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Datoriile plugarilor. , -
fl De: G. Bogd8n~Duică, 
~ ('I'rilld II ('urtt' I101l[L a Imu! profesur I 

i:I~lli\·(,j'sit;lr \gl'l'Ill<1ll) :;;i p;llitieic.1lI t'(irL~('r-

M
I; o! 11/', gils?sU o ~ }J<~gj uri d~' o l'il'lI t ~J'e vre.d
~j('[1 el" a II dilta 1;'1 elI' III)] pl' rOUlalleşU'>;<): 

:} .. Plugarul psl e OUl IlIlişl it şi I"gat <lI' 
rbil'f'iul'i legau' (.~i plp) d!' I~llltnra păll1[ulo

'dlli, 
.. "Asig"anwea (l~tt1wei şi <\\Jlmilltsună!r:ei 

Jatll[Ull,dl1i lui e:sle moi Însl')IUltlta dtH~,î.t 
H 11lijlo;\l't'lul' de produGt,ie iHdustrială. 

'<1 i Illul t, dPc[lit ,Il 'pa ~t(I, nd (111'(/ lH1mfÎ n
i '111li /':;1(' chiliI' () ,'''flj{Ul. o (ullt'tiulle 'ÎI I 

jlut, l'~stl' dt' Illai jlllt,ină. ÎnsPlllllăt.atlf ce> 

lrr{.'e .cineva cu. o Illa~ nă. ~u ~ po~,t3vuL . oni 
~I pIPI[·a. dC'('at ce l<lce (~U jl,llll:lJltlll ŞI ClI 

i ) Însl 1'11 Hlpillitelf' en ri l~t' adun jJtiinea d", 
, l'ml,' ..zilde, hnwa luo/il, IIl<ll"eriile prinw. 
- !, . . J" I 

! .. :--11(1]'1',1 tit, <17.1. ltl C,II'P )(~I'an' Il ugat' 
,if;h:rihe,. sil'i'ndi ('II pnmfl.lltul si"l.lI 1'(' VO~ 
..(~tl:'. lUI ('stI' hUilă, Deci şi la plugăric 

j'f!JW' ,~â ,~I' p/'f/l'/it,t' Î//lori"i/'ăşil:i/t'. înrfw-
1rPH dt'la 0111 Iii Ulii spl'e !lim'le tlltllJ'O!'a. 

l'up)'(u~e!JJi(,I'(,(1 11/1II11'(,i, Hi U 1111 llW : )l()~iil(> 
,de luari ,~i t't'/t' lIlii'u('ii IlU tJ'l~hlle 11lsate 
~ I'llltivl' IJlllllWi (:P V()rSf~ ::,Jăpţl1lii 1.01'. ci 
iuhll'itntf'<l II'f'hltc ~rl 1(' ('nll,troloze, dacă, 

,Il.\ml· luci'ate, cel putin. df'stul de n~tioJlal 
tlCl1I11 inte). ('olllisii dp· spel'i,tlişti (oClI}leni 

e4e Illpserie ugri('ol~l) şi funcţionari ai ~ta-
Uilli tl'Cbllfl .să cerceteze <leele moşii .. din 

~NBimp în timp, ca să constate cum este în-
rehuimţat pănl<Îllhll., (Prii)flsul kle moşii 

A
-pari mi se PO'-.lte suferi; ele t.rebue~c rlaite 

,lllgal'ilor colonizaţi pe ele) . 
.. M oşiil e pl'UflU1'il 01' (mari şi miei) tre

~nl.11H'Se ajutat.e şi sprijinite prin În toCi'iI'(L . 
~'ir forţate (de-a ~i11oa,. 'unde plugarii, ifl'ein
noe1l'gâlld folosnl lor. IlU le vo('~('). ACf'~ţ(' 
te!ltO\~ărrlşiri t.rehue să le pro~ure (dtştige) 

.Jugarilor: mijloace (nat,nraleşi artifici
-le) de goooire, instrumente,maşini; stl, 
.... ~ lllljloC'f';HSdl capitalul de lipsă şi vfmza·· 
lJBa hnnă. a rodului, nşa ca in felnl aceshl, 
~ll'st(,sll(1ul !')17/nlirexc ,~i mudul cir-a. ('(~()-an;. \ . .1 ;1 , 

1m:<nlli.qi pănuîn(ul al' dt'v('ni (s'ar face) la, 
ind prdutindrlli. Cumpărarmt comună (în 
~r!ovărăşie) a. mijloClc(',lol' ele gnnoire. pro
)a:/l'!t\t.atNI. COTnUUfl asupra llwRiuelor si in-
d/ ... '. ' 
t't!1l~nl1e11::elor. J)l1CCU1'Hlfea (cc~şhgl:Hrea) co-
e~llU'llă de pnh>J'f> (> ledrică **), vi'lllz<ll'cn co.
edil'llitlă ,a: -rodiu lui din ,câmp ş.i straturi şi 

;rădini etc .. plltintn ca c<1pibllnl împrur utat să se ia cu dobânMt mi~ă, -, toate 
,eest,ea ar avea ea 111'mare. ca mult pă

n!ft~_. 

--~ ") Othmar Spaun, Der wahrt! Staat (Statul cel 
de\'ărat), Edtor: QueHe Şi Meye.r, Leipzig. 

1/ /1 i II t {I/ n/ /1 (' ; .. w ,~i III IIlt ,i ! 1/ rr III i 1/ / (' ,",,' II j' /1 / /1 li 

Ilti tlf' felul Tt'{ J)/'IJ:~t Î/i ('tI/'I" ,..;r' /or'" OZI 

Il/II!!'! /'iu. 
".\ poi. ÎntoY;lri"l7;'irik· af~.f'sl 1',1 alp ,>;/1-

fi' 1 U J' Î /1 I )' t . ! I ia)' "Il 1<[ i P !I!It' II Jtll1;) şi IlI' a 11:1' 
"f,]('('I'Î: 1·1., <Il' filn'.) /(i,dlirii,' ,Il' ţinC' Iilllal'<l 

(JI'i I/Iurill' :--itnl11l11i: ~i-nr ÎJlh'llH'ill l'tI.~e IIt
jJlldl'(//'(, ,~i ('('OI/lI1l1i!' ,1 halJllllli "[l~j igal: 
~i-,II' îlllf'I1H,ia IU(III';: ar LH'f' lJr1/ltîrii :.'c,. 
~H V<Îllzil p[liI1f>şi IW S<I!f\, dai' ~i In ol'iI· 
şt'lp \'!'('ilJ('): al' zidi t'/I JI/fitI re cip IL";f'at 
fl'l1.l'f1' i'pnT;IP ('fc,): at' pntf'il sft Illtf'nlpif'ZP 
dliaJ' jnbl'i/'i 'rI!' Zi/har: şi "Ilpl('. 'irroilt p 

,]('f'stNl (lI' Îmhugi'iti PA plug'nri: dClr ton!" 

nu se pot f:lc:p rărrt hIYilrrl.~ii ngl'i,'ole. h'I)' 

nomicp). > 

..BezlIlhdul acp:"t (')l' nwri fapte aiI' pili 
garijo)' ;11' fi nrl P;lI11{lIlt 111 lor !Iti al' li::lI 

plltpa fi o I1wrH't. f'a nri('(l Illad'fl: ('i ar fi 
n 1'lln rf::î în! r'ncll'dll' /1 t'/ilişdi!o(/)'f'. :"upu:;.:(t 
I J'f,J,11 illţp]ol·'m"iel<it,ii. 

. .<'olllllnpl.' C\-;tfCl illIH" ;,; ~'~,II hu.l 

'.~lp izl<lzili luare, P;IŞUI1P<l. bUIlă: şi-,II' Ml 
mfinn şi îngTiji pll' uşor pCldlll'ile." 

"PIllgaJ'i i Slllllt şi fii' sf'ellnă. dar sllnt 
151 {]P {'pi 1lf'\,oÎ;lşi: s'nr plltpa ('a ('pi IH'\'(1-

!il~1 :sh ~f' int (I\';lrfu,asl'rl sillfluri. ip,('nt I'u. 
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11I'\'oilo 10]' Illai 111]('1. iar eri mai dfl SP;l

]!lri tot de huşca, Pl'lltl'll luedtri 111 a L mari, 
In I ():I l'<lhlil, n.:i np\'()Îaşi ,Il' ' .. eele" ",iLnie 
I't' fiiI' I,t·i Jll<.lÎ cu dure dp IIltlll~l şi s'a!' sili 
sil St'.qH' ciI' lw"oi, Itlt'rilnd şi ni Cel ('f'i m;li 
I)v;..;,,,ti tlel'ill {:i". 

,,1);1\'[1 tfu[lllilllt',! :-;'a1' /irya.llizil ('·11111 

. .. ;a Spll:-; Utili ~IIS, pa s'ar pulpa pllllB III 
It'g[11 lIr[t Ili/'I'I'/(l ;'ll (I1';l~;Wllii .. ~i ilHllIstridşii 
.-;;i il!' .1.1 la () piJI'lp IlI' itllvl'l1H·diarÎ ·S'lHl

salni. ,l.:damti cre.) De ex,emplu: o fabrj'că d~ 

Illohih' <1('1<1 f)r<l~ :';,11' plliIH' in legăt.ură (~IJ 
o tod!I';I~jp ţilrti/ll'(/s(,(l. ("I1'e ar avea la 
111111111', lll! joagăr, f(~re~rrCle lip t r,ial sei'tl1-

clllri. 
"Şi altt'le şi a.lt ele .. _-
,\"UIII, hiîgat) tip setună oameni buni: 

:\.';ia vorbeşte un conservator, care ţine ell 

bogaţii. cu stltpânirea cea aspră. Dar eOIl· 

splTarorul aCf'sta pste de-aiurea .. nu este 
Român! 

t - -
, 

:\poi,di"fl'ă 
L:onservatorji C /lstl(l varbeSl.: şi ~k:ri'lI' ca 
mai sus. cum n'ar vorbi astJpl ţă.ra,nişt.ii, 
1 ţ "?! (emOcrall. , 

('ons,.,~rvatOl'ul uea ca binele să i-sp 
r,fdl ţar;nlllllLi ('U d(,-ti ,~ila; adt'l,ă: duct) 
nn S,lt est() Pl'ost, şi incă.păţina.t ~i nu \'1'1'<1 

tm"fll';I,sip. :-;tiltul să si]pa~·wf,. }W s[lit'f'-lIi -.::'i 
.> 

p f'\l'11. 

i "') Unde se poate si c nevoie. "Ah, ce: fepicipe când 'tara e cu noi! 

.. t 
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\~"i. (11!'Ij!li.~fii, ;1;11 d'II'Î l';1 .:->illl·it's:l-şi 
I;k'a ele l!ul/(h'oif' tov~lraşiik~; ele. sateLe. 
'>iI-\'i illţl'I.'il~.'JI ('ill IlliJi de ~rilh;i Îllkl'l'SlIl 

lu]' ~i -;il. IH](',lS\,[1 hOi11 CII il,,;!. 1,1';\1. ('t] hl'aţ. 
~lli!lJ I ('II !lIÎn!C'. 1';1 nr;IIIIc!(' S(' jl'I<!lI', să 
fiU';) rn~hlll'il(' hlllH' ilr{tlarf' 1I1ilÎ Sll,<;. 

l)"că foatii IlIillfeu lhllli ,~1I1 :,'ar (U/lilla. 

Îlllr'l/ tOI·â/'ă.~ÎI'. npni ni (·rcd. ('r/ fI7' fi r!.'s 
h!l(I. ca ,,[i Jllllli'Î mâlli:1 ]1(' Imn!" afneerile 
",ll'p priv!'s,' sa rll 1 : j'a SH. s"apt' el.,' 01'i(',0 

;Jsllprirp ciocoi:I".'i'i. groff'HSdl. jidăIwa
";(';1. dlllli'ltill'f"ISdl. 1l('1!lIst()I'('~IS('i"i: ('(1 să 

SI' fil1';' :;(1:( lwgil1 şi 111[l1ldl·\I. (';11'(' i<fl ailll]; 
cât II/ui puţill 11I'1'oi" r/,' alfii. '-/(11' ('/ S// ."1.(' 

forâ ('(Îi Hlni lJIult dl' j u l/!>: ,~i. rl,' . fl'l'lw
ill(i7 -- altora. 

n~ltnria eondll"Hlnrilll!' t,i1di,nişti dela 
sar.(' ('slp. să plln~ saj'('lp la ealp. ea 'in 

i'fîlH'(, (',Il înrlribm0Clliî pp drtllll11rjJp (lri'j

t;l,!r', .\ itfpl, dllld \'onl H'lli In plJlflrp.llllrlp 

V,I fi de J1PVOÎf:. \'Orll lT('hni s;'l filCf'lI1 noi 
('ll 110-(1 siln rp n,lnlPllii 1111 vor fi voil' sl'i 
f<wi"i phll8 ,lin·uei, 'iprC' I~inelp lor. df' hUIIl'i 
v01p! Pent l'llcn: Ori înlr'nD ff'1. ori 111Ir',l!
l.ul. eli ori.·() mijlo'I('(l. tăl'ă11i'rJ/f'O rrmlfÎni'f I 

frrlme ln:::flirilil -5i 7111 ni IJ. (1 fii Îufr'afIÎ/a În 

(',ÎI .'<11 puatfl 1110 111 11l1I/)0 ei ~~ foaie hnffi
'l'Îri/i' (,(/l'C-O PTÎ1'1'!::(' p(' en. ('(1)'(' 7JrÎl"'s(' 
tara ,.) 

Emigranţii neştiutori decarte 
n'au loc În America! 

n. A. Popovici publică un interesant ar·tiLol 
iniormatÎ\' În coloanele Jl:azctei "America" din 
~ew-Ynrk în care se arat[l: Il1<lSu r jle SCroase pc 
cari guvcrnul american le-a luat fată de nHm~;rt11 
lol lllai marc alemi):;r<mţilor europeni. . 

"GLASUL SATELOR' 

uupta împotriva Partidului ţărănesc. 
Rolul dlui 1, Mi~alache, - Intrarea dlui C. Stere şi dr. N. uupu În partid. - Legen~ 

banilor streini. - "lradareau
• - Antidinasticismul liberalilor. 

Ideia tărănistă. - Programul. - Guvernarea. 

1. 
S'a SJlUS prea 3eh:se, dda ritsbo: 'incoa..:c. că 

.. din tranşe,e,a I':!)it UII suflet nou", fraza aceasta 
a fost prea des rl.!!Jctat:!. a fost pr'::l retoric spusă 
şi. a~elf1t;ni unui IXII1 îlldelllll~ fohsit:, s'a t:H.:it, 
si-~ ·pit.:rdllt rostit I şi valoarea. Dar oricum ar fi. 
T!U jJllt\.:11l :ia 1~IS,11ll m:b~lKat 111 sc,lImă adevi.q·ul 
fUl1thmlcllt::1. \;are St;l in..:h s În vorhele de maslIs. 
Si!!.'u r est,e C~l În rilzhoi s'a produs o apropiere În
tre mlllţi intelectuali î!ltcl~~:ltori s' clasa tarănt:a
S''::l şi c:,':\ mai produs tl rt.:trezircîn a..:east~l pii
tur:l socială. 

A..:i. este- fundamcntlllpsihologiC al Partidului 
(;lrC'l1l'SC, 
. De altfel. el. N. Iorga a avut c'nstt:a să recu

ll()a~~a puhlic C;l exist:l Ull curcnt tărănist. dina
inte de a se . .forma'· propriu zis p<lrtidul. AccJ<;ta 
C"te <lt;lt de adcyănt. 11lc,h opera de închegare 
a p,l)'t'dl1 l 11' a fost fn?rtc 'ksllicioasa, iar oamcnii 
nu simt dcc<Îtcxpnncl1tii firesti ai clIr,cntului . i 

Nu este vorha de "popularitatea" conducători- j 
lor. elim a fost _. de p:ld~l _.- pfJ<plllaritatea trecă- I 

toare a ciIni general A\'er"~:"':ll: c de !,lODular;tatca 
ideii ţfll'illlisk. care triicste mai preSllS de orice. 

Dar nn numai atiH. Pe dnd partidele cele
lalte au ne\'oc de un mare- grup de bănci sau de 
hancheri, pentru Înc!','2garca lor, --parfdlll cel 
nOl! s.e lipseştf' de ajutorul finante' mari. ceea ce 
il1dea!l1I1{1 pe IH}cralj ~ă repete la ,nesfârşit proasta 
cr>!onlT1 iccă partidul acesta se 'Înfruptă din ... fon
duri străille. Ş'a vorh't. fireste, de fondurile dela 
Moscova. f)f'rPC U 11 dese întrodll~ aceste fn!1-
dur'? Şi elim se întrcb\lin~ează ele"când l'!Hlla 
n'are niCi Ull pret? Şi, "dacă ar şti guvcrnul aC.23-

st·a, oafe n'ar chema În fata Curtei marţiale 
lflllltaşii ţar~lllsti, mai ales că ar <l\'ca prile.inJ 
scane (le îmî'otrivrea lor sU!lăratlJare? 

!:-\'a SP1t: în ttrmfl, efl fondurile Parti du!l1: t:i
nes.: vjl1 d~la Sofia (BuIK,u'ja), îar azi se- Sjl, 
C~l vin d Il.... America. 

l1ealtîcl. s'a spus şi de:prc P:trtidul natil>: 
d:n Ardea!, carc a luptat decenii pentru c!esroh 
că are fonduri dela... Viena! Dar toate ac\.:ste. 
lomnii, dac;! z'·r fi cre z u te în stdln:itat.l:, ce 
zu:tat ar avea? Ce discredit ar arunca asupn' 
rii ÎntreJl:i? 

La tl)::k acestea, liberali; nu l!:ânde:(,;, În 0:
]01' pornire polit'ca. 

In afa61 d·e a'ceste calomnii, partidele cont,' 
n'au g~!s.t llC.'i o dovad;i temeillic[j contra partic.J. 
lu! t<trall1st. Acest p:1rl d ar'!; un program. AWf 
Pr"gram nu i-s'a :putut arunca niCi o villii. 1': j' 
:prOgram de lan61 dar chihzută democratie.: 
mia nu i~s'a ~ăsit .11ic i - o vină. Şi astfel, o di~: 
tii!IlC de idei. ellfe nu place contrarilor a fost " 
In"Il'Ulilr intr'llp şir cle c21omnii, cărora nm: 
1'11 le dă crezare. 

Dar Partidul Uirilnesc a fwt la gLn"crn \'Te' 
de trei Illni.ahltllri de Partidul naţional din .. \ 
dC1!. Nic' umtf di-Il c(lntrari nu culeazil S;l cr't 
opera de P;1I\'('r:::lmDilt ~- de a~a scurtă durat? 
înf:lI~ttt'tă de P::rtidu l tărănesc. f: Si fircsc. li 
În priviiita c:l1ski. nici în privinta cnrectitUd;'l' 
tlll se po~te ~:Id]!"e rl~'i () \'il1~1 :Hverll~lrii. tăr1\11is' 

Dar dacl cO'1tr'lnlor nu le pla::-e o d scutie. 
flC'casEi temă,- noi vom eX(lune Pe larg ce a' 
fillpmît g\lY\::rllul Vafda în tele trei luni. 

I Austria· În agonie, 
Dată fiind În~mnăt.atea imare a măsurilor gu

verlllllu' american reproducem Il parte din am'nti
tularticol pentru1;unllrirca şi luminarea cditori .. 
lor noştri. 

.. AutoriUliilc ain1ericam: alt V~lZtlt primcjdia oe 
za~e În faptul că imiR'ratiunea nu era restrânsă. 
Printre sutd~ .. de oamel1~ dornici de mUncfl se 
strl'CUrall droa:clc de rriu-făcători ca·ri ~Iăcomiall 
după prada ce () nădăjduiau s'o' l?:ăsească a;ci. 
V~lliall o, multime. de oameni cu o cu ltll ri'i (invă
tatu!'ă) foarte IlcÎn sCl11tW Ei, ori mai b'ne zis fără 
nici o cll1tur~i. Se z<tria Iprimcjduirc'a' nhrelului 
atins de natiunea american;1 si s'a început, Îndată 
o dscutie În jurul modalihttilor ccmerei am;lnUll
tite a jmi~ranti1()r. Un factor non: soma,jlll (lipsa 
dc lucru) aprOilllC fădl mircchc a impus o actiune 
l!:rahnL.:ă. S'a recurs la mar);in:rca imigratiei sj 
s'a votat legea cc restrânge la ;ipro~ellte imina
rea, Criticile au venit repede Si se vede tot mai 
lllUlt că lel/:ca aroC oarecari ueseli şi că În locul 
ci' ar trehui introdusă ° lege în înteleslll căreia 
ccrnCrea să se facă în porturile curapene încă. 
Autoritătile competente ,se ocupă foarte ~erios de 
putinta ca imigrantul să fie examinat încă în pa
tria sa. oTj În vre-Un port europe.an ca să nu fie 
trimis decât cel vrednic' si să se economiz.eze 
multă cheltuială, neplăceri Şi timppe.ntru acela 
care ntt corespunde. 

Intr'o uCl:f.Jratie fa.:uLt unei ~azetc btt..:urc!')
tcne, d, cir, Iuliu Iuliu Ma-nil! a spus intre altele 
unmătoarele: 

"In afar~i de Întelel!:erca frlcută cu Partidul tă
I ~ll1ist pr'vitor la D În1preună lucrare opozitioni~tă, 
alti'! întekgjerc nu s'a Înclwiat". 

jlntervenae milit·ară italiană. - Nevoia ~, 
II În Europa ce11trală, j ." 
. Totd'ea'lma tarile slalbe şi Î'l1 ID'eput.nţ{l dt I tră .lin ,p1uterile ,161' prDIPrii. SU11t caouze -de r 

" 

bur.ăTi ~ş: Jl~ie~~l Îl~.c~pcătil1rHor dirr:lalfa.ră, A~ 
, fes-t pa(a'l11a IlIr'cjel. a:şa ,es:e an.:ul:.!} Păta] I A,ustriei. 

Dar ~rija autori·tătilor se extinde şi asupra' imi
grant1l1ui care s'a dovedit aici că nu este pOfrivit 
pentru asimilare (contopire). Se fac oercetărj -a. 
mănulltite În COI01ifil-e de imigranti şi se vorheste 
din ce in ce mai mult că se· vor hla măsuri aspre 
contra acelora cari nu ,'or să îna·intcze pe terenul 
cultura!. Autorităţile pun la dispozitia imig-rantului 
$coli de seară tinde poate să tn<:usească nu mI-
mai limba engleză. ci are putinta să învete chiar 
si scrisul şi cetituT. Rezultatul acest.or scoli este 
luat în seamă si sunt petnecuti cu griJe şi im:
grantii cari vor să se îndipătirreze în lenea! lOr de 
a sta departe de scoli, Măsurile luate contn, lDf 
pot fi foarte serioase ş~ ev-ent.twl se vor ·extinde 
!;j la extremitate. ce în acest caz ar Însemna de
porfare". 

*) .. Cu de-a sila". la ţărănisti. 'ÎnSemll,eaZa: 
prin puterea legii votate d·c Parlament!-G. B. D. 

Arwi dsa face 'url11~ltoarea d-eclaraţie despre 
trebuinta plc,31rc[ ~uvernul11i liberal: 

,'sdtimharea imediat;l a guvernului si ~mprăs' 
I crea parlamentului Ci<: azi a cilrui legalitate TIU 
o reCll1l0aştcm şi a cflrui 110 tărârj sunt nule, tre· 
bllC S[I fie prima ţintă 'politică a tuturor puterilor 
politice d;n tară, Dăinu'rea stării de az' lipsite de 
criteriul 1egalitătiii poartă În sine germenii unei 
serii întrej?,'i de încurcături" la înlătllrarea c1îr0ra 

trebue S~l confucreze toate cOMtii!1tcle curate, 
Această convingere mă întăresfie în credinta ne
strămutahl a reuşitei actiunei patriotice pe care O 
servim", 

Ca o Întrel!:ir'e si întărire a convingerei noastre 
despre apropierea moment.ului plecăre.i guvernu' 
luiliheral. în gazeta ~1iberaIă "Viitoru1", -organul 
guvernulut, g'ăsirn următoarelte rândur:i din cari 

reiese liimpede monstruoa,selc SCOPUri ale guver-
nului "familiei", , 

C;Ulm: "Sunt Insa, din fericire pentru tară, 
elemente îT] afară de po.\it:ca militantă şi sgomo
toasă şi cari fac o IPoiitică inspirată de sentimen-

. telc llatiHnale româneşti, indiferent de cadrul po

Ptic: si aceste elClmente pot constitui I'/czerv:lo de 
viată politică a acestei tări si ele vOr constitui O 
bază s{lnătoasă si un ·e1eme-nt pozitiv în apera de 
unifcare şi de consolidare ..... 

Scopul e limpede: Guvernul liberal simte. că 
va fi îngropat În clrrând de nenumăratele sale 
~reseli, de nepricclWrea de a ~uverna si de a 
deslega prohlemele la ordinea zilei, Partidul 1;· 
beral pune la cale moştenirea, Si articolele oficio
sului arată scopul vădit de a: Înlocui pe urmaşii 
naturali, ~)rintr'o 'tovără!')ie noua, civilă Si militară 

RămânoC de văzut da.că soarta va lăSa timp ~11-
"crl1u!t1' să-şi vadă mO$f.cnitorii. 

! Staw.ea ei !d)ln\[l\lln~nl o fa.ce să rJiU pOJ.tâ 
pătstra neatârn.a-rea, AIHp'kea 'de alte ţărri t 
schmhal l}e~ de-o IXlll1te hart.a (maopa) BUfQ1t 
aşa .\:u;n hOl,ă1fâse ~fatmiJe ;tr:ari d,e pace. ~ 

I 

de alta Ung.alia. Da,re e d!elpalT'te -de .a\ fi jet 
care să fie împ:kat{lCU starea de azi a luci 
rilor, se j)".lrC cii ved·:.:. in a~~OTlia Aust.riel ca~ 
şi pofta de a dori ş: dâns.ai ,,1 căp[tta f()llOJ~ 
Cele dd'llurmă telegrame ne veste'llc, as<tfe!.f 
Unga'ria a.r <.lori ~.ă-şi îlJ1!fă,ptitli3ISCă d;reptUlrilt~ 
asup-ra tinuflll'ui BWl',g,el1']onduhli, i 

Guvernele 'cehostlov,ac ş': .iugoslava,u 1~ 
senioase măsuri mHHan~ pentru o evenhlială!' 
tărÎre a A-ll'striei de 'a lSe iaH'Pi căwe ca'reva" 
ţările vecine, Pe d!el ,altă Ipart.e la VeIt'OI1Ia. ' 
Itia'liJ) consfăt~Il'lri cle mare iÎnsemnătate aUll\l 
loc j·ntre oorn<cela1f'1ul ,attl~ltriac Sei;pe! şi. mjJnis1 
de extelJ"ne itaG·iam~, ! ' 

t 
1'11 Austn'iase petr:e,c mari frământălr'1• I 
Gazeta ital'ană .,I1 Mondo" spune, că Sf,J 

mini!')trilor italieni va cerceta cererea eanct~ 

r·t1Ilui au.stri-ac pl'. vitOTi 'Ia trimrterea de tmpe f 
lien1e şi ,Î'l1temliate .pe terHoriul 'repub\liceJi al 
trialOe. OaJzena ,Jlmenintă CehoslovalC:a şi J~ 
slavia sPlll1ând,că dacă ac,~stea ar încerca'. 

ceva, ele star izbi de vointa hotărâtă j' 
energk:iă a politicei ,,:ta. :!iene, insll'fletită de ' 
voia ,păcei Î1n Europa de mijloc. 

Să ,n ădă.i dluim. că Fntele.pc~,unea ·câ.rmud( 
lor ţărilor va sti să găseas~ă. cal'eaintelew 
rei. înC\lll1'.Îll·râ·nd o 'nl()uă Încăen31re tS..1:ng-'er(l.;1 
mră de folos. I 

I 
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Ce-i nou In politica dinlăuntru? 
Chl'5tiuU'(i rechizi(:Wlârii t2:nÎulu'. .- ('rÎnd l'a 
fi C/Jln'!j('ui Par[wn(wtu/':' - Târiillişti! lUI vor li 

rcin! l'a in Parlamellt. ~- /ncoror/l(jlrea. 

In sLutllll1ie !li bi;IÎ Ş t~n. ti !lut ht :::!;l! a; a.d. mi- .\ 
nistru Sasu. a facutL·ullO~K.:ut ,dt u'ni', p.rodull:â- . 

tOi ~ r(i'~TZ~1 P' Nh~wea ,gTfml'ui. sceaH.'i şi der,iva- I 
te!"" .. ,:a:" tlrillcaz:, la fi ":Ull1'p{lrate tle St,at. C,)II1_ 
s'li·ul :1 i:1 .pt:tep1 ... ' t pc :rr i'1lisl ruj j.Jlidl1stri;~·i să 

rechizitioneze GInioc canW,l;i d:G g"rill2, 1~leearrt şi 
deri\"~lte cld;" acei pro;"'Ul:at(H~ satr"';'coJJler.danti 
-:ar nu \ or \oi savânJCla St:a'tu!'u,i pc pl'<cturi!e 
sta 11.' li te. .". 

, 

"GLASUL SATELOR' 

L'il faPt, UTl !1I~rH car;,~ Il;l:i civilil!)r l!LJ Jc-ar 
fa..:'; !:ill,~te n<: cllm domnilor ~di de posturi de 
jallt! :rll1j. J):n acest fa!lt, domnii, cari aII mijlocit 
r·(:,!dilCl.:rea la post a fostului 1:".d de post din Sei
t,in !il'.:a ar p':tt:<t vedea. ca cine a dorit, interve
nit' ',;; iJ~;te!l't il! ~t'.:e]st:t (Jllz~i. este, cum zice sa
V:I!ll~l~ [or~a. m~ de illi1l1~t şi mare de patimă! 
Dal';\ (lqrinti olm,natc dela <ltari ind ivi7,j regulea
ză şi PUn la cale .. chestia sigurantei PlIblice", nh, 
atullci n'averi1 dec<lt. S~t icxdarnăm cu lletl1uritol"ul 
Ş;',~llna: .Rcncta por. a ajuta îns~t ba"! Căc a 
delia ln r te a :lccs!ci eX<:!::lll:tri (:ade în cOl11pctil1ta 
cpr:t1?n,laJllt'lltllllll ,iand:n'ltlCresc. Atâta spre stire! 
Cl,n' "e13mcn!ului jaJldarrnerl'sc. Dcocallldat[t a

tâ LI! 
nfMfTRIU MICU, înv,-dir. 

P:Y:i::a .~ 

\lurn;Îrlll r)alwlÎarilor 1l1;~':s(ri, cari au '.::h~,g~lt 
case 'in decurs de trei :lt1i UUp{l răsboi, în q'eme 
ce fabr:ca "Trallsilvania" ;Irc o J}iNdcre at~ît de 

1 

mare. Se mirrt cit domnii d' n d;rectiulIc aII Încre
zut c,Jtldu:erca f:jhricei Ulllli fost contabil de ban
C[l. elim este d. Mo!uov(1n Conducerea fabrjeei 

I trebue s{t fie depus,l În lil;îilJ expNte şi unei 

1 

persoane interesat\:' in cauza. D.Scbcstvct1 Tafmv 
D. flic Pap. directorul .. B,II1\:ci Centrale" SlHll1e 

C;~t şi dSJ s'a convins despre aceea că calcularea 

\

l11arfC i prc,g-;/t t,l în fain cit e foarte r;iu f,kut{l. 
Şi ds:.J C de '[1(l rcre cii fahrica se poate mântui 

Illumai pr:n reducercacaPitralului reds!)ecti~e I)rin
t j st:llllpilarea actilnr cu 7S%. }sa cre le di ll1 aees 

i ..:az fahr ca a r,2 siî se pun,\' pe altă ,bază. ca sit 
; 

poată PrO>;;J)era. 
n, Vasile (Jol{]is. explică cum a alun" dânsul 

La iesj1reaJ din (()l1'~d'll un membru al guvcr

nU!ll: a d~d-a'~o;.ziarişt.i+c:'rl'{t 'lHI 1J(}':,te ii vorl'a 
de-n S{,~ ll~le e\tra()~'dill<!'ră a Ipar!'lmt'ntlll:lâ. 

! • memhru În direct'unea fah ri'cel "Ţrans'lvania". 
. nsa ia~ii ll\!cllroS din directiune, dar in cazul ace
~ sta s'ar fuce multe cornhinatiuni in jurul dsa!e. 
i De ;,ccca dsa dedară cil se solid:lri zează Ctl d-

L'Ila tI!I dH.!sti Ul1:i 1;2' c.ari s'<luuiscutat mult 

I Adunarea gen. extraQrd. a fa
t bricei,,1 ransilvania" din Arad 

a fost chestillll:ea îl1l'OrOn~l;'ii Sllve:'ani!o'L Du.pă 
injorll1~:t;ii,C' gazete' .. Un,j\'etll'lul" tdill I1l1\Jwreşti 
data î'l1~oron~ircj s'm f fixat p-entTu 1S Oet. c. , 

F:tt~l ~',e svonul ,r(I~Îpâ,l1di1 .prin g.azetalioc- i 
i;-al~f . .\'iitorUl'" din BlIcure,')ti.0urndl !Xl1r]'ail1;,en- ! 
rarj'; tarfll:l'isti vor reÎ'nk!lr ;I'a to"lIlJ:ln{tÎn Par,la- 1 

ment, gilzeta .,Au1I'Olr::1," vuhk:ă unllâ, (::rlll co- I 
! munÎc<'lt: I 

.. \'i ["!'ll]" afi rmă, că un membru de sca'mă ! 

al pa:·ridu!Lli târ{Hlesc i .. <!:r fii, IdJddwrat: "aUlt I 
conducerea p~!lrtid 1l1]lu\i .. câlt si ~al~" amen! ,u' i, t,{t-j 

rănişr'. slint 'feI~lî: di.:CIl5,i, sa padl>l'we la Illcranle I 
CorplI"ilor Lesou toalJle . , I 

OPltU::11l l~e<!i mai catcgonică dcsminţire alce- ! 
stei l1{ls.:oc;n, a:1 ,căre.i l'(COP e ,prea 1!(lInpede. oa 
sa 111:1 î [':ă</ m tr€lbu jnta a-I rcalifiioa·'. 

Stări triste la graniţă. 
In atenţiunea Comd.Reg. 9 jandarmi. -

Şeitin . !lIna August c. 

-- .... 111 ,ROlmlnia mare ca nidîiri. ToaW comuna e 
în S;~l rila ton re, ~~rbănl praznicui A uormi rei Nă,sc.. 
d-e r );:Cll. Toat.! Itltl1C<I, mic, Imare, tânăr, bătrân, 
b~lrhat,. il'lllCi veneau dela locul de închnare şi 
il!' (<lk (l SCCIl:t durero:\s;\, care, de ai inimă şi 
sllflet. le pune lie ~ânduri şi vrând-nevrând te 
Întreh;: Doamne! dacă .a.şa mer~ trebHe, unde o 
s·aJLlll.l!.t'm?! V[lz,tl1d acca s..:cnfl dureroasă, ca un 
fir ti.,..' T<h: Îmi EreCt:: pr:11 mint,e poezia .. Pohod na 
S~'bir" ~i di.'sllleticit de delrcre. cruda realitate 
mă.,!l';rc~te la şirele: 

.. Un comandant a Ilri g- diJăl1 

.J-adunăca pc o turmă" ... 

, 

Uimif de cele văzute, stalliocului Îl1creme-llit. 
Ac"C'ţ trist c'l'lIvoj -- djn scena dureroa,să -- care
mi l'yl)Zlcă 1n memorie poezia .. Pohnd na Svbir" 
erau elni d()!1lni sefi de post de ja11darmi, unul din 
Ş<:itill ~1tlll din Semlac ş'un oarecar.edomn căpu
taş. tu,<>trei chercheliti dUPJ toată rânduiala. A
cesti trei domni. a~emenCa acelor 'nefericiti din 
.. Pohnd 11a 'S'vhir" ek cari s'a zis: 

.. Dar li Il dlt merge-acel -POPOr 
Cee nu mai are'll Iume 

! )llminecă. În 20 A!1lwst, faorica de ghete 
"TrilllS:I\'ania" ş:-a tinut ~tUll!!:)rca generală cxtra
ordill;1r:i iT' sala el.: ~t'~t1it1te dela primăr'e. Adu- ~ 
n,lj-e:l ,t fost prczid,IUl de d, Stcf:tn All~h(~1. [)up;l 
dl'~dJ'dl"re se ci(c~rte r;'hrJrtul di,rectiullej (:are 
re:ullO,jste lin deficit de aiT}roape II n miI i n n 
Lei. CII (oa te <.:fI la :)1 Decl'mvric 1921 a fost un 
ddkit de Zi.OOO nl1l1lai. n. Moldovan, şef-contabil 
şi crllluuci\tor a,1 fahrkei. cite~tc raportul dsale 
bazat pe moti"c rid'cl1Je Propunând JduJlărei ge
ner:l!e fl"d!lcerra 1,·;tloarci :1ct'i!or dda 250 (.ei la 
100 lei, (In salii se 'aud ProlcsUlrj ~'ROJl1otoase). 

n. preşedinte Într'o vorbire mai lungii explică 
stare:! de ni 'l fabr'cei. spunând Crt 1111 se poate 
ajLlta decflt numai printr'o operatiune mar::. fahr'ca 
găsÎndu-se ÎL1 tr' () stare foarte boln{t vic ioil 'S,l: Pro
PLllW spre aprobare st;lI11PiJarca actiilor. D. prof. 
G. f()!1cscu. sbiciucştc drectiullca ş' l)rOPllne să ' 
se .,:xmiti\ o C<W1I iSle c"rcs,1 cerc~tez, to;th' regis
tr\:1c jabri~eî, iar dllp~t ce. comisia iş: va face ra
portul S;lLL S;\ se hO!itr<1scă asnpra stampilării ac
tii!or, deoarece numai atunci se va <:;tj c1'c unde 
provnc deficituL D. !}pesedilli.e Anghel declară că 
primeşte vropurlerca, dar ea în prezent nefiind 
luaia la onlnca zilei. TlU poate fi deshătută. n. 
lj"iu PO!l<l Întreaba diTectillnea cum se POa~c că 
la fiflea IUj Decemvrie a arătat un d-eficit de 27.000 
lei !'ii aClLm. dupi'i şC<lse IUIli. aproilipe Un mil'on. 
Dupi] n;lrerea dsale deficitul provine din conduce
rea p roa,~ tii şi fă ră ex,pe rie n tă a f ahr: cei. 

n, lustin Olar'u întreab~l Cll mirare cum de nu 
s'a oh~'eryat deficitul fabrice, când acesta era de 
tot mic.' N'o primit O<1re direct'tll1ea în adunarea 
sa 11l11'lră hilantu! brut dela d. ~ef-contabi1 ca să 
vadit sîtuat'a- fahrjcei? nsa declară că a făcut a
kllt. în mai multe rânduri pe d. Borl1cas. fiscul 
fahr·cei. d trehurile în felhrică nu mer~bine, ba 
în anul 1922. februarie a si trimis în scr's dircc
till:lC'i !tII mCill1orand, :lrătiind star·ea din fahrică. 
Du aceasta. il rămas făr;!rewltat. D. OJarill SŢ)t1ne 
c:i tot c;Îrpacfll} de şuster ş'a făcut avere după răs
boi. 'ar fahrica hlcreJză cu defcit. Asta dovedeşte 
o' cOl1ducere proa8tă Si fără nici o Cuno$tintă de 
s[recialitate. nsa în dCC11fS de 24 ani de conducere 
a coorjerativci, Ctl toate că timmtrile au fost mult 
mai grele decât În prezent, n'cicând n'a încheiat 
bilantul cu deficit. ci a adunat o avere de un mi
!ion. iar În 1920 Tulie, a predat .. Transilvania" cu 
un venit cu,rat d·c 140.000 coroane. Cit toate acestea 
tocmai atllnci dsa a fost Înlăturat dela conduc-ere. 
Să nu vorhe;~sdl domnii noştri numai prin cafenele 
ci aci în adunare generală. Anrobă propllllerea că 

'Hei o sPcrăntă'n viitor : numai prin operahlt1ea l)roPllsă de dtre direc-
Nici patrie, nici Ollme 
Se duc sters dintre Coei vii 
Să moară prin pustii". 

tiune se Tl-0atc mil,ntu1 fahrica diela faliment, dar, 
i totl.ls. H doare că printr'o conduc-ere proastă fa
. hrica a a.illn~ Într'o ,asfel de. stare deplorabilă 

Propune ca fabric.a să .~e vândă din mână li
he-ră si 'cere lămuriri direetiunei a~IIŢlra persoanei 
dreia i-a fost Îflc red int1tă condt<\cerea fabricei: 
câf a fost chcJtuelile cu aducerea ml1ncitorilor din 
Cehoslovacia: cât e d-e mare suma antic'pată 
11111nc-itori,lor difl Cenoslova-eia : conducătorul d'in 

La 'reI aceste s.entiflde dela fronti,eră se duc, 
se duc 1dunati si mânati de neamtul rosl1 Bartolf 
din S~ml;lc. Care în mod ~arcastk CIl cravasa ca 
Si~llll1 ,1 r voi a ne insulta. ca şi cum ar voi a ne 
sfida. ar~~tfindu-lle cum SI în ce chip suntem tra
t.ati 1;1 noi (lcasă În tară. când d'n patima dra
~(lstei de alcool ne desbrăcăm de fiinta ome
ne~~câ. -- htf\ndtH dina.poi CI! cravaşa, ca pe o 
turmi'l Tlf'>cuvânHîtoare, i-a adunat şi dinectionat pe 
Pl)art;'1 În curtea cârcil1mei ~re sca,ndalizar·ea ce- ,i 
101' din strfldă, 1 

! croitorie Beer d;n ce callzll a fost lipsit lIr~ent din 
, post: cinIC ~ confract:lf afacerile lui Beer: are fa-

A trlClIt-O aceasta mândru, falnic de rolu'! ce 
l-a a'·1!t în ~Hllatia în care, inconstient a dovedit 
re ad(,'·~r a ~răit tm~llrnl la vreme, când a zis: 
.. mc~i~ htlT1Ct1t a. !lemet". 

7 & 

hr;ca lins~ de tlJ1 t1l'imăr ;ttM de mare d'r oficianti 
în hiron? n. An(('"hd declară că neavând dsa la 
îl1cl~mâna registrele de contahilitate nu DOnte da 
ac'·II1'5iri : ÎndrLlmil f)e d, Olariu 'să mearg';] in fa
hrid llnde ";1 !)rimi dcshl'5iriTe cerute. 

n. Brecska Karolv. shkiueşfe ('onducerea atât 
ar, nrnastă a- fahrice i si arMă. cu date, all1rhi:1 în 
COnducere. fiind toti oawcn; neeX'Perti. n,,:l. ;1rată 

recntlnea şi s!{J ma' d-cpartepfll1;i ce ~ e V8 conso
lida afacerea cu fa-hrica. 

n. A!1tftJc1 punfu(d la vot. ma.inritv rIca \,ptează 
pŢ()Pllllcrea dirediune1 relativ la stampilarea ac
tiJor dela 250 la la 100 lei valoare. RAP, 

.~~------------------------
STI R I. 
~ 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Septfmvrie 30 zile. .... 

InsemnAri I , 
Calendar Numele sfi nţilor I 

Ziua' 
n. I v. şi serr-ătorilor -

I Luni l 4 22 M. Agatonic Mersul vremii: 
frumes, ploaie, 

Marţi. 5 :?3 M. Lup vânt. 
4. 

Mere.l 6 24 M. Entithie Soarele: 

i. răsare la li ore 
Joi i 7 25 Ap. V~r~. 2lt min. aoune la 

V' î 
! 7 şi ;38 min. 

In, j 8 '26 M: Adrian 

Sâmb,1 9 27 C. I'imen Lund: 

Duml 
8 (~6) luni 

11) 28 C. Moise Ar.~- plin: •. 

Dum. a 14·a d. RtlsaJii, Ev, Mateiu gl. [), voscr. :( -
.-- In cursul ver'i anului acestuia la şcoala de 

'I·rte şi mcserii din Arad s'a tinut un curs pentru 
iJ1viltftlori. I:xpozitia orj!;anizată a arătat· frumosul 
rezultat al bogatcIor cunoştinte Ile ~arî harnici 
lloştri înva([IJori le-au câştigat în cele câteva sftp-
tflrmÎnj. . 

- - In vechiul regat tărănimea face dăruiri bo
gate În bani şi imob'lc .pentru $.copu1 ridicărel de 
şcoli de învat<~tmânt. Nici un gând aScuns TlII a În
tun<::cat av,lntul lor b:ne cântărit, pentru COlltrbu
tia la luminJrca fiilor consătenilor lor. nar iată, 
că liberalii, 

iŞi fău
resc. ~!orii, sPunfllld că a lor este meritul, iar nu a 
tăranilor. Ciorile liberale vor să se împodobească 
cu pellel-c păunilor necrcscu,ti în fermele partidu
lui l'beral. 

._-- La Viena s'au p'ctrecut lucruri mari. In ziua 
de 2., August ·Il. câteva mii de muncitori fără lucru 
aII demonstrat În fata Parlalmcntului, uncl,e 1U a
vut o ciocnire cu ponia. Au fost răniti mai multi 
mUllcitori şi dtiva politişti. 

-- Sovictelc dela Odesa (Ucraina) au procla
mat republica Odesei . 

- n. M. SasslJ. deputat 'Ii hera 1 de BrăHă îm
prcuna cu partizanii săi, au părăsit partidul libe
ral lllscriindu-se Î'Il part;dll~l tărăncs<:. 

-- D, T. Th. F'lorescll, ministrul justitieI a ieşit 
din ,g-uvern, . 

~-- La scoala l10nmală de fete din Aradexame-
11111 de admitere (primjre) se va tine Ta 15 Sept. 
n. 'C""iar cursurile. vor începe la 22 Sept. n. c -
nire:thmea. . 

-- Cazam,1 unei mori din .comuna Mahmet (în 
Basarahia) făc~llld explozie, a omorât mai multe 
persoane şi a rănit vre-o 20 d,e inşi. O parte din 
clădire s'a surpat. acoperind mortii si o parte din 
răniţi, 

Ofic'antu·} Constantin Mândril dela posta 
centrală din Arad a fost d-ePtls in arest r:ind prins 
că a desfăcut scrisorile recomandate din care a 
furat hani şi alte lucruri de mare !pret . 

• 
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Duminecă, 3 Septemvrie n. 1922. 

- La 3 Septemvr:e 11. C., la ore~c 10 dim. va 
a\'ea loc În 'sala de sedinte a primăriei din !\rad 
COllgresul tehn'ci!or dcntisti din Ardea! si Banat. 
Se va discuta chestiunea Înfiintărei unei Camere 
a tehlliclor dentişti şi a unei şcoli de specialitate 
de Stat pentru instructia si specializarea partici
palltilor. Acei cari sunt Împicdecati a lua parte 
În persoană, s{Î-ş; trmcată îll s.:::ris ac1eziunea (a
probarea) la hotq'ârik: ce se vor aduce ÎIl congres 
şi C[i doreste S:l fie membru al camerei ce se va 
infin t,.,. 

--------------------------------
.• ... :c~I'1.<»~ie. 
Târgui de cereale (bucate) din Arad 

- 1 Scptemvrie 1922, 

Grâu (n), 1 majă metrică (100 klgr.) lei 420 ·.440 
Ovăs " , , , , 320-400 
Porumb t cucuruz) (100 klgr.) , 440-450 

La ! UDOVIC BAUM &. NN 
t.,ARE COMERCIANT DE BUTUAE 

Ara ci, stra~ a losjf Vu tCfln (Ka;ritlczy) 11 

• 
,(' ::ă'e~c de v(.J\lRre BUTOAE încI'pând. 
<l-la 1;) Litti ·i piIni< la W JJtH~ooljtr; ~1l 

PREŢURI IEFTINE. • 
Csa

t k-I c~a~ornicar 
bijutier 

ceasornicărie şi bijulerie 
atelieT special de 

Hd rang de 

I 

I.uşt:iin ţă:a:n 
pe doritoi ii de a căl:lfori in America 

ci biroul hOslru a primit reprezenlan\a Socielăţti 
de navigare BYRON STEAMSHIP Co. Ud, Lond~3, 

De două ori pP. lun~ curse de vaoo.:l~e 
Între eONSTANŢA şi NEW-YORK. 

Biroul nostru serveşte promt şi in mod gratuit orice 
llmQrirl referitor la căliltorie. :: Se primesc p~e· 

00 notiri de cliltorle. 00 

ASTRA" SOC. generală de comert 
" .rad, Bul. Ferdinand (J6zseUh.) 19. at.I 
Birou de mărfuri, producte. imobile, de agentie fi
nanciară, i'ftsare. cesiune şi informaţiuni de credit, l 

'----~------_.......-. .... __ -. ---~ 

r 

-

-Seca;ă ,» )} ) , »380-390 
Orz " , , , J 370-390 

ARAD, vls-l-vl" de Prlmlria oraŞIlItIi, str. Horia (Sdchen)'1) t 

Cumpăr IIU şi ar!},"t cu pret urcat. I 
I : ~ 

• & li cusute cu mAnn, din eloth, caehmler ŞI miU,· II 

AI! 
26 

Fă in ă. 
făinA No, tOc (l klgr)'_ 
Făină pentru fertură) , _. 
făină de pâine ,)} 
Tărâţe , , 

Apollo. 

li 90 
6'40 
5'20 
300 

Cumpăr b rit 1 i a n te, 
obiecte de aur şi argint cu 
preţ ur il e cele mai mari. . 

IOSIF GARTNER, Araad. 
Str. Bratlanu No 2. Pal. Mln. 

I 
I 
I 

I 

• .. uri, mare maga7;ln de atofe "LILIOM" • • • • • : IOSIF GlESINGER şi FIUL i 
• • 
: A R A 0, str. Metianu (Forray q) : 
• • au ••••• ~R~ •••••• a ••••••••••• U~BB •• ~_ 

Ma$~nl de cusui PFIFF 
gumi CONTINENTAL de Hanov1' prn. 
tru biciclete cu preţuri conven:liJile 

,-

(o I tJ 4-;) :-\('pt(~lllVrie,Llll1i şi )larti; 
Mi88 fle!I'}HL dramă agiorantă de drtedid 
în 4 acte, Cu ,ElelJa· .\hss' şi dt'tedivul 
(;l'ilut" - In G-7-H Sept., .\IercurÎ şi 
.Joi 'şi Yill('l'i: t'elebrnl film .ll patru'''Jll'e. 
zN'r/ea, film :-;('nz;<lţionaJ în 2 p~lrţi. Pal'
teaL FiIII stl'azii cu nGtorii ~Iatvai;owskv 
Latab~r. Petrovici şi Bolvilry, -~ In 9. 10 
şi 11 SC'ptemvrie, Sâmbătă, Dllminţ?i'ă şi 
LUJJli: 0,/1 pafl'lL"JJI'I'Z('el'lea film sen7.aţio
nal în 2 părţi. Partea n. Un asasin;at mis
terios eli. 1. Loth, Petrovici, 013[11 şi Mar
gitay. 

p. paR- 1 

lofari 
:!~~lz~:~ WILHELM HLMMER 

l:f 

i r 

Ux-ania. 
In 4, 5 şi 6 Septemvrie. Luni, ~Iarţi şi 

)Ierc:uri; }J iss Bel'yll, o dramă admirabilă 
În ti acte din viaţa unei al'tiste, cu Lya 
:\Iara. - In 7. 8 şi 9! .Toi, Vineri. şi Sâl~1. 
bătă: O dramă 'în Monte c.~~.l'/o, cjIramă de 
detectivi în 5 acte'. Cu Fr. Zellnik. . 

In atelierul de şepci al 

FRAŢILOR WURZEL 

------------------------------------1 
lemne da foc şi da cDnstru~tie Şi cărbun i 

de le'mn de vânzare cu preţuri convena· 
bile În cantităti mici şi cu vagonul Ia 

Lemnarul Hermann şi Co. 
Arad. Calea Şagllna (Varjassy La;osl nr.70 

Maşini de scris 
ATELIER SPECIAL P. TOATE MODELURILB ne 

puf gdsi GHETE ieftine p.mtru 
bdrlJati. dame ŞI copii, precum şi 
PALARII pentru bdrbafi ŞI copii 
la Magazinul românesc 

gl 
l'a 
It' 

fo 
ta MARCU BOTA, Arad, 
ill I Bulevrd. FERDINAND 1. (Boros Sini tir) Nr. 2. J d 

I Pantofărie nouă! r: 
I In A RAD, in Palatul Bohus ',. \' 
I !âr.r~ te9tru1 ~AooJ1o" În colt, nt 
I s'a deschis pantollrle p. bArbati. femel ,1 copII. unde .. d ~ 
, se primesc comenzi ,. M executi repataţlual ea pre-. :;:1 
I turl foarte convenabile. Executi ,1 pariea de-asupr.~' !)( 

de ghete. Cu stlml 

se pregatesc: totfelid de 'f'pel, ,epel 
pentru a\udenţi în cantităţi m 'cI Si 
mari, execuţie foarte fini. 

MASINI. :-: Accesorii p. otkelel de ma,lnă ,1 mul- \ 

tlplleator. :-; Hirtie " roluri ... mqlJli " ...,1.l'O&raf. 

,IOAN DIRNBf!CK. 

pc 

ARAD, PIAŢA PLEVNEI (FOSTA ÂRPAD-l) Nr. 2, MIHAI OARTNER ~ 
A: lSr U lSr Ţ:t 1; (Vis-a ,-'a de Sinagogă) •••• :.: A RAD. IN COLT cu STRADA METIANU. ~.; 

i 11 
Cu ziua de azi se deschide tn strada: el 

EMERIK KATOXA ALEIIIDIU IGIZ UNtRE.1 Nr. 4-5 desfacerea vinuri· i [, 
lor de MĂOERAT din viile aR. t ri 
ALE.VRA În angro, in deta I ,1 cu i· ti 
sticla. - Comandele se transpoartl ~ li. 

mare maga"ln şi atelier pentru co~fectiunl 
de haine femeeştl şi pentru fete de 'Cl4IaIA. blinDer 

Palatul 
Irad, 

MiAorUilo r • 

Primeşte comenzi dupi măsură tn mare cu preţ 
- convenabil pentru haine de fete penhu internate. -~ 
. A_rad, Piaţa Avram Iancu colt cu s. Matei corvin.\' IIIi I I 1902 . Rana . • 'i .... I1!5:!1 _____ _ 

Atelier TBDarator de covoare 
T otfelul persian, occidental, cara· 
manlui şi ponevi (scoarţe) naţio
nale, cu preţuri con ve n ah il e 

Arad, Bulev.. Regina Maria 20. I 
(PalÂtlll E!iseflscber.) 

M. A. PASODIAN 

IOAN 'MARIAN 
primeşte tot felul de 

-- 'lucrări de arhitectulli. 

CONS rRUCŢIE<::' 
din nou şi reparăn de 
case. Cu preţurile cele 
mal convenabHe :. 

BIROU ARAD, STR. FAFRICEI21 (GYAR-U) .. ta· 'a. 

M!lre asortimellt de 
obiecte de argint, oro· 
loage, ?rgint de China 
alpacca, mar moră, 
bronz şi obi ade ar· 
tistice. 

şi la locuinţA. C H A B E R. ~. d 
- Cu stirni I Ul 4 • ~ 11 

d 

-
l' Îl 

MaSiNI DE CUSUT StNGER't fi 

de vânzare in rate În localitate $i praYintă. [Iii ,. ti 
Aducem la cunoştinţa Ono public, .1. Maşinele n~astre ~e '< 
CUSUl sistem The Singer Mallufarlurll1g Ca, .le vmdem m .' ; d 
localitate cât şi in provinţă pe lângă cele mal conQenablle, ti 
condiţiuni de plătire "i fn rate. .... Cu deosebită stimă: ,': 

Y ,:H 
SOC. pentru vânzarea de Maşini şi 
de cusut "Singer" Bourne & Co. ; t 

S 1 • Arad: Bulev. Regele ferdinand 1. nr, 9; Petr()ş~ni; ţ 11 ucursa 9 I Bul. ReO'e!e Ferdinand 42,' Deva: Bul. Rr gma Mana 7; i ' 
"" k 3 ŞJ Brad: P. Avram Iancu 4'i4 i Sibiu: Str. Ort'zului 8; Cluj: Str. J6 ai . i b 

..... ţ 

-----------------t 
Tipografia .. CONCORDIA" ATIaId. I 

Îl 

\ 

r 
----------------~~ 

• 


	Glasul Satelor_bw_084
	Glasul Satelor_bw_085
	Glasul Satelor_bw_086
	Glasul Satelor_bw_087

