUri 
cu actele s'a înailltat poliţiei Alii 
pentru a se complecta actele cu de(· 
laraţia comerciantu!ui GrosiI, urmâ.j 
ca după aCeasta ~ă tie predat tribu· 
nalului. 

- In ziua de 29 Oct, 1921~. 
furat din gara Chişineu suma de Iii 
1800 diu biroul picherulUi MegNl. 
Sandor. Autorul acestui Îurt a fo", 
practicantul picher Olasz Pal, cari, 
împreună cu actele au fost inaiu!'I· 
t, ibunalului Arad, 

Preturile , in pieţele di~' 
Arad 

iu ziua (le 2 DecemHje 
Piaţa de zarzavaturi: cartofi I 

kgr. 1·25 lei, ciapă 1 kgr. 7'-1~, 
usturoi I kgr. l6'-18'- lei, varIi 
1 kl{r. 1'-1'20 lei, varză aeri 
1 kgr. 3'50-4 lei, h'rean 1 ch~~, 
7'- lei, ridichi 4 buc. 1'- II;}, 
zvecl~ rOljli 1 kgr. 25 bani, spanii 
1 grămadă 50 bani, macriş 1 gri' 
roadă 50 bani, verdeţuri l k~, 
5'-6'- lei, ca arabe 1· buc, 50-$ 
bani, mere 1 kgr. 1·50 - 6 lei, pt!~! 
1 kgr. 3' - lei, struguri 1 ch~ 
7.-8'- lei, brânză de vacă I kg: 
3'-'4 lt'i, smântână 1 litru 10'-· 
lei, lapte 1 litru 2'50-3'- i~ 
ouă 1 bue. 1'50-1'80 lei, U!'l 

1 chgr. 38 lei. 
Pillţa de pas eri : Gâ.scă grasi 1 

kgr. 14 -15 lei, raţă. gra~ă. 1 kg: 
12'-13,- lei, gâscă slabă 1 pl! 
30 -35 lei, raţă slabă. 1 păr, 25'-
30'- lei, pui 1 păr. 10' -2U - I~, 
gă'I1ă 1 păr. 25'-30'- lei, cur"', 
1 păr. 110'-120 - lei, iepuri 1 b;; 
20 - 22'- lei. 

Piaţa de cereale: Grâu 1 111::'; 

335-325 lei, orz 1 mm. 330 lei, H: i 

cară I m m. 3uO lei, porumb I : 

mm. HZO-340 Ici, cartofi 1 m~ ! 

110 -130 lei, făină. nuia 1 k;: i 
4,'80-5 -. Iei, făină de fert I Kg;, . 
4'40- lei, !ăină aibă I kgr. 3'9011, . 
făină cI. II. 3"'20 lei, tăriţă 1 ~f 
180-2'- lt>l. 

TârguI de vite; Vită 1 kg: 
320-3'-10- leL viţel 1 kgr, 6'~ 
6'50 lei, porc (', kgr. 12-17 11 . 

oaie 1 ch~r, 2'50 lei. 

G, heorghe~R;· el-ner :~~:Zi;c~~paltoal1e blllse neO'liO'e~icostnme Str. EmiueSClllr: 
tru dame " eJ O ., Edifioul Csteue, 

• Cla.i separată de misDrat .••••••••• Telefon 530. Cornul VâuMor"i 

...... 



, ., , 

li Deoemvrie 1921 GAZETA AR~DTJLnl 

• 
:0-

.li , 
\'li 

1, 

i, 
'. 

.... 
ue 
lin 

Ilr'~ 

fCi· 

-
Camera 

Şedinţa dela 30 Noemvrie, 

Bt,cure\~fi. - Şedinţa deschisă. 

INFORMAŢIUNI. 

la ora 13 ~i jumătate, După mlJn s'a putut 
Pre1.ida~ză d. Duiliu Zamfirescu, ye(Iea subseriptin, pentru 8 

în prezenţa dlor milliştrii C. Arge- se cumpăra Cărţi şi vest
lOianu, T11. Cudalbu, Gr. Trallcu I~şi, minte celor 30 tie eleve nle 
Dori Popovici ~i 1. Popovici. 

După citirea şi aprobarea suma· şeoalei normale li. fost des
rului, d. prelŞedinto proclamă aleşi cbisă. 
depulaţi pe d-nii: Ioan V. Popescu Pl'imlm In. il<lministl'atla 
În locul d-lui N. Defleurry, numit ziarul ni ori ce sume şi ce-
prefect la Doli şi I. C. Beldie tn 10· ,; t " J 1 • • _ 
cuI d-Iui Dimitriu numit prefect de rcm 101.1 con '. 1 me, Il .lCUI 
Tecuci. J stă :wt,iune culturalit, tutu-

S: urmează. ~po! la. alegerea a lor bUllilor l·omâlli. 
~ l' vlceprA;:edlllţl ~l se aletYe d de- 1 . , 
... 0 ".,. 'f h " ~ _ Camera va incepe dIscuţia la 
putat, Iancu Angclesnl (TeCUCI) cu 17 Mesaj tn primele zile ale săptămânei 
volUrl. . . ,1 viitoare. Raportor al 1rf esajului se 

Pentru al dOilea de vlcepre~ed(f'te I d ~ f' d t d C· B • . "' d cre e Cllo va 1 esemna • . ue-
declarandu-se balotaj între d-uli e- I . 
puta~i Mitu~ Dumitrescu şi preotul i şan. ,'" .. 
Dăianu, o nouă, alegere va avea loc ~ - AZI, SambAtă s~ara. se va 
. -d'nţa vl't'toare repr~zenta la teatrul oraşenesc ope-
In, 1. LT R I 1 l' pr h d Camera alege dupii aceasta 3 de- r~t~) 1 \C. ou UI, Inc, ar va 
legaţi în Comisiunea Casei de De- f~ Jucat de d. Ioan Blng, Iar r~lul 

•' S~ aleg dnii 1\1 VIădesclf d titular Il va avea dna M, Horvatb. puner, " . , • V ' t •. 'd î 
Grozdea şi Anton Biirdescu. or JUc~ pentru ntalaşl ată.. n ~-

Se mai aleg' dnii deputaţi Ple- ceastA piesă D" Inke (bltnmul Vl~ 
:;~ ~oiallu. Bobes, Ghiţescu şi O. Gheor- c(Bonte), )Sel.mBe~ll' M(baro.nUI) (RKall,os) 
'u:,i ghian chestor i. , ompan. ŞI . e ~ eszaros enee 
In: Se votează. apoi comisiunea care G, K:l,eu (Vlctor.le.n); • 

Urmează. să se ducă. cu raspunsul la .. Mallle, Duminica doua reprezen-
~ t~ 'JMesajul Trollului !ili se aleg dnii Ilie avu. .. 
III, nlciurescu 1, N. Anj;!;helescu, D. ~. L Heged~.s, . membru al tea-
ib:· Grozdea, C. Buşan, G. Berea, P. t:ulUi de co~~dl1 d1ll .Budapesta, ob

Dragomirescu, 1. P. Rădulescu. Eugen 1 ţlnând, permlsla ,de a. Juca în A~a~, 
Goga, preot Guciuina, C. Davilla, I a.bonaţu teatrulUI Oan ~.oresc a aSls,a 
Eusebie Popovici, lfrÎm Popescu, C. ŞI la acele reprezentaţn ~n afarl de 
Xelli dr Demetrescu Eră.da ~i Gr. abonament, in care va Juca d. He-
N. Filipes'cu, g~diis, snn,t .invitaţi a reţine locurile 

S ... dillţa se ridică. Ia ora 17 ~i pană. Dumllllcă. seara. 
jumătate. - Ministerul cultelor şi artelor 

Sedinta dela I Dacemvrie. publică. un concurs pentru ridicarea 
, mOllumentuluÎ Unirei la Alba-Iulia. 

Bf~6t,,·eşti. - Şedinţa - se des- Machetele se vor prezenta cel fIlai 
chide la ora 15 şi 30 minute sub I târziu până. Ia 15 Ianuarie în rotouda 
prezidenţia dlui Duiliu Zamfirescu. Ateneului. 
Sunt prezenţi 255 deputaţi. Fondul destinat pentru acest mo, 

Pe banca ministerială dnH prim- Ilument este de 500.00U lei. 
ministru gen. Averescu !ili miui~trii Juriul se va tntruni l:t 18 Iaoua-

-
dIn 

Cudalbu, Petrovici şi Popovici. rie pentru clasarea lucrăriior. 
,ani, După formalităţile obişnu ite, se 
acri procedeazA la alegerea unui vice· 
ch~~, pr!'şedinte şi se alege d. deputat 

- Elevii particulari ai şcoalei 
medii • Iosif Vulcan c sunt trJvitaţi să 
Înainteza în persoană. cererile pentru 
depunerea examenului particular pen
tru sesiunea Februarie îll zilele de 
8, 15 şi 22 Decemvrie st. n. Ia orele 
8 a. m., când se vor solvi şi taxele 
rt>glementare. Dirccţ1'unea, 

le,. ~tita~ Dumilrescu, care întruneşte 145 
lan" 

pe;, 
ch~ 

kgr 
10-

1/1 

U" ~, 

voturi. 
Şedinţa se ridică la ora 17. 

Se llllîu1. ţ 
Sedinta dela 30 Noemvrle. , , 

Şedinţ:t se deschide la orele 15 
sub preşedinţia dlui gen. Coandă. 

p~ banca ministerialA., dnii mi
lli~lrl C. Garoflitl ~i Văleanu. 

Dupa cetirea sumarului se proce~ 
dează la alegerea birourilor sena 

ISI. I tului. 
kr In comisiunea care duce ră.spun· 
pil iul la Mesaj se aleg dnii Zamfir C. 

?5'~ Arbore, Ilie Reu. P. Cantilli, Meitani 
• le', Gheorghe!ili Popescu Lazar. 
JW; In Consiliul de administraţie al 
b,; 

ro: •. 

I,\r, 

casei de d"puneri se aleg sel1atori 
Meleuciuc Th, Col. Iecu şi 1. FIo· 
rescu, 

Se validea:r.1l. alegerea dlui C. 
Lupu ca senator de Tulcea, după 
care şedinţa se ridică le. ora 17. 

Şed;nţa del, I Decemvrie. 
Bttcurefti. - Şedinţa se des

~hide la ora 15 şi jumătate. PrezÎ
dează. d. general Coandă. Prezenţi: 
d, ministru Groza. 

Dup:1 cetirea sumarului d. Sena
tor Beiu salută aniversarea ile trei 
ani dela dl:'claraţia de unire dela 
Alba· Iulia. 

Dnii senatori amiral Eustatiu şi 
Valcescu fac difarite comunicări. 

Şedinţa e ridicată ,Ia ora 16 şi 
fi 30 minute 

x Dr. P. RQbescu, director de 
spit'l!, odinează. zilnic deja 8-9 şi 
2-4, În Bule\'. Re-gina Maria 2+, 
Palatul Neumun. .. 

Noui proiecte de legi. 
In ultimul consiliu de miniştrii, 

consiliul s'a ocupat cu ordinea in 
care proiectele de legi vor fi a
duse în discuţia Corpurilor legiui
toare. 

Se vor depune tn primele şedinţe 

următoarele proiecte: 
1. Rt'forma electorală; 2. Orga~ 

nizarea învăţământului secundar; 3. 
Asigurările muncitoreşti; 4. Unifi· 
carea Bisericei; 5. Ratificarea tra
tatului de pace dela Sevres; 6. 
Ratificarea cOllvenţiei aeriene; 7. 
Ratificarea statului Dunărei; 8. Tra· 
tatul de comerţ dintre Polonia şi 

România; 9. Convenţia prin oare 
se recunoaşte de statele aliate Unirea 
Basarabiei cu veohiul regat. 

"S'ălll tIe un '~DI~all··. 
Cuvintel e acestea pronun- vista fierbe ca un adevămt 

ţ,'\te de catre şeful guveruu- cuptor şi amenintă nevoia de 
lui~ au facut ocolul presei şi stabili,are a Jiniştei europene. 
au avut dar'ul sa nu fie inţc- In jUl'ul nostru inamici si
Iese de unii politiciani şi de guri ca ungurii, prieHmii du
unele ziare de partid. bjoa~e ca prietenia bu!gal'easca 

Unele din acm,tea din ul'ma, şi mai departe In occident a
au mers prtni:t acolo cu naivi- miciţii, care oxcilează uşor in 
tatea încât sa spuie Că în ca- forma 101', după evenimente şi 
zul când stăm în adevăl' pe împrejurări, 

un vulcan, nu guvemul A ve- AceHta este vulcanuI, in Ji
rescu al' fi acela care al' pu- niile lui generale şi explozia. 
tea sa facă faţă situaţiei. sa e\'entuala tl'ebue sa p['eo-

Am spus cuvintele "au cupe sufletul nostl'u romA
uvut naivitatea" pentru că nu nesc. 
am gasit alta expresie pentru Cuvintele şefului- guvernu
a caracteriza felul de a gândi lui, deci, nu sunt altceva de 
al unor anumiţi oameni şi cât un nou apel Ja solidal'itate, 
acela al unei anumite prese, o noua chen1cire la raspundere 
când se poate vedea bine că şi la sentimentul datoriei, un 
guvernul redeschide corpurile nou lndemn pentru ca renUfi
legiuitoare având increderea ţându-se la patimi şi la intrigi, 
naţională şi că nu există pen- sa se aiba 1n vedere interesul 
tru uu moment nici un par'tid românesc. 
politic ce ar putea să ti ia I Cuvintele generalului vor 
locul. I rămâne, deci, pe cale naturala, 

In ceeace ce priveşte fap- o enigmă pentru aceia cari ln
tul că vorbele "stam pe un teleg să lucreze pentru scopuri 
vulcan" nu au fost pricepute personale; acele cu vinffl insa 
de mulţi politiciani şi de catre sunt limpezi şi desluşite peu
multe ziare de partid, probeaza tru românii, adevărat buni şi 
că mai sunt oameni şi că mai cinstiţi, cari inţeleg IUlJte )80 
sunt ziare neânzestrate cu de- oltthă şi să nu fie atâta de 
stulă putere de patrundere naivi În cât Să creada că pa,r
pentru a·şi da seama, precis, tîde ce nu există vor putea 
de situaţia din jurul ]01'. I să vie în imprejurari grele să 

Cuvintele dlui general Ave- ! apere cauza dreapta şi illtere
rescu nu se referă la situaţia sele superioare ale naţiunii ro~ 
internă. măneşti. 

In ţarăe linişte; massele 
populare sunt pline de lncre
dere in guvern şi în puterea 
naţiunii; opera de soJidaritate 
şi unil'e nationala progl'eseaza 
zilnic, cu toate piedecile câ
tOl'va ~ pfiJ'Iamentul face legi 
şi dă deslegal'e problemelor 
de mare important,a, iar incre
derea ce o inspiră natiunea 
streiniWlţii, sporeşte pe fiecare 
zi, cu singura conditie de a 
nu se anunţa streinMăţii, spe
l'iindu-se amicii ţiîrei române
şti, prin l'ăRpândirea de svo
nuri, pe cAt de neadevărate 
pe atâta de deprimate, că 

liberalii "sunt gata, SHo vie la 
putere". 

Cuvintele primului ministru 
se refera însa ]80 situaţia. externii 
şi la ]egMm:1 dintre această 
situaţie şi dintre nOIi 

O lupt~ teribil ă să dă într'e 
marele ponoaJ·~. Jja \Vashing
ton siî discută cu aprindere 
chestiunea desal'măriL în Cal'e 

se ciocnesc interese atM de 
opw;;e şi atât de mari, intJ'e Ja
ponia, America şi Ang-lia, În 
cât însăşi bazele conferinţei 
sunt absolut periclitate. Ger
mania este un focar de intl'igi 
şi de ngitftti~, un centru de re
volta şi de pregatil'e a revan
şei viitoare~ iar Rusia bolşe-

1---
I Situatia vite~or cornute 

, În Ardeal. 
DupA datele primite la Direcţlu

Ilea Zootehnică dill Cluj în anul a
cesta ~'au exp0rl~t din cele 8 judeţe 
ale acestei Direcţiuni, peste 30 mii 
boi, 12 mii vaci, 40 mii porci şi 2S 
mii oi. Cu toate acestea, contingen
tul an:male!or domestice după cum 
s'a COllstatat, a crescut. 

Astfel, vite cornute sunt mai l'Aulte 
cu t O 8l procente, bivoli cu 0'81 
procente, porci cu 19 procente, cai 
cu 7,72 procente, oi cu 105 proc. 
capre cu 12 procente, fată. de anul 
trecut. 

Acest rezultat frumos se atribue 
reglementărei tăerei vitelor şi incu
rajarei prăsirei acestora prin acor
darea diferitdor protejilri. 

In vederea sporirei contingentului 
animaleior ll .. mestice s'a hotărât să 
se înfiinţeze in~pectorale viticole re~ 
gioHale 1n Cluj, Chişinău, Târgu
mure:} Cernauti, Timişoara, Galaţi ~i 
BUCurt'Şli. cati au să supraveghieze 
asupra situaţiei viticole dând ra
poarte de pre situaţie Ministerului de 
ar::ricul- tură. 

Dupi\. aceste dispoziţii, se crede 
că în s~urt timp va fi un contingent 
de vite mai mare pentru export, 
ceeace reprezintă o mare sumă de 
venituri pentru populaţia dela ţură., 
în special pentru aceia din Ardeal şi 
Maramureş, creşterea vitelor fiind 
singura lor ocupaţie. 

Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 
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Boccacio. din viaţa. şi amorurile lui opereta 

lui Souppe In "Apollo", iu 2, 3, 4 De-cemvrie. 
Din' re cei t,rei luceferÎ din vea.cul al XI V al 
Itali~i de~i Ilu-i cpl mai msre, dar e cel mai cu
noscut. Id"ile sublime ale lui Dante preocupă. pe 
filozofi, b'ologi şi polit iciani. amol"urile profnnde 

Societatea Anonilnă Econolllică şi Industrială din Pâncota 
va ţinea. Ia 12 DecemvrÎe 1921, orele 11 a. m. in localul institutului In Pâ.llcota 

" alt'> IUl Petrarca sau retras în saloanele familiilor 
Dalte, istoriile pictlnt .. ale lui Boccacio În"ă au 
piitruns in lumea la! gii.. Diu viaţa Illi ni-se pre
y.eută o mulţIme de SCf'lle şi ridem şi ne tuvese
Iim şi uoi cadânsul, când ~i a uă,;cocit istoriile 
de multe ori ştr!'llgă.re~:i, 

adunare generală ordinară. 

• 
Viaţa p(trisianti, din misterele Parisului, piesă 

În 2 părţi. pl'lr1ea I. tn 5 actp, în "Urania"', în 
2, 3, 4 Decemnie. In Paris s'a adnuat t.oti bo
gălanii lumei, ca să guste Plăcerile rofil,ate ale 
timpuri!or de .azi. ca să vâneze mai departe avere, 
noroc ~I fE'mel, când cu succes, când cu d('zastru. 
Piesa a.ceasta est .. una diu cele mai 8euzatiouale 
descoperiri alA vieţii pal'isiene. > 

Teatrul APOllO ... " Teatrul URANIA •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 

Ordinul de zi: 
1. Rl1portu 1 Dirt-'cţiuneÎ despra anul de ge

stiune 1lH 9. 
2 Raportul comitetului de suprave~herd tot 

despre acest an di" gestinne. 
. o. Stabilirea bilanţului d~spre anui de ge· 

stmne 1919 şi decidere asupril. r<"zultatlliui auu
lui de ge-tiune I ~I W. 

4. Absolutorui care urmează. a fi dat referi
tor la anu[ de gE'stinne HH9 direcţiunei şi comi· 
tetului de supraveghere. 

5. Stabilirea onoramlui pentru comitetul de 
supraveghere pe anul de ge>;tiune 1919. 

6. Haportul direetinnei despre anul de ga· 
l:!"lUUIj J 11&;;1.1. 

7, Raportul comitetului de supraveghere tot, 
despre acest an de gestiune, In 2, 3, 4 Decemvrie 

Vineri Sâmbătă Duminecll. 

Senzaţie sezonului. 

In 2, 3, 4 Decem vrie . 8. StabilirE-a bilanţ,ului despre anul de ge
stIUne lU20 şi decidere asupra l'e:mltatului anului 

Vineri Sâmbătă Dumiuecă de ge,tiune 1920. 

Operetă celebră a lui 
Soupp6. 

In 2 părţi. Partea 1. 9. Absolutoml Ca.re urmează a fi dat. referi-
tor la. anul de gestiune lH20 directiunei şi comi-

Boccacio Viaţa parisiană tetului de supraveghere. ' 
10. Stabilirea onorarului pent.ru comitetul de 

(Dekameron). Misterele capitalei iran- supravt'ghere pe anul de gestiune W20. 

Viaţa şi amorurile sale '1 
in 3 acte. 

caze în 5 acte. 11. Incredil1ţarea noilor membrii din direc-

In ~lul principal al Lu- IL~_ 
Clenne lea LOLkdfy. • . J'J 

Prim actor: Gaby 
D~8Iys. 

ldICA PUBLICITA.TE. 

ţinne cu conducerea agendelor iu viitor. 
12. Incredinţarea unilor membrii dm comitetul 

?e s.t;lpraveghpre pii.llă. de prezent cu. provederea 
10 Vlltor a agendelor comitetului de ::mpraveghere. 

Atragem atentiune-a ol1otaţilor acţionari, ca 
In sensul paragrafului 9. din statute posesiunea 
alor ~() de acţii dă antorisaţia la un vot în adu-

Tot soiul de jucării ,1 vaze Japoneze Darea generală, cu presupunerea, că acţionarul 
cu celea Dud mari pre-turi inainte de res~ect,iv ~ia. d~pus actii1e cel puţin. cll 6 zile 

J lnalllt'a adunarel generală la locul Ş1 în modul 
erăclun cumpără Sidon A rt18tique 
le'tardul Regina IUarla NI'. 21. 

Du- I prevăzut in invitarea adunărei generala 
516 .\cţiile se vor depune la ca ... sieria generală a 

--------------------- societăţei în Pâncot.a. Raporturile direcţiuuei şi 
Se eau!ii. Itentru orfeJlnatul "Regina a comitetului de supl'avcghere, bilanţurile şi COn

lIaria" O econoamă pricepută in g08-
poda.'ie "t 2 8ultraveghet.oare. 

I In atentiunea '" 

cumpărătorilorde mobile 
Fabrica de bere 
din Aradul Nou 

fabrică bere de prima calitate, - ca· 
litate de Pilsen ~i Miinch"'n, din cel 
mai bun material. Depozit principal: 

551 

tnrile de profit şi pierdere pot. fi privite de ono
raţii acţiona.ri in localul societăt"i in B\ncota in 
termenul dA publicaţiuue. 

Ptmcob:1t la 25 Noemvrie 1921. 

Dh'eeţ1unea, 

Bilanţ la. 31 Decem ~'l'ie 191!l. A vpre: Imo, 
bile: Iti 879.540'13 cor. CM~a: 715,130'% cor 
Hrl,r;;ii de valoarp: 155.000'- cor. D ... bil ori: 
5.B57.!l6~H}4 cor. Provisiuni: 11.575 O~J7'i)7 cor' 
Pierderi: 117.889'10 cor. 'l'otal: 35.400,(j32o~ 
coroane. Debit: Capital soei ar 10 000.000'- Cor 
Fond dA reservă pentru scadere<\. valoarei 
34,7.35)'53 cor. Creditori: 25.053,28L'16 Coroane, 
Total: 35.400,632'09 coroane 

Cont de profit, şi pWl'd:rl la (S 1 vecemvfle 
191 H. Expense: Spase comf.\rciale: 1.912.478'i{) 
cor. Spese de explolltare! 601,087'96 cor. De
scricl'i: 90,926-28 cor. rrransportui pierderBor: 
n2.4H3·H9 cor. To~al: 2.l.i96.98t;·63 cor, Intrare: 
Resultat, brut:. 2.579·m)7'o3 COl'. Pierderi: 
117.889'10 cor. Total: 2.696.986'63 coroane. 

Bill\nţ la 31 Decemvrie lH20. Avere: Imo
bile: 7.340.312'58 Lei. Oassa.; 629.874'22 Lei 
Hârtii -de valoare: 77.500'- Lei. Debitori; 
4.6\)4,752'90 Lei. Provisiuni: 60U8.371·02 Lei. 
Pierderi: 81.20:1 87 Lei. 1'otal: 18.832.015 9U L~i, 
Debit: Capital social': 5.000.000'- Lei. l!~ond 
de reservă pentru scăderea valoarei; 302.31 ~l-l6 
Lei, Credirori; lBA!)9.70:N33 Lei. Total: 
18.&32.c)l5·l:l~ Lei. 

Cont de profit şi pierderei la 31 Decemvrie 
HJ20. Eşirî; Cheltueli, salarii: 1.934,00:& 88 Lei. 
Descrieri pentm scăderea. valoarc-i 3U.424 1:10 Lei. 
CreQ.uţe uetncassabill~: 127.672'96 Lei. Trtlnspor· 
tul pierderilor: 58.~14±·55 Lei. Total : 2.151.J!(l'!~ 
Lei. Intrare: Resnltat brut: 2.069.84U·22 L>i. 
Pierderi: 81.2U4'U7 Lei. Total: 2U51.UMda 1iIi. 

Direcţiunea, -_ ... 
frontul români.\ - maghiar sau română -
rus cu vreuu regiment român :sau arde· 
leun şi cu orice formaţie de voluntare tn 
contra tl'llpelor roşii şi secuieşti ,~l\, se 
prezinte de urgenta la Secţia militară cei 
mult pâna la 4 Decemvrie zilnic intru 
orele 9-12. 

Arad, la 276'Noemvrie 1921. 

(88) Pocioianu lll. p. 
Mobile peutrll prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) N r. 40 

Ludovic losonczy Arad 
Oppenheimer I ~m ;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;şef;;UI Cl;;;·rc.~r. 

si Schwarz 
Giuvaergiu 81 Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. 1. 

Mare asortiment de veri ghete de logodnă, oroloalle de 
buzunar al de perete argintarII. Cumpără. aur pentru un 
4~ p~~rlu~~~ 

__ AC 
U2J& 

A sosit cărbuni de 
p.-ima calitate 
Magazia centrală de lemU\} do foc. Calea. Radnei No, 4. 
~vb-a-vis de halta trt'nului electric). RogRm cu coman. 
dcle să .. e fllcă. la biroul de mai sus. 546 

-~-- --•·· .. ·••····· .. • ... ········1 'fizitaţi magazinul 550 

V. 1l1lSSIR FII · 
.. &; (Jo. S. A." 

Uomplect asortat eu artieole tie sezon ........................... 

Shtada Emine8cu N o. S. 

........................... 
AVl

e ,Fac cunoscut Ono Public cnmc1\, am cum
Z. părat magazia de coloniale numitii. .SU8A. 

În piaţa Catedralei B· C t 1· 
aflatoare în edificiul ala a & Ina 
po care am completat cu cei mai bun articli, năzuindumă 
ca ~a sati8fa~ pe clienţ i mai yrompt O a-n 'II S p 'ltZ e r 
ceran'.lUle bmevoltorul sprIjIn • ........................... 

Antistia comunală a Circ. 1. 

No. 26081-921. 

Publicaţiune. 

Invităm toţi invalizii cari au devenit 
invalizi pe frontul l'OllHln (în armata ro
mâna.) în ]917-1918 luptalld cu legiunea 
voluntarilor ardeleni veniţi din Rusia' sau 
eventual cu un alt regiment român apoi: 
invalizi cari au luptat în 1918-1919 pe 

FRAŢII NEUMAN 
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Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ARAD 

-

Răspândiţi 
j 
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