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~i aculII Ilui ::ia :"i('OdU'111 u\t,itl'. ~a ne 

II llljlllll!hî\'111 IIllii ['lI altii - ['{Ultl U'<1 Jilst 
la mijloc dec:'l! o credintă slnjit{l "I'oie .. - Răspunsul dl ui 1. Mihalache • 1
_- şi uu b Y(lIlzaru s'au o laşitate'! Şi 
a.:cast:'1 P('·IlI'r,ud al),<1 cer interesele ol4gaThiei? 

,\ itI C'l'pdinta dl rladi <.lI :::;tere ar fi în-
... ... 

! ntor" dift }JH'pagalida ('/eduraIăcl('la 
lf l!''1ililn. i<ltl "tlI10:;:! jilţ'" ,';1 t;,lzptelt 

JIIl 
IbiJ 
Ir," ,III gtl. C;l i1111 d(·,'li! rat deunăzi c{t aş 
II[ ~,idl'nt ca I'l'a Illai llliJl'C' tTirnă să udt 
-: !,ad de dOlllllii .'-\1 t're · ... i Lupu. 

~pu-I 
cnu-
do",· 

1," Y .\1;'<1 iHIl zis şi I.t;<t n cred. 
• .')i-{) Il Îllchipu it l'l' jlJ'czellla nţii clase i 

{'1I1IdIH:iit()<!rc că intrigtmd in dreapta şi'll 
~" "rillll2,il şi _g[tdilil1ld amorul meu propriu. 
l nil' p"t('(l produce Spill'turi În Partidul ţ,ă

r{lII I'SC, Can" L,ll](lJize(lz~i v<11nril8 de enpl'-
git' IIOU{l ale JlwssC'lor 1i1IIllcitoare dpla 
sute şi oraşe şi din prOyilleii. 

!IIi A 111 timlt,- să curm odatrt pentru tot- , 
" df~(lUna plltinta de intrigi. 

'. ('{il tillljl Pilnidltl tăl'ă,nesc era redus 
It' 

la satplp din vechinl Hega.t, cu cAţivu in-
~ teleetnali în frulItn - partidul era soeotit 

I'il o .. gTUj)HI'\' itlOfC'llsivă" (1l(~VrlUllllăt,(la

Il I"f')' (:'llld dpod"tă eu drul I,upu vin în 
li Partidl!! tăr;)llC>Sc aitIJC>(l Pllteri ale domo
l' ('ratif'i dC'la onuşe şi salt' şi când deodală 
:ii ('[1 d, ~jpre ViIlE'sufll'tld "d<"lI1c democra-

tie întn~{J al Basarahif'i i!'::;ite din revolut.ie 
>::' 

Acesta 'e ado\"{ll'lll care Înspăirn,ÎBlrl, 
nu "bol::;evislrllll" drului Lupu, nici .. tră
darea" dlni f-:!tere, pe eari - pe (lIwlndoi 

iii - Partidul liberal ar fi orietmc1 fericit f;ă·i 
l'eaiLă îll ~11nlll H(lll. lac rimile d lui 11llfl IS" 

II 

-" 
• 
1 Minuni. 
j Sfârşitul lurnei (?). - Minunea dela Ierihon. 

)~ 
illl - O maşină care numară albinele. 
rt 

• Pubrcul nostru n'a ştiut de groaznica nenoro
cire cc-l aştepta! ... Eram în .ajunul zilei de apoi, 
fără măcar să bănuim aşa ceva!... Răsfoind o ga-

• zet[i ,englez;l, am. aflat cii în ziua de 17 Iulie, 70 de 
ndcanll (munti cari aruncă foc) erau să isbu~

II neasd în apropierea Budapestei, a'COiperind lu-
mea întreagă cu râuri de lavă (spuză) ... Astrono

nt· mut (cititor în stole) aviză cu date precise (se 
- putea altfel?) acest ~ncrU 'oaltastrofal!Dalf s-e ve
~. d.e că Natura şi-a Mtnt joc ,de soootelle Stal·e. Si 
~ blctlrJ astronom s'a făcut de ,nâ~! 

'!t Nu este momentul {:a oamenii ştiintei să se 
Il astâmpere! Inv{\ţaţiJ adevăraţi sunt modeşti, ,ei nu 
11 SPun nimic, nu se laudă cu nimilC, până ce nu do-
~ vcdesc,. nu controlează punct cu 'Punct. Nu se 0- ( 

~. cupă !tiei de sfârşitul pământului, nici de Începu- '1 
tul !tu. Ce e mai mult ar vrea nici să nu ştie de 

r. a:cest lucru, care este absolut nefolos;tor pentru 
r a nu ge pierde în bănuieli şi socoteli de râs. 

Nu de mult. chiar acum doi ani, un alt astro~ 
-: ;]['m ameri~an, prevăzuse la acei aş dată, tot sfâr-

Uu ::-IaSII fiind oriciwJ g,tb ~ă le ,ltlll,ll(\ 

1111111(1. 

,,'1' 1';-1(1;\1 urII!" St t'1'f' '! , .. ' .. TrfH t<lre" In

S(';IIIIII[\, nÎnzol'(, .1<1 iIlalllic. 
POIl;t Illilio(lIle de Ba:;'JI'atwni ~trigrl.: 

.• i"l[l pl'e\lJl Y<Înz[u'ii lui Stpn': Has(/J't1hio 
la nrl'!' lIil'i nn /"i,~(!t; cui". POftPilScft în 
LI t ,1 ,'p! 01" (/(tll[llili 1 ioane de 1'1"<1 ti basara
bpni oricme din patriotii ,'if'dpntari d0!n 
BllI'ul'Pljiti. 

Eu (\11) rO,.,! antanti.s'l, :\nLllHist alll 

rf\llws. Şi dacă s'ar relua lucrurile dpla cap 
aş cere să mergem tot cu aliat.ii. Ct"eacp 
nil lui-a rl'(ISlllt prin cap e. t'(l ni illtervPllÎ 
re\"( >Illt ia l"lIsi"\ C<l1'O. va dpsi 'om pnnt' fron
tul şi va da, alături de-o lTcrninil. o BnsiI
)"{Ihie liber{t! Eu Însă ;1111 fost tlll silllpin 
s(lld~\t. ViiI' cari S1l!ll gf'll('l"edii - (·ari :mllt 
marii bitrbati politici. marii diplomati şi· 
ma I'ii lJ1Yătati- ('ari au Îllt1'P\'rlzut aşa CPYil '! 
Şi dac5 Întrcvl'deall. pornp[lu războiul în 
,It'pl lllOlllC'lIt - în ean:, ram I'el'ut noi cn 
I()ţii'! "ţI ,libă \"llra.iul s'o spuie. 

~ingllr Stere a pn'v57,nt. l'rvolutia şi 
d0S,'U11IlHI1101'ea HllSi{'i. ~'a preyăzlIt În
frângl'H'<I (iernlUniei? Tocma.i acesta a 
fost, IlOJ'ocul cel mare al lIeallllllui l'Omfl- •• 

nps(': .. it 1 )Zf'll nf'-,I dkl,l'llit, m;ii mult dp- i 

cM all pl'PVrlzut toţi invăţaţ,ii şi cliplorna- i 

ţii neamllJui nOSh!l: Şi BaSD.J"abia pl' ('.(U·E' 

o C8.l·pan acestui razboi lmii - şi A rdpa .. 
'mi. pe ,care H ceravu a,ltii ac ehlÎot)i răz.boi. 

tr'lIl1' partid oligill'hie - ,Il' fi fOell't·e plă
cut mistuit de acoşti patriuţi. 

P,~il'l idul FU',-IIIPSC IIU :-it' h'l7.cază pe ati 
tudillea de ('1'('dilJţ[t in politica f'xternă 

dillililll,' tip 1'1I,z.hui. EI l'stl' I'cz.nltatul jlu
tf'l"i1or dinil miel" HI(, Ilwsselol' largi ţiuă
nt'=51i dill l'f'gat şi din provineii, chel1late 
dl' ('III',Înd 1(1 \'i,,!:a politidi Jlriu vo'tni nn): 
vf'l'sid, ţii 1','iveştC' illl('l'DSple actu,l!P şi yii-
toare atk Snlullli ;tft' lllllli Stat ţărănesc, 

\:ll Jlutl'lIl il 1 lll'st('(';t ulltiltltofilislllul 
UIlllra in organiznn'H tări'lJlilllii dia .\1'
ell'al ~i <1111 iţarislllul altora în orgilniz<ll'ea 
ţ5riJnimii din Basarrlbia. 

l'rirind ill /"1'1':-;1'11' Sta/ullli 11U.-:/,l'lI de 
ţD I'alli. Î1l politi('a illtet'rlă ne yom inspira 
din scopllrilt:>.inif'l'0sP!P şi idf'\llogia 
milio<lllpJnr dr- Un·ani. fi"i('(lnd din 
din clasa SUPl'C1PIlSă, 

obiectul luptei noastre -
i~llr ·În polith:-a externă vom fi ,il1f!1u.inţaţi de 

interesele pennanente ale Statului nostru 
şi nu de comhillaţinni cari tind ~ fnl't"- din 
noi instrument,e ale altora. 

:--;(1 ne slălwC1scă cleci advf'fsarii noşt.ri 
eu lecţii de patriotism ieftin. 

('ânrl tara va nwi aVP<t IH>yoie ,de 111)1 

în interesul ei. 
- noi rtştia vom inC'ing(l arma ŞI 

nlidţi patrioţi vor rht hir cu fU$.âtii. 

1, M; h oI acI! !~, 

( d')" JC\",··lrat,'l ta']nl,'l'cl're "tI pr,ICJ'ul ulrmelor săpfltun' şitul p;1I11.1ntu!ni! O cometă stea elI coa a uriaşe, ~ 
În ziua fata][l; trebuia să ~e lovească de pământ Îitcute în Palestina. 
şi ambele globuri căt:i;toare să cadă îll neant (nc- DUP;l Bil)Jie, Dumnezeu a poruncit lui Iosua 
cunoscut)! Dar cOi111eta a jucat o păcăleală astrO- sfl Înconjllre ;:u norodul s~lU zidurile oraşului' 
lloJnului de atunci ca· şi aceluia de azi. timp de 7 zile. In ziua a 7-a sa -sune trâmb'ti Şi va 

cildea oraşul în mânile Jidovilor. Cum mărturi-
Oq câte progrese ar face ştiillta. ()rÎ cât âm SC$te slova sfântă. l)rofetirea aceasta s'a şi împJi-

umbla. îl •. aeroplan,· în lună, În Marte, sub pământ, nit; in z,iua a- şaptea când preotii lăsatt"ă ttiîmbi
unde vrniti" s11nt taine ce 11U le vom g.hici n:ci-

tilc să sune, sub ziduri, acestea se surpară dela 
odată., ~jne şi oraşul Ierichon a fost Juat. 

Armonia aceasta a naturei ce nu strică rcgula- In timp ce credinc'oş'j Bibliei cnezură din cu-
ritarea vieţii. întregimea ei, nlt sunt ele în unifor- \',înt în cllv,lnt m.inunea 'aceasta, cercetătoriI cău
mjtatea lor rece. cea mai turburătoare taină? tar;l să tălmaceasdi in diferite feluTi ciudatta în-

Şti,inta are un' câmp mărginit, ca şi filo- t,lmplare, Unii sustineau că tEirâmarea zidurilor 
sofia, ca şi arta, Toate ~ Întregesc, nici una nu a provoc~t-() un mare cutremUr de p;~mânt. aIn 
ne îndestuleşte. Mintea noastră doritoare de nOt1- crezUr;l într'o viclenie războinică a lui Iosua, care 
tăti, curioasă după ceeace nu poate pricepe, nici prin concertul de tr<lmbiţi detpărtă probab',l bă. 
ghici. nici Mnui, cercetează nesfârşjtlll şi caută garca de seamă apărătoiilor oraşului dela Jidovii 
u'ntr'o' scoid aruncată pe tărm, dintr'un holid I cari subsăpatl zidurile îlllesnind astfel lucrările a-
(~tea l'umilTloasă) lalSvMHt dilnl văzduh.să Înnregea I t , ces ora, 
scit, în zarea Îngustă a constiintei de o clipă. ne- o S{lpăturile din Palestina au scos acum la lu-
m~lrginin:.a apelor şi mărim. ea necuprinsă a. ceru-I mină dtmtlsitele zidurilor deja Jierichon. In jurul 
rjlor. oraşului se afl·a; pe timJ)ul lui Iosua un şant plin 

Istoris'rea biblică despre căderea oraşului le
richon din Canaan, oraş care a tinut piept maă 
mult înaintănei Jidovilor spre Iordan îŞi găSi a-

ClI apă şi dUPă şant zidurile. cari precum arată 

I
I sapaturile făcute erau ridicate din lut bătătorit. 

Intreaga minune din lerichon e deci foarte !11şOr 
de înteles. Cân<i trompetele înce'Pură să sune şi 

====----:..-..-----.....-.-----~~--- ------------ -----------,- . 
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o tovărăsie necinstită. , 
Guvernul paravan. - Scopul liberalilor. - Datoria opoziţiei adevărate. 

In Olnnă;ml t,reout al :;.!,C"es.tei gazene al!'{ttam 
pe d. Iorga ~a 'viedeoo ÎnchegMej blo'.:lU',I<uiapo
ziţio.n<lll pemt'rll ,ra,sturnl<\lreaguvel1l1uLUi libeml. 
AS[[lZ.: cont~r1'lIăm. 

După m~}aJf!1lea dlu:, Taklt'1 IoniE'sou( caTl!; ':1 

prj'cinllit ma're pierdere pentru ţară). d. N~co
Jae Iorga :-l'a {)00otkllt În kUlntec1. talkjştitlor (1)3\r
tizarni ai pall"tidului ct>lu' T. Ionescu) şi cu aceş-; 
lia a 3'1c[iw' t •• oj)oz'ţi~[\1 bi lnevoitO<i'l1t? (gell'tt1{t)' 
cu scopul ,~i '11Il} facă rău gwvel'1l1uI u.; • ci' - pre
cum m:lrturiseşte ,apostolul dela Vălllooi - .• să 
l~lIse Q:uvennul <\ă se 'roaodă (uze7;e) prin nepri
..: ~ pt'r,ea ş,j neoinsteall\li". 

Intelegeti, ,ce suam<lla,losi prjifl..::j,piu tactic. să 
sta; ma'rtol~ '1liepăsător privelişne' Ouneroa:se. dar 
Srl 'nu a,iuti cu nim~c la cu'rmairea ei! ' 

Se ..:ll VjU11C de.::, ca to,af\Je elerl1len:telîti adevă
r~bt denmorate să preî'n1:âmpi,ne (împiedk:e) 10_ 
vitur:a {)'re,gătită ,de Fberali '0U ,a,.iUltort~1 tov<lTă_ 
şiei Iorga .. takişti. 

, 
~-

'~\ -
Yîata culturală la granilăIL-
o frumoasă serbiue nat~oaa'l. - Conlerent~ pefl' 
Iru luminarea poporuluI - Pentru orlaoll dlt 

răsboiu. - Inceputuri laudabile. , 
• I 

1 N ă j 1 a c, la 21 Aug. n. i 
! In' anul ace.~ta z',ua de 18 Aug. - Schimbarecre..; 

ia fata .~ a Îo~t sarh.itorită În orăşelul llostr'l' 
, I 'd' 1-, cu o deosehita stralucire. ar ceC'ii-ce a TI le;". 

i a<.:cast"l strflll1cire a fost veniljea În mijlocul nOI.fW( 
! tru a ul1ui grup de 'studenti - fiii poporului c!.~{ij 
i ritmJ .~ a' s(~iet{ltei {'Crcetaşeşti "Pr lltul Milni'iru 

, di~cl;l\!- (jud. Arad). A~st grupulet sub cOt'mi 
I (1\ c'C1'e~Cprcotului Cod~ au pornit într'un turt 

1111~1l de I>ro))aiand1l---citlturahl natională În cnrnl~{': 
ncle dela fronth.:ră. ~el 

Asttt'l, in ziua de 18 August, micutii apo~td4 
il cu preotul Codreallu au venit la N[tdlac, unJl: du; 

1 
p[t serviciul dzecsc În Cimitirul comunal ,1 ari:th. 
10;,; o duioasă da. r Înăltfltoare serbare,. Dupa h .. 

h1 vhirml acesta d<l Iorg,a ,nfillă,idu('şte să 
a~runce praf în oollii'D13,ivilori ; ,săJ:, I'a.că a orede 
cii d,,,a 'este oO])(}zant. ,câ,nll1 în adevăr dă a.iu'tor 
liheraJilor. prâ'l1 metodiul expus mati sus.· I 

D. Iorga năzueşnt {:a. dii!l1ip'OOmlă cu l'ahJi.ştii 
~ă a,kătu:oa.scăguvemu! de mâ~lle. Ace..."'t gtt~ 
VE'lnn adus la cârmă cl1ÎIT1:voiala d1lui IOI1lel Bq·ă
tianu. ar sluJi ,de ,pa,ravan (Slout) ~!Îooral\jj?1'. 
atunci câ,tliCl'fl",-'t'stia n'a,!' mai puteai g'UVf'rTla S''ll
guri şi ffitş. Âstfel d. Vintilă BrătiaJrl\l~ v~ 1.twr,a 
mai departe j,a ,adăpostul umbros al bar,b1j apo~ 
stol:ulu' dela 'Văleni. Şi3IŞa Ol1IaÎ depalrte: fi.ooa:re 
takist ar fla. d(1)3nZlIlIent'ul sim, omlll de pae 
a,1t!bera!iloT, lar d. Iorg,a c1w,tJirezidi<l' l~ hl&Ce
narea 3iCJe~~lt,eiJ'i~ckkule şi J)rÎ.me,idiooSie farse po~ 

! ~2ltrtă dar mişc[ltourc cuv~întare şi o înfl{l\:,q.;ltDdf { 
poezie ("Gr;llliccrul") rostite din '(}adea.a dO,~ t 
stude11ti cerccta:;i şi dllpii o minunattl ctlvântaT~all 
a dlu', preot Codrcanll, fostul deputat d. COlwţer 
Savu cu ClHHlscuta-i \(crvă a rostit O cllvânlar; 
care a electrizat inimile ascultătorilor. 

După depunerea unei frumoase coroane dlU 

. flori naturale pe mormintele eroilor, cercetasii p el I rând aU sarutat :mcill~'te!c modeste,comanda!lt~' f 
_______ I ccr\:eta.ş comanda "drepti!, j)Cntru onor cajJu1 '(1:1', 

------------- st<Înl;a!", iar gornistul sum. "Ia Înmormânt:He:"or 

Ctl cca'rj 1n iClIlXastă dmpă vor lips,i diela ,da_ 
torie. - vor ţi .pentru, Romârnia d'emoct1artă de 
lllâ,iille 'niste nevo1.n1ai dezertori. 

m:ce. , 
Primul StOOp al pWIl1:idului iliberl(tll ,a fost să 

atra'gă j,ntr'o 'Cursă Palddul l1a,ţional rcundekan. 
Brătj'enti stiau prea bime, că i,n :zl1UIa 'cfIJnld Pa:r
titd1u'1 naţionalI dim, Arde<lil s'alli unii IOU amlll Iorga 
şi cu t~l{ştfi. - PaTtiodul ,uaiiiOl1taill alr ii oom
fl'lect r:1cu! de batiocură În Ardeal. na!J~ pl1a-
lliul,H'a reusit. ' 

Atunci lilberaHi anl făt."ll,t '\lnprjpău.'U al d'o~lea 
JlhMl. Ei vor să g,uvemeze îndelung, o pairlte din 
vremedf'rect: în a dOU3J epocă IYn'm" guveJ1nu.l 
IOIrg1a-fakişti. - aşa Îl11lcât Palrtidul1 nationalI ~ 
~llIpllsl,a, o opozitie î!ndeh.l!n ga1ă - să pi13IT~. I 

Ar ITămân\er lart1llinti liber,a]1ilor - Ui\1 ~)gu.r 
dusmJa,n puter:n'c: partidul ţărănesc. 

.. ------------------------...... 
O:1stea jidovească prinse a neoN orasul făcând 
larmă asurzitoare, lor~uitorii din lericholl neştiind 
ce Înseamnă sgomotul acela se. urcară ,pe ziduri să 
vadă ce s'a Întâml}lat, iar zidurile slabe de lut, 
suh greutatea multimei de oameni Ise surpară in 
mai multe ,locuri dând astfel)}ut intă oastei lui 
Iosua de a întra În oras. 

* ~. 

O maşină care să numere,... albinele. fire$te 
I1U putea: să fie iscodită decât în America. 

Dacă in România nu se ltă~tenici un pri
mar care să ştie oa recum numărul locuitorilor săi, 
in schimb m'11istrul agrioculturii d'n Statele-Unite 
Vrea să ştie câte albine ar,e În r'CPUblica sa. 

Entomolog-ii (ceice s.e ocupă cu studierea in
sectclod dela Biroul centra;I entomologic al mini
stcrului de ag-r!cultură (din America, nu din Ro
mânia) au cerut Biroului Standardurilor să facă 
o masină automată care să l1umereaJhinele unui 
stup. Un ing-iner dela .,Bureau of Standards" a 
..:onstruit un fel de uşă micută prin care nu poate 

"astra" la Timi$03ra~ 
.. Astra" infiintată Ia 1861 a fost cea dintâi în-• tovără$ire, culturală a Românilor de dincoace de 

Carpaţi. AIiHurea de scoală şi biserică, ea a fost 
" treia iTlst'tutie, care III vremurile grele ale stă
p;ll1irj ma~hiare ne-a dat prilej de a ne p;\stra 
fiinta !:it mâlldria noastrlj natională, înd,emnându
n~ '~{l Învatam carte rorn;lneasd. să fim cin,"tiţi 
~i cump;,tati. s[, 111lUnCim cuminte Şi neîncetat, să 
avem credinţa tate, că trebue să vie ziua oea 
mare a unirii cu fratF rlOitri din vech:ul regat. 

Unirea mult dorită şi slavită a găsit dincoace 
de Carpati Români din crestet Până În tălpi ş: 
avem să ritmanem. In anul acesta .. Astra" pusă 
~uh ocrotirea M. Sale J~ej.!'e!ui Ferdinand L, pre
şedintele ei de Onoare, îşi va tit1Cil adunarea ~e
llerală la Timişoara în Septemvrie a. c. Se vor 
aduna la Timisoara toti ce'ce pot ~wni şi pot în
te1cg-e trecutul merituos al "Astrei", Începând dela 
vlădidl, până la opincă. 

Rostul adunării generâle si a tuturor serbiiri
lor, prelegerilor, Iconferintdor, puhlicat'tmHor. cu 
un cuvânt a întregei acţiuni pornite de "A,~tra" 
este. că din gura fruntasilor să auzim ce a Vicut 
•. Astra" În vremurile dIn urmă" ce are de g';înd 
să facă si ce trehllle să facă toată suflarea româ
nească ca să rămânem români adevărati. 

Toti Românii adevărati sunt rugati să-i dea 
sPrijinul trehuincios. fie Înscriindu-se Între mem
brii ei, fie abonând puhlicaţj.iJe ei (revista "Tran
Scilvania", "Biblioteca poporală a Asociaţiei" si 
.. Bihliotec.1. Astra"), fie C1lmpărând bilete dela lo
teria ei, fie - si ăsta ar fi lucrul cel mai bun -
în toate aceste chipuri. Biletele de loterie sun1 de 
vânzane ~a toate administraţiile de plasă. bănci, 
primăriile comunale. directiunilor de scoale se
Cun da re. etc. 

Din suferintele minerilor noştri. 
Un cetitor al nostru, muncitor miner;ne scrie 

C{l muncitori mea din Valea-Jiului a trimes mÎtl'is
terului muncei o plângere În care se spune că 
străinii sunt preferitl Ş1' favorizati, i.tr conducerea 
tehnică Si administrativă este curat străină. Ro
mânii fhld totdeauna înlăturaţi. Din această pri
cină nimeni nu ~e poate apăra interesele lor mate
riale Si morale . 

" ieşi decât o singură albină $i un ,aparat telefonic 
cu arătător automatic inseamnă numărul ieşirilor. 
Cum această usă se poate aplica la orice stuP. 
fiecare Prisăca'r american Îşi va putea număra al
hinele. 

Ancheta (cercetarea) oficială a stabilit urmă
toarele: din 26 slujba$~ tehnici 1 e Român (silvi
cultor); din 286 slujbaşi mici 40 sunt Români; din 
totalu~ de 4747 de muncitOri 2113 Români. I Muncitorii rO-mâni se plâng că deşi producţia, 

! 
În cele dintâi trei luni dela

v 
încheier~ cont:ac~: 

lui, a- crescut eu 20 la suta, lor nu h-se da mCI 
. prima de 10 la sută. . 

I 

Ochii tntmor l~cr;mează,;arpre()tul . d. \ul' 
Chicin În mână cu sf. cruce face semnul bUle;" A 

vântărei peste mormintele eroilor. laI 
Un dUi()S "In veCi pomenirea lor!", cântat i.or 

COr de către toti cei Prezenti încheie intHţato:H~;)( 
serbare. apoi pl,edim cu totii la casa fruntaşuk" 
tăran Cucu, unde a avut loc () gustare. , , 

Seara, I1:rl\.Pul studentilor cercetaş' a organiz,: r, 
o frullTIoasă serată în sala Cinematografului d~.;, 
restaurantul .. tI ell ebron f'. cu următorul prOj?;rac-
bogat: C 

"Grănicerul", poezi'e cioc N. Alexandrescu, de, 
de T. Codrearf, stud.; "Ciohanul În bătae", mon' 
lo~ de S. Ciucurel, dec!. de los. Miron. studio 
"Eroii dela Mărăşeşti", POel7j~e ,de (*)', decI. c: Di 
los. Codrean, stud.; "Rugamintea dltl url11.' ! 
poezie de O. Coşhuc, ded. de lut Codrean. stllâ So 

,.Cupletlll lui Machensen", de (*), decI. de fI. Ţl~"t~ 
cUI.Ic~lI1u. stud.; "Furtuna", poezie de V. Po:a!;J' t' 

d d 1 Ch' " Ja dec!. de Jos. Co rean, stu .; .. ~ae tOrU , PO'] 
zic de O. Goga, deci. de p. Moga, stud.; "Ţr, e 
Doamne şi toţi' trei", poe~ie de O. C,?sbuc .. de:;: 
de N. Codrean, stud.; "Cantec barbar, poezie CIt 
G, Cosbuc. decI. de los. Codrean; .. Tig,anul l' 
tr~l;.:ură". piesă umoristică într'un act; "Răntur' 
piesa dramatică: "Căpitanul de rezervft", monoll, 
comk; . .Invierea neamului românesc", !}iesă ist", 
rică într'Un act. 

Ven:tul curat se Va folosi; pentr'u ridican' 
unui monumcnt istoric eroilor căzuti În răzhO': 

Numerosul public asistent a răs-p.lătit cu a-plaui 
bogate admirabila productie a scumpilor llQr 
mici propa~andisti . 

* 
Tot în ziua de 18- August la ote1e 3 si iu,m.; 

a a'vut loc .o mare aDunare POpQrală. Cu a~ 
p~i\ej d. Const. Savu timp de două cea~uri într 
putern;ICă vorb;re a făcut un documentat isto: 
al crizei politice actuale Si În mod atractiva '"o: 
bit poporului despre Însemnătatea si foloasele.· 
sigurărilor. 

Vorbi,torul a fost răsplătilf: cu aplauze bo~<lte 
cu urări sgomotoase. ~ 

'" 
Duminecă,in 27' Aug. C., vor avea loc lOr, 

serbăTi orj.!'anizate pentru fondul orfanilor d 
războill. Un comitet de doamne şi domni sub ~r 
şedinţia. dTl'c i St. Şuluţiu ,a pregătit un bogat Vi. 
gram care va ridica strălucirea serbărilor. ! .. 

" 

In anul viitor o frumoasă serbare nationl 
vaa:vea loc in orăşelul nostru: inaugurare:! r1J 
numentulu i eroilor. In acest seop un comitet S1l 
cia! organ i7..ează colecte şi serbări pentru ini1t, 
tirea fondulUi., r. 

La acele scrbări VOr fi' invitate si famW, 
eroilor a căror oseminte se ·află in sânu~ părni. 
tului sfmtit cu sânge scump românesc dela a~, 
stă granită nedreaptă. CORESP. 

--_--:._---------------------------~--:-::---~--=-----:-:--:- -~ .. _._-,--_ .. - - --
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- D, Iosif Ciz,er. secretmul centralI al Uniu
nei Mjnen11or, Îost d'Cputa,t, a încetat din v',ată. 

. i Tple~j'af111 ne aduce dela Bucure.şti o I 

- Ordonanta ministeri.ală vrevede lnCl've
rea vrelel(erilor in loc de 1 Sept. /il 22 Sevt. in. 
scrierile se vor taICe la 15 SeTJt .• examenele de 
primire se (in dela 15 până la 20 Septmvrie, im 
in 22 Sept. are loc începutul anullri şcolar. -
Examinele de corif,fenţă de m(lturiiate illcep la 
25 Sept. re\c~!(> rri"tă :;;i dw'cm<lsă. care Illai a

t,:'k~ il popol"lll llostl'll ardoJr'illl şi bă
~., '1 Iri' firi rn,llt \'<1 !lI'<J\-()ca () Ill;ll\' .Ia P. ,1/ 1'1'/ 

°c\JJlÎJ.~'o/U1. preşf'dillt81e .,Asoci'lţiullei Pl'Il
I:l['\rll 1.'H!llll'n p()porului I'Ollltm", profesDr 
()[':m i H'r~ir el 1', 111l'11l bl'u a 1 Ac adelliiei rOlll:'
llr~(" ~1'II;lil()r ş. CI .• dllPă boală scurtă a. În
Îli~etcd din "iaUi LIl BUl'l1l'(lşt,i in \'[u'sfă de 
tc)4 a,ni, 

- In cunînd vom putea sărhMor i în Nădlac 
(judc·tul Arad) inaugurarea "O[lminului şcolar". 
Oeocamal!ta, Înlips[l de m'jloace, la toamna se va 
deschide numai "Cantina şcolară", care va Imini 
şi va adaposti pe un mare numar dintre acei I;ar i, 
deşi locuesc Ia mari dep[trtar i de oraş, alearg~l cu 
,"oe buna ~[l se adal}e la isvorul ştiintei. 

du} '\' H:\ 1':';( '''IIl! s'a 11 ascut bl H;')8 în Pâr
\'i:Udc'·BJ'<)şl\\'llllli. I~l şi-a ({H'lt! stlldiilp in 
~ll3rdslw, \'lt'na ?~ Miinehen, S'D ocupat. ('u 
;;\(h.H~arei:l şi publicarea, literaturei popo. 
!;;!alt', ('.11 IU!'l'uri didacliee I~colare) şi a şnrig 
lI5'(erSUl'l ş, a. 

,ar; Tn,lf Î' scrieri le lui A. B,tr;;;ean II oe Il pă 
d~n 11)(' ~l(' frll n t (' lnt,fp IH'odw'j,elc li tera rE' 

, plE'lll 11(11. . , • • 

nh' :\ jl1";l! 11n lTHll'O rol ŞI 1f) llIlŞCiHP<l nO(l-
\ ;:trfl n;ltlrlll,dă. I'~l pste lllln] din întenlC'ie
re:'~ll'ii ,.,\,;;cwÎatiunei IlPntrll C'ultllnl popn
',,;"lllli ]'(llililll··. a cărui preşrdinitc' a f()~l 
c",ânţl in elipil Illortii. Ră.po.s8fnl era sena .. 
I i-O)' Jl(lţiollalist. Tnrnorm[1I1t arNI Ya aV('<I 

1rr'l( la :-:.ihill. 
-\1lt; Lilf'l'itlllle sinnDI'(" ale unui Îlnl-rpg' popor 
, t p"trr'/' ptl flH In. nlol',wî nI. ' 
pzr , ~ ;. 
dcl, ~ )dllllll';Isca 11I pal'c! 

'fa', 

k Ce-i nou in politica dinlăuntru? 
oni • 
IUGind se va de HhuJe Parbmfnf1ll? -

;11;; Dtn cercurile oficiale se vesteşte, că în vedcrca 
tu~r~leIGtri2i chestiunilor mai .gr'lOII'Ccpentru cari 
T,i"'l'~rll1!r liberal are nevoe de votul Parlamentu

'a~'.j, .Wt'qa Ya fi convocat în sesiune extruodinară, 
~~)att:. intre 1-15 OctQmvTie c. De altfel, chestiu
Ţr)e cari \'01' fi aduse în desbarca sesiunei par
de.;,menrare extraordinare au fost examina;te şi a· 
e (obatc de guvern în sfatul ministrilor ce s'a ti
Il rit la Sinaia În ziua de 24 AU${llSt. 
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In primul rând meritul se reV'lle IllV',ltătorului 

STI 
~ 

011, Prccupaş, un vrednic muncitor În ogorul 
'LIP I lIl::amului nostru, 
.A... ~ • - La docurile de pe malul la.cultl'. Erie. din 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
August, 31 zile. 

ZIua I Cal~at ,-
Numele sfinţilor Insemnlri 

n. v. şi serbă torilor -
Luni 28 15 (t) Ad. N. D-zeu Mersul vremiL' 

" Ivânt, ploaie. 
Marţ' 29 lfi M,~Diomid -' 

: 

Mere. 30 
I 

17 M: Miron Soarele: 
i răsare la fi ore 

Joi 31 18 M. fIor. 10 nlin, apune la 
, 1 şi 51 mia. 

Vin, 1 Sept.: 19 M, And·eill 

Sâmb, 2 
I 

20 ['r_ SamuU Luna : 

Dum,1 
1 Sept. (19 Aug, 

3 1 21 Ap. Tadeu pătrarul intâiu, l 

Dum. a 12-a d. Rusalii, Ev, Mateiu gl. 3, vosc:r. 1. I 

Cleveland Cl\mcrica), apartinând firmei ,.Pitts
burgh Ore f)ocks" a fost ucis muncitorul rO!ll,În 
Vasile Hent<!-ş, originar din Lcchinţa {judetul 
Turda). Hcntcş a fost lovit de o lopată cu ahur 
Şj a murit pc loc, , 

Petru Mosoară a mur't in 14 Iulie în New
Castle Hospital dn New-York (America). 

Dup;, () boab de 4 anj a murit în 12 Iulie in 
spitalul dill Ckvelalld Ohio Ion Ohelmărcallu dn 

'Şihoţ (judetul Hune,doara). 
- Ni se vesteşte, d serharile dela B{tile Mo

nca'q (jud, Arad) au reuş',t foarte bine, Concertul 
a fost foarte reuşit, S'a distins mai ales renumitul 
nostru bar ton d, Laurean Nicorescll şi cunoscutul 
comic d, A. Oyi:izo. 

--- Gazetele invînovătesc pe procurorul tribu
nalului din Lugoj, care Iasă Ile d, Al. S, Iorga, să 
se I)limhe liber câtă vreme el este aCU7-at Cet in cali 
ta te de funcţiona r al cenzurci dela poşta din Lu
goi a sustras cccllri de bani ~-ositc din America. 

- Primarul ' oraşului Arad, d, Anghel. a con
statat că o mână ticăloasă de mai multă vreme 

J n'miceşte actele ofi<:ioase la o secţie a primăr~i 
; ") '" . ,1 oraşului. Se fac cercetări pentru desc()I()critca "1-

- Jo,., A AUR11l~t c:,j.'IJOd _ ziua ~mşt~l1e1, ~. , novatulu i, 

-5: l(('.gclu~~ no~tr>u fer.dl!llOind, tu t~~ev bl~r:~cll.e I ~_ Gazetele bllcureşten:~ ~c,~.tesc că la l}ar?b.~tu~ 
<liiOI Ar'aJd ~/a tUlIUt sluJba ~d~r:mezelaSlL'a. Ia 'Care, din Timişoara s'ar fi primit mai multe p!al1);c(l 
1<lIU ,I'uat pwrte toate alJl'tl(mtatlle. '1 de ale n!L'gustorilor Împotr'rva deputatului liberal I - DlIimme~ ş: L'lJIllâ (2~ şi 28 A'llglust c.} , 1, COllciatu dela ~ozovici, acuzat că ,arr fi,luat dife

j vor ave.a, loc lrrl. Palrcwl EmInesou (Ba,ros) dl'l1 , rlte sume de bant pentu Derm~se, pe can nu le-ar 
1 A'md. maris'erbăni. mgiLllllizalte de călIre Si'110i- i fi putut câstiga, Ca să !icape de răspundere, Con
i 'uatul gazetarilo'f )"Ofmlni ~lIrd,E'h::)t1J rpentH'1U IÎII'Mn.ul- 1 cjatu a aCU7.at pc prefecttll local d. Coste de fal-

I rea fOTl/dul,u' lSOCietătii ~on. ! sif.carea permisului. Ancheta făcu-tă de inspectorul 
Tot la alCest loc veSttri.m, că t0l1gmoolJ,1 g.aze .. ! administrativ d, Crâsmaru si deputan Licaretiu 

1 tari]Ol: :atrrd'eleni S4i bănătem~ se va tine îln CI/u,i la ! Şi Ob[tdeal111 a dovedit neadevărul spuselor lui 
I ;) SePtemvrrie c. ' 1 Concjatu şi v'lIovătia sa, • 
1, ()f' '1 t ,1 d' A d .. ~ t I - Direcţiun:e<a ,liceului "Elena Ghiba Sirta" din 
, - JelUi poş aij In "ta veS'leŞI"e. ca 'DOS a ' l' t 't' ~7 M" 
, ~" l t d' h "~I t h~ I Arad, aduce la cunostinta ce or In eresa,l, \;.1 -

I l'omto<H .. ateaf>;r~IJUaA~x~ la~~ tPa~eA~~Odll~Ş ~~ II nisterul Instructiunii din Bucureşti 'prin deciziunea 
I cu· a ,,"~,e, ~e,sle paule e 1!1 Pa '""'"'~ P'I'l- nr. 65190-1922, dispune ca anul şcolar 1922-23 
I mese ~uma~113. ohelUl poşttaJ .nr. 2 (Ia gara) ,Ia Începe la 15 Septemvrie. Prin urmare terminul pu
I ceasunJe 8-3 
! ". " , bljcat Sf;! mod'fică, precum urmează; Ex,ameneLe 
! - Din ca!lZia schlDltool~r maşl~e'lor, -d1e. rtJr.ee- de corige,tlt{t $i particulare se tin în 15-16 Sept.; 

rat. ~ver:t ~e lTI~mna,t doua Acawn de foc 1'11 Be- examenele de primire .pentruc!. l. se tine În 18 
l',eolll'u ŞI C.e!J"meJILI, ulll'de g'raul adill'J1t~,t pentru a Sept.: înscrierile vor fi în 18---19-20 Sept.; che
f! rreerat. a ar~" t0t.a.}. Pag,ubele sunt Ioalnte mWI. mar{!u Dllhlllll; sfânt în 21 Sept.; cursurile vor în-

- Fetele Hermina KovăJcs din Arajd şi una cepe În 22 Sept. - DIRECTIUNEA. 

1 
l1'BeUlIlOsou1:ădnll1 Pec.ieQi, ~lalu Îlfldrăgootitfoc de I - RczultaUul allegerilor ,partiale de senator 
U'I1 june din Pecita. Gum '11id Utila TIlU s'a Învoit este urm{ltoru]: la Roman (vechiul reR'a,t) I 'să-SI; păIră,sooscă mândrrutull, necu'l1()6!cut'a d'n liberalul loach'm, iar la Simleul-

I 
Pedea a vărsat viVrioi (aiPă tare) ·în fata, relei SilYaniei (ArdeaU a Învins nationalistul dr. Aeiu. 
din A,rad~ caJl'e acum se luptă cu moartea În : - TârR'uri d:e tară VOr av,ea loc: la 29 Aug:ust 
5pita~. până la t Scptemvric c. Ia Cluj şi la 9-11 Sept. 

l - POiitia din Arad a, all"'estat Merol.lni pe la Pecica O. Arad). 
i fo~tuli ofiter 311'ădan L. V. 'aK:llIzat că ar fii să- - Uzinele "Astra" din Arad nu mai lucrează I vâ'rş~ t mari multe Înse'Iăciurni ÎJI(1 paguba unor Co- din ~all~a că pes.t: ~ d~ lucră~tori s'au pus În 
I meratatnti d'JI!l: AlJ"ad. - Tot eri a sosit si tele- g'fL,\'a ŞI nu vor Sa mal re~nceapa mupca, ~. 

grama Sigmall1te.i din Bucwre9ti ÎI1I calfe se sp.u- - Se adull"'e ,Ia cUfloştrnrţa şcolal!'llor. 'Ca Jn-
ne. că L. V. es-te CUlfentat pentru o maTe fută- scrieri,le pentlru artlu] şcoftar 1922-23 'Ia il'keu1 
tură de hani îlll plaguoa Statu'1u~ român. EI, a Mo;i~~ Nko.arn QIIl ,Arad, re vor tine în Zliaele de 
fug't din B\lowreşti cu \IIl1i automobil. oare În 16. lI' şi 19 Se:ptemlv'rie 1922. - Examen~le de 
Arad a sferit o mică reparatie. dar ,calre i-a corigentă in zilele de 13 şi 14 Sept.. iatr cele 
pricinuit. .. ',năca/zu4"de a cădea de-a gata in de p'rim~'f'e cI. 1. Şli de diferenţă celelta'l1e chase. 
mânHe politiei." IG, 15 Septemvlfie a. c. Exatmenele În s.cnig ale 

1 Mhl' ~t· "~t' . ...l' A''''' t' ejevikJ1r' prl)gătQtj în particu~ll3,r se vor t:moe ÎftJ. 
- dI mlln 1 COpg. men u'ln I'a'll COOS J- . 1 . 9 c~· I t \. 20 c~ 

tlliti În bandă la,u săvârşit mai mlUllrte I'fwrătJuride zIlee ~de ]8 ŞI 1~=vt.. Ja·r cee OTae 'a vqJ 

albiiul[' lnt.reagă hand ,a fost . ['I;~ ~ temvne a. c. A:lt,~ termene .pentru ace~t,e 'C!X.a-
" a P' sa. meJT1e nu se vor~lxa. - Te-Deum-ul ŞI JJlaugu-

- 0:11' T()(JTIeşti Gud. Cwraş..sev.) ill~-se ve- Ta'reai festivă ra an:ulruJ Ş\.'Olan- va avea loc În 
steşte. că janda,nmenia de acolo a arestat pe ziua, de 21 Septemvrie, ealT' lfectiHe regu(atese 
săteanlU1 ,GheiTmau Rulz, oo're ŞÎI-QI uci\sl soacra. vor ,încep-€' la 22 Sept. a. c. - Exalroo!1ele de 

, - In ziua de 10 &'Pt. .c. vo·r avea loc maTi marturitate. de ,oorigentă ş~ mltegra4e, se ţ,m la 
1 &erbălf'i ÎI!1 Awad pentru fuIlIdhti invalizilor din IfIOeIlJ,l u'IaJcOnovid...l..oga din TÎIlt1işoara deha' 
război. 25-30 Sept, a. c. - DirectiunealiulIlui . 



" 
~a'S!:ina 4. -----------------,-'o~" 

c -- la o fami~ e r{)lll~lnă d:n Arad se p.·'·ll1es 

doi h:'teti În \'ipt şi Cv.vt1'r. - A se adTc"~ la 
A~('ntj!J1 .. Anws", sub Revai m~ 6, . 

-
-
-
1 
a 

~ CONCURS pen1rru ocupa/re:! 1}n~tl11u.i ele 
..:opistat} la .. AZ:ihl:1 de l'O~}'1 al StMului d;n Ti 
InJ~şoara" dotat:.:u leafă ,de b~ză ,?,I)Olei si <1'l':e 

"orii1-t: ].eR:llle (de prez:::'ll1t im:leTllTl,jnateRI d'e .sClln1.

pere .W7.:;;O lei şj bani de cvarfrL Cererile in 
sr'uate CI1 extmsu'l de naştere şi .ccrtificatu 
ş,eofa-r se vor t-imj:e l1irecţiune; A7j\lt 1'llt. ,j)â·n~ 

b , S,cptt.n1vrie 1922'. - [)irectiunea. 

I 

e 

1 

x A5JGURATf-VĂ AV:EREA ŞI VIATA 13J 
h, .;titlH111 lk' asigur:1,re si reasglJlra-re o;':gina 
iomiin .. A5TRA" în ATad. Ruleva'rdU'1 Regele 
Ferdin<1ILd L 06zse-f f(lheTceg tit) ni:. ]9, J.. d 
oa:CL'e ir1stjNltlul fiind afivră dlilfl c<llrtel \'1 punem 
bce aSlg'll'ră,ni cu metur'l€ce[e ma: moder'Z!ltc Ş 
":(!l1ditinn.i,!e -cele '1T'1a1i ,c():l1lven.ahile. 

, 
~1 

-
, 

-

x Ca sti f"UmIJerÎ casii, pâmânt, vie. pNlvolfe 
hotf'l. cafenea. restaurant, cârcilllnii; Cat să ohf 
ilrp~lmutt1,n: de ba'TJli; ca să ai Ui!11 act salu o 
scr.j"·'Oare hine Itra:dnsă in românesteSl:lll1 orice 
alt[l limba: daC'a vii itl Arad şi al; V>Te-o 'af'alceTe 
urgcIlIta de :'sprăvit. ,dacă <{Ii anuntu.rrj pentru 
orice zi':hrdi'l1 ta'l'ă: dacă ali de a:f:'şaltoeva ur 
g-em. adre~az[l-te numai ag elflti ei ,.AROUS" 
si,nKllra c\gt·ntie d'in Â:ald ))'rovăzmă -cu senvic:u 
lie C071/;sÎollar ,.Ro.\''' cu biejc/et,care execută 
totu1 repede. cuclep~j,nă ga'ra.nţie şi în oondlţ'll 
nile cele nr>,i ava!lltagioase. -Ageltl!tial AROUS 
..:(;mi~jC'nar .. 130Y", Arad sur. Emi,nes:cll n~". 1 

~ .................... ... 

ANUNTURI 
se primesc la Idministratia gazetei 

~? ;D~ !1~V!:dU~ ~r~ !:~ă~l~:~'1 
Plată după tarif scăzut. 1 

1rW"W .. ____ I _______ ii 

.. 
.A.~U~T: , 
Cu ziua de azi se deschide in strada 
UNiREI Nr. 4-5 desfacerea vinuri. 
lor de MĂDERAT din viUe OR. 
ALEVRA În angro, in deta I ,i cu 
sticla. - Comandele se transpoartl 
,i la locuinţA. S H A B E R'· 
...... Cu stirni. ' • 

,#- ~'"' ~. , .:r::.. " .... ," .-

Atelier reD~nltnr de covnar~ . 
, , T~ 

"GLASUL SATELOR" 

La LUDOVIC BAUMt\NN 
MARE COMERCIANT DE BUTOAE 

Arad t Strada Iosif Vulcen (Ka1inrzy) 11 

se gă<f'sC de viÎn-l,are HtlTOAE iocepând 
dela j;J Litri ,j p;,n:, la r,o il~c olitri pu 

• PREŢURI IEFTINE . • -

Csâki ceasornicar 
bijutier 

ceasornicărie şi bijuterie 
atelier speeial de 

'·ul rang de 

u~~~o=:~~~ 
ARA.D, vll-l-vl. de PrimAria a .... ul.f. str. Horia (S:Ucbenyl) I 

..- Cumpăr aur ,1 argint cu pret urcat. - II' -
Cumpăr b r i 11 i an t e, 

obiecte de aur şi argInt cu 
preţurile cele' mai mari. 

IOSIF GAHTNER, Apsd. 

Str. Bratianu No 2. Pal. Min. - , .-
:::~ ~:-pielărie şi accesorii p.pan-

tofari 
-

I ~~!:.uYI~~~~ I 
-
SCHIMBARE DE BIROU 

Reprezentanta generală a Societăţi 
.. L loydu 1 Român", Societate ano
nimă de asigurări generale în Arad 

$i-a mutat bit oul (căntălarb) În Str. Unire i 
(fo.,ta Fâry'â 1 Ga'J(H) Nr. 4-5. 

................................ 

'Masini de scris 
'I"~ :., j' 

ATELIER SPECIAL P. TOATE MODELURILe De 

MASINI. :-: Acce80rll 'p. orlcefel de ma,1ni ,1 mul

tiplicator. :-: Hârtie" roluri p. IDQlai .... plrop-al 

MIHAJ GARTNER 
:-: A RAD, IN cot.. T cu STRADA ,ME'fIANU. :-; 

f 
Dumilll:~~[l. Z7 All'.!;"'!'~ 

............... ~ ........••••.... ~ 
• • • • • : PLAPUIII-• • ~ ~ "II!'''' ~" ' ~!'O'. .. ~ 
• c:usute cu mâna, din c1oth, uchmler şt I11ătă, 

: ,"uri, mare magazlJII de stofe ,,1~ILIO;:\1" 

• : IOSIF GLESINGER şi FIU 
• • • • 

A R A n, s.tr. Metianu (Forray u) 
.~ ••••••• 2 •• W •••• 9.D •••• 5 •••• 0W.Q 

f 

TOTI ROJDLYI1J 1 
{}(;l gdsi GHETE left:ne Pentru !-! 
barbati. dame Ş {:OrJll, precum ŞI 'C 
PALARII fJentru bdrbati ş! COPIi P [ 
la MIgaz,nui românesc , I 

MARCU BOTA, Arar 
Bll/evrd. FERDINAND 1, (Baros Blni tir) Nr,} 

==~=======~,. '. 
Masini de clJ!u~1 Pfl 
gU1ll1\ t;O~'J'1l\Eiti'fAJ. tlo Hauorq . 
tr n bicldete ,cu pnţul'i co n nil' 111 

de vâaZIlFe WILHELM H AMI,:~·t, 
II ti IlInl lll: ~II'; 

~~~~I .\I<AlI, l'lala ... lall!:H i:-'Jillm.l,.:~ 
, ,bit 

------------=:: ~d! 
,\ăn 

SUCURSALA ARADAN~ 1 

,Jai 
a institutului financiar si comerciai llh 

Ilo 
"li O Y d"din . Tlmi$oart~~ 

~ r- ~'" c~ - "-ţ ,~ ,,~~... ţ.. !"....- i -
s'a des c h j s in clădirea otelului bll 

,CRUCEA ALBĂ< din Arad. _ ! OI , 

Telefon 38 ,1 39. Tel,fon 38 şi foI ( 
~şt _ ...... __ ...... _ .. --.. ~h,/: 

Pantofărie nout::; 
."I t In A R A Dt in Palatul Bohus ... . ,a I 

'ângă teatrul "Apollo" 1n colt, rut 
s'a. descbis pantofărie p. bărbatl. lemei .1 coPIL un 

I se primesc comenzi ,1 se executi. reparatlunl CI(',HI 

ţurl :Ioarte convenabile. Executi ,,1 partea de"le 
de ghete. C4I stimă u li 

IOAN DJR~tm 
rel 
ilai 

ILEIlltDIU 1&1,1111 
bii otieT Irad, 
Palatul Minoritiior. 

inf, in anul 1902. 

Mqre asortimen!lue 
obiecte de argint,fir 
loage, ~ rgint de Ch, 1 
alpacca, mar mo lt E 
bmnz şi obiecte!) t{ 
1istice. lUI -------------._-.:.le) 

~ 1 

d08mrra 
IOAN 

. ~~ 'i Croitorie modernă p 
MARIAN A' 1· t)lC d d ~Ie.: . Am onoare a lnCUn9şhnţa pe ono mea c len e el e oa: . 

m'am intors din dlătoria de sh:Jdii din străinătate şi am,O,1'J 
cel~ mai noui modeluri engleze şi franceze pe cari î~~ . Totfelul persian, occidental, cara· " 

manlui şi ponevi (scoarţe) naţio
nale, cu preţuri, convenabile 

Arad, Bulev. Regina Maria 20. 1 
(Palaial E1isefiseher.) 

M. A. PASODIAN 

primeşte tot f~!ul de 
lucrări de arhitectuIă ' 

- I 
CONSrI~Uc...T't'E' \. 

, I 
- i 

dIn nou şi reparări de 
case. Cu preţurile cele 

, mai convenablle :. 

BtROU ARAO,~T p. FAFRmEI21 (GVAR-UJ 
, . -

= • -

gratuit le pun la vederea publică. Executăt'il cu pre1U~DV: 
venabile şi după cele mai noui modeluriltotfdul de toa:'ri( 
spec;aHafea mea La dorinta generală CU începere ~~l1l~ 
Sept c. deschid un curs de croitorie ... ·e şase săpts lUB 
orele de instrucţie de trei-ori la săp1ămâna dela orele 
seara. Snittel-uri dupl orice modeluri şi măsulă expf~t~n 
preţuri convenabile. Cu deosebaă stimă ;ral 

IOeiI~ .... AG-El1U~ ,('e, 
: croitorie modernă p. doamne, Arad; Palatul Mlnorlţ'lor lân~ă Poşta mirt~ 

-----------------4 · 
Tip'ografia .,CONCORDIA" Arod. de\ 

, 

t ;, 
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