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APARE IN FIECARE DUMINECA, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

...... 

Dl Strigăt de durere 
tel a fratii din Banal, Valea--Timocului şi Macedonia. 

••• 
_ .. Couducatorii eaBceladikrdiplomat,ice Illi;u!lii: ('II)'i .~U,) ,'1("/I,lul şi îllell'll/nlll SJrbi

in toate ţ,ările tiU primit de curând o luI' ofir'il/li ziua laamitlzd tiI' oprind sa
turt1.xtie tijJilrittt in care în cuvinte durero"'1se tele, nr. j'du.esc caselt>, /le udd .. l)(> r:ei mai 
c"'aţii noştri t.r~it.or~ sub stăpi.lnirea. sâe- iubiţi ai noşlri. 

b.euscă, din Bamtt, 'lalea-Timocului şi IJ;l1lrt' ,';Ill~)(il(/c>ii{t' ('u/ni",'!' Î/I nOi/flt 0-

:ueedonia ,deseriu jalea neagră ,~i durerea I'ătr1m, 11Imi'~ fnwiwi 'ltnniito(/)'C'/I': 1'oan 
[. ~m{H'gin[Hl pe cari ei le îudurrt din par- Bogornir a fost ll('i.~ ('U {)() dl' loriTi de cu

!3 cJrmuitoriJor sarbi. Până acum an ţit: ,\,ic.()laE' hnbroallf', lin btltnln dl' '10 
~Cllt. dar prigonirile şi Lorturile Împotri- uni, a /0.-:1 fl'(/.8 în (apa: ÎllriîNHoal'ca ~Ia

l lor inăsp'rindu-so tot mai mult, fără ca ria ('ot·JI(':l11. ("(.r{iţl'nii 0tefan Popa ţii 
~vernnl romhn să-şi mişte vârful urechi... ViC.tiJt" Bujitll aH lu,.:.t 'bMnţi cttrel'[Ji În 
FAr." fraţii noştri fac un călduros apel că.tre piaţă. I Au. aprins comuna Fzdin, iar 20f) 

mea întreagă, cerând .o;;prijin şi apărare. familii. I'tlnuu:'e IJt> dl'unwl"i. ali fost. ('1Ii-
~ Pomenita plângere sună astfel: mâtc Într'un m(,d bcstial şi au fost jeluite. 

EdUor şi redactor responsabil: Dr. VICTOR 
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~\ pni ;'lwlul ('uul illll~l: 
.. ...:()On d/' !rrl/l/(ÎIII 1/1/ fu...;( W'L.~I ŞI ".0"-· 

( • /1 fII!; il l' S (; r li i Î /1 f /". 1/11 I Il /O.,J Lllt r [) (/ r, ( ) II l' 
/l1H!f(, z"f·i tie mii de ili 1l(i,~tl'Îa1/ dt'/'ell;~ 
ur"~I'/()ri. (llni !!(tfri(, şi' t'uf:/a!Jo/lzi. Şi /lfU'e 

IWldm ee f(1(111' f/('"."Ie{/! Pentrucă tiIH'ln 
şi (ll' lllH.i df'pade la limba 1Ioa:;tr5, ia pa.
tria ill ('an' IW-,1l11 Ilrt~n1f. ZndurnÎf'(' an 
fost toate pWngerilc ce arII adresat Ţ"llltl'r
nicilor Antantei. In ciuda princi piil()l' 
wilsollif'J1r' BftJlatul şi Yah~a-Timoclllni ,IU 
fnst "rflŞiatl'. le<tgilllui cIr ndilliunră al :-:;tr{\r 
bllnilor noştrI il den'nil prada' S;"trbilor·'. 

. \ "j ffl I gri'll':-;;tl' 'IŢ If' luI. i seftlH din par
tea comitetului HOIll[\nilor sllbjllgati din 
Banat. Yalea-Timoculni şi :\'ra~f'dOllia. 
~\l)('lul el fost trilllCS lut,uror mi .. 3iunilo1" 
străine. JiplomatiJol~ şi ga~etelor rOIll,ÎJle 

cer;) nel scut şi a p;trare. 
* 

'enaf,Soi, Român'ii din Hanat. FQlea-Timo~ Adam .Fişteu a fost 'Ucis În vederea $;oţici- (plilld rillltlllrilp <lprluluÎ de l1l<li :,U:'i \) 

MMtluÎ şi :lla?edonia, gi1sÎnd:u-iU!,. îll~r'o stal'C şi a ('opilaşllivi SUl! În rârstă dl' 7 mIi. Su- durere fără mru:gini ne st.rânge inima gân
-tsniîdiijdtNtă ne adl'l'săm naţtull/ . .[or eulbe mai În ('fll1wna.D('lihlnta 01/ fost 1ll'işi :Fj dlnelu-ne la (Ict')ia dintre fra.ţii .noştd p~ 
~1~răţat!') 0/(' /,'/I/'OJ)("i, a.rătându.-Ie s1lfe- hâ1'baţi, (j femei şi 1'2 ('opii. In HOltlolnit;a c<lri soarb i-a dl'sp;lrtit de noi. Ei aştPi\ptă 
.. nţde 1!UastJ'e ::llilbaticr şi prigOl!irilf' pe 11/1 fMt aprill,-:r 1! ea,-.:e ,~i a!l In~t ltU'i,~i 2 de'la noi. cu drept cuvtmL o vorbă dp im
·-Iri le lllrlurâm dil1pa.r/ea ~~ăpânit01'ilor îrzvă.ţători şi 3 muncitori. In Dobra, prro- barb~ltare. o \'orbă aspl'rt care să. aducă 

oş/l'i Sâ)'bi. Gl'cutal('Q· j-ugvhâ ! sârbesc fnl ,?Î ÎnnlfMond au Inst '":I'('('Hfaţi, ial' În aHlintf' prig:unitol'ilol' orbiţi de r(ltinl~l. c1t 
IăI'llftU noi eL eh'lrcnit de nesuferit. VâTŞpţ, Stan Petrovjein a fost Htâlrit în mai ieri cci mui aleşi şi scumpi fii <li 11('(1-
l Preoţii noştri. swtt alungaţi din !bi~e- o(//(li pâlltî ce a nwrit. ) lIlUllli l~onHlnes(' s'au 'jertfit scăpânuu-i 

;ci. şcolit" noa.~tre sunt închise <:11, !ptLte. A fH'lul P()\"f·"tl'Şl~' ('j'lIzllllile sHv<it'~it(' l din pr;:ipnstia }Jipirei in anul 191 a. iar in 
~a. h'i mai alrşi Iii ai lloţiHnei 'I1ooMI'(, in Yalc(l-Timo('ului şi în '\facprlonin. Ţ)p I marele războiu europec1l1 sflngr>le l'om[t

II ,unt QRI'ârliţi.În închisori. Parinicu' nos-! cx. într'nn .'in.[ ma('cc!UlIPun \ 8â)'bii (W fl- TIes(' a inrnşit rt"t.mpiile (10 lllpti'i 1111 lJU--

~~{U pUpOI' Il r!el'l'llÎt lJrada bmi'drlol' de ro· i prins mcÎncl.'itireo şi ali IWÎ8 /'3 ră1HrJări. t mai pentru liberaren Rom;miJ0r, ci şi pen-
~,~,o ...... __ ......... __ .. ____ ... __ ... __ ... ________ ... ____ ... ______________ ... ______ ...... __ ............... __ ..... __ 

Muntii noştri •.• 4'~ţc 
~. Cu permisiunea 1I11l!:lt j}reţu:"tu~'Ili njJstru poct 
~. COTRUŞ, vom publica laaocst 10';:, din 
... TJlnd În când. d"1t minunatele d~ale poevi. D. A. 
~ l:Otrnş fiul munţilor noştri ardel,eni între poeţji 
)0: oştr este cel mai tânăr şi mai talentat care prin 

S prf-adâ Il CH'1"ir~, 101' fn fr('zăl'i t e, 
Pline de comori, lI?[mIni ş' de titanice iSPite? 

~\. COTHl.'Ş. 

Dar VO' Bn j)lItdişti, nu puteti vedea, or{tşe- c" 

IlHor. cât de frumoasă e o sap;l. O mare sapa de 
~,r~int În cele dOU~1 m.lînj ale Hlranllllli. care 
Sfarmil pietrdc a,SCUIISC, ciuntestte rftd~lcini!e bă- .... , 

lcr~lrile sale de pană acum şi-a câştigat un l:oc 
! mare cllste in lumea literară.. Poeziile dsale, 

tJ?:ante de Un cald patriotism şi o neţărmurită 
( Wlre pentru poporul de ţărani şi mUncitori. vor 
8d v;ustatc, sun:!iem siguri. cu multă plăcere OC. 

pJI ilbitii noştri cetitori, .iar copila,,;i $colari, se vor 
I }trece s,1 le În ve te pe din afară ca să le recitezc 

re Bie la diferitele scrbă'Ti naţionalc. -'-" .. .. . 
n-IO~L/ noştri 1il1wţi sunt de 'aw' orbit01't 

!!Je pldl'i scumpe, . 
le !a.'win,an~1' şi fantastice metale. 
~n ' • ...,m ml vazură incă ochi uimiti de muritor .... 

IŢJ, unde-i 1 
J1Ide 1 

I r~l; iIm ele gigant. . 
!m~I·1tl aspru, luminos şi colosal, 
tU suflet Trl11l tihldi 11 ar. 

,..!}ărr:â.nd, sătul, .risipitor şi-a'L'ar. 
• U tm'maelectnră, adâncă. largă, 
_~t".,? P?rnire de ciclon, să-i spargd, 

. ~~-Şl spmtece biruitoare· cale, 
1, 

j 

I lrâne, îăramă p~lInântlll" uscat, palid, setiltuit de . 
; sGcerjşl1ri si-! face iar, ca pr'n minune. ne~ru. 

Sapa nu arc nevoe de boi Înjugaţi cum are 
de Giovanni Papinl. pJu~ul; nu are nevoe de picior cum arc h::lrlctuJ. 

~Hpa nu cere dec<Ît dOLltt maini tari, dona mc'iini 
Voi nu ştiţi cat de frumoasă est,e sapa. Nu pu- l1oduroase. doufi mtlÎnl purcrl1ce, hohlrâte. cr)y]sa-

SAPA 

tct î şti, voi oraşcnilor, c,it de frumoasă poate fi o Cr~He, dOll~1 m<ltnl de aceiaşi culoare cu pămantuJ, 
sapă. m[dni pe care vinde ies ca nişte răd<'lcini cari 

O simplă sap,t de dmp, o adevărată sapă În şr::rpucsc pe suprafaţa gliei. 
cele dOU[1 mâini ale taranului, o sap;l aievea. ră-

Sa pa, :.Iceasta unealtă a omului, venit uin p{l-
zimat,l de Pietre.le zidului, lâ.ng~i. uşa casei pluga- mant, COlli~truit.'"t dint,r'o bucată de fier, cu ajuto-

rU~i.bl1i.;ată de l.\:Jnn introdusă Într'o bucată de i rul focului Si al apei, sapa moşilor şi a str~imoşi- . 
I lor si pe care mamele ş: f:iccJc o ))oarta; c;lr,d 

fier. () bi3t[t hucat{l de lenm, o simpm prăjină de 1 !iIJse~c de acasă tittânH _ cflCj tiitâni! trebue să: 
lemn aspru, tare. de !·emn cum se cade. O bucată ! mai ciHatoreaSCfi prin lume Si s..~ Învingă rilsboae
dc lemn abia t{tiat, nctezit, subtiat de tăişul secu- : le _ sapa, instrument al marei munci necesare, 
rei. Necur{lţit, llc:hlstrnit: cele două mâini ale să- . al mUllC'j etern-e, al muncii de st~lpânire a omu
piHorului, cele Jou;l main i Îngroşatc, zbârcit.e, lui aSupra pămfmtu,llll, al muncii care în toate zi-

, în{\sprite, ba,;Horite. ii VOr da, zi de zi. luci 11 1 lu- lele ritsu!1ă în câmpurile eterne alte pamântlllui . 
I crurHor vcchi, lumina muncii. ccare Învfngre mw.r- Impreună cu sceptrul Rc\!clu i si cu cârja Preo-

I 
dăria slldorii şi a drnii_ j tului. 'cu sp.ada OsfasuTui şi CII condeiul Poetului. 

O hucată de fier. o biat'i bucat(t de fier pc': 
ea este vrL'dn'că de a fi ve-nerată în genunchi, de 

care focul şi apa a îndoit-o ş.i a nedl1s-o în spe- j a fi proslă\ităde glasul nvstrl!. 
lunea domestică a: faurului de-o jumătate de veac. 1 
O aspră bucată de fier care a fost moale ca a]ua- , Dar, voi nu veti sti niciodată. tlU veţi pll'tea 
tul. ca $: br;inza abia pusă în burduf. O bucăţiCă I ni.::i când sti, ()T;ăsellHor, ajRimale ale zidur:lor • 

1 

de metal negru, pe car.!) faurul îl facuse roşu in ! cât de fn1mOas:l e o sapă, - O mare sapă de a·r
ioc şi pe care tăranul îl face să străluceas.că la : rin"t subt allru] soarelui • 

I soare ca arglntal. i· Din!talieneşte de: A. C. 

l' .. 
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, 
iru desrobirea otlrbilor ele sub stel,pâllire-l 
stdlina. 

Pe 'TiC'muri de grea îneerca.n· pE-ntnl 
naţiunea, stlrbă. prunfmtul romfmesc el slu' 
jit' de adăpost tuturor lupti'ltorilor sârbl 
goniţi de mânia asupritorilor. 

Dar mai a les acum, Bărbii trăitori pe 
pămttn tui romflllfsc se bucură şi se în
(ruptă la acef'aş masă, a dropt.urilor cu noi, 
stăpânii. 

Atunci, întrebăm, pentru ce sunt su' 
pw~i fraţii no.~trj hatjocllrilol', ehinurilor 
şi suferinţelor de cari se plâng cu atâta 
jale? ) 

D. Ionel Brătianu. care pe, vremuri se 
prez.intaca mântuitDrnl şi slobozitoml 
cel qHli neinduplecat al Ranatului rabit, 
rnel'gilnd la nunta dela Belgrad,din cauza 
~OI~lOtului clocnitului d8 pahare cu vin 
SPllllJOS de lCX) de aui din Slavonia n'a 
putut su audrt gl'rnl'tlll mal'tirilol' noştri ... 

('(>r01U dlni Brătianu să facă cele mai 
grabnice drmersuri la Belgrad pentru a 
facI' să ÎncC'tC'ze suferinţe-le fraţilor noştri. 

In orice caz. noi c.ari auzim lşi inţele· 
gem glasul dnrerei fraţilor noştri vom ştI 
S11 ne facem daiorÎn. 

fiertul rachiului. 

o ordonantă ministerială publieată în "Monito
rul Oficial" 1* un ton foar~e ridicat - caracteris
tica pOruncilor liberale -.sub pedeapsă jl;rea În 
bani şi Închisoare pOrunceşte că până la sfârşitul 
lui SeptemvTie prun'ele să fie ferte gata. Cine ar 
îndrăzni să mai fiarbă şi după acest termen. a
ceia dă nas cu cinstita j,cl{e şi .i-se va g~i.tiull prea 
plăcut loc la - "rth::oare". 

Asa se spune în legea de tmircare a fertului 
:rachiuluJ, r. 

Dar :legea asta a uitat că populatia din Ar
deal şi Banat trebue să $te supună unei legi care 
regula:mentează dtldura soarelui şi frigului, contra 
căre.ia nu ICx[stă nici un fel de recurs (J.pelată.). 

La noi, adecă, clima face că .prun ele se 00-:: 
mdt mai târziu, decât în calduroasa câmpie a 
Vechiului Regat. AlStfel, ,Ia noi, pe la sfârşitul lui 
Sept,emvrie fructele acestea sunt cea mai mare 
parte în ,stare crudă (ncco,aptă) aşa. că pe lângă 
cea mai mare bunavointă poporul nostru nu poa.rre 
sfârşi ferberea r:achiului. oricât de aspră ar fi po
runca ltegii de unificare a fertului. 

In urmare, în ,înteleswl oouei ordonante ori 
prunele rămân nef.ertc, ori aceasta obicinuită lu
craTe a poporulUi nostru va fi supusă pedepselor. 
Această nouă faptă a guv,ernului e o nouă dovadă, 
că orice nizuintă de unificare este z;idarnică a-

...tunel, când ea nu ia în socotintă imprejurările 
n-aturale ale modulUL de viaţă în Floile provincii. 
E şi ~erâs aoe.as~'i poruncă de unificaJ\e a fertu
lui, care îsi ia acre să poruncea,cii până şi bine
făcătoarelor raze ale soarelui, împunându-şi 
voinţa sa dealurilor. văilor. tufelor ş,i naturei în
tregi. Guvernului nu-i rămâne altceva decât să 
urmeze înainte şi să dea o altă ordonatită de uni
ficar,e" care să regulamenteze căderea frunzetor 
şi ivirea mug-urllor. dacă şi aceştia, se intelege, 
ar vrea să se SUPună. 

Dar Qe să facă bietii oameni. sărmanii? Ei 
tre-bue să se supuna, dacă e cu putintă. iar dacă 
cu:mva natura s'ar impoirivl, ca ei să se SUPună, 
în ,acest caz ei VOr sta nen~când nimic. Averea 
H-se va Ţ}răpădi, pagube'le se vor înmulti, oamen~i. 
sarmanii, VOr sărăci. îşi vor pierde voia şi VOr fi 
tot supărati , mai înhmecati decât Însăş ordonanta. 
Această întrecere de asprime a mâniei intre oa
meni şi ordonante va sluii de invătatura marilor 
unlficătorj. că. ade~t. fttlgerHe naturel se împotri
vesc o.ricând fulgeriJoT hârtiilor. 

De aci urmeaza. că un biet sâmbuf6 de prună 
din nouile provincii zădărni<:este o 1dee mare. Se 
adevereşte, că nici o vointă de unificare nu-i in 
star: să fiarbă la termen hotărâ\, prune, sau oa
mem. 

• 

< 

.. GLASUL SATELOR" DuminC-C[I. 6 A,Ilg-us[ II}!, 

"Drumurile noastre se desparft 
- D. N. Iopga. Ifi Pap'tidul ţără.nesc. -

pe-nr:u toţi acea . ...:.a;rj vor ou' aa.evâr:;;:,t in- lui cinstit şi nefalsifica.i. nO~ nu rmte11l trt. 
st;.lpâ~1'~ea !.N'e -:.ârmuiri .adevă :"a:e in trur,a,noa peste vojma corpului electoral a 'mulrimei! 
stră. era limpede 0:1 lU1l1':na tSOarelui -ca aJcea~1ta gâfQrUor. 
'llU va ii ~u putim:ţJ.: de-.:ât ,daca gUI\'em'll~ liJbera.'l , P!(l,r~"f,ul ~ăJ1I.'sc Ireprezintă massl' P>C4 

de ,acum nnprleiună cu PaT\!altlllemtul său (Ca:- ! larc, du,Pelnim au t!twedU uNimeIealegeri, 
mera şi Senatul). :vor fi aduse În s'ta,rea de a . JlJl guvem, care ar pf':l'tinde că este ogli! 
vedea că V'ret'ije<a ov.edhi:lor apUcăifllir1, a mindu- i vaint-ei nationale, nu se f)oate con.9litui ~ 
nei pam:a\ir~ntart\ la, Ilr~t. I dânsrrl, ca atât mai TJUtin fmpofnlva sa. Ar 

Pe.r,lt'ru ~ la.Î'llIl1geLa @Vest sfânşit. ana i3!răş i sa ~collfinll(, la nesfârşit batjocura gll~\'Cr11/ 
j}ootru toţi 1in~pedel1rebuiJntai ,unei îmovărăşrri ! cu ÎJlftlţ;',ş(Me c071stituţi<m,ală, cari în fupta, & 

a. tutumr pa.nidellor Din stân.gia (op.oz:iţ' ona.ij~:). 1 fn:cflll combin~(iilor .a~cllJrs:. ~i1temeiT1di I 
CU110aştem p3!rtea 'nea ş: cll1,a-r pnurnejdii,le 'I,,:e cXlstcllţa pe cf1J.mele afECtal r([lldu~te. I 
ar purta ~n sine JICest fr ont url,k al ,umor gru- j Ceeaoe j,ntei[egem si ,m,J,i put'n es,e~ ca 
pări ce atât de muLt se d~s,ebesc Î'tl:1re ele, 1 C~)'<llb()ra\re rlill:re pal'tid,e :s~i fie ză:damh:ită i 
dar ţpnta de iwrmărn ena de j'l1Jsă tuturor, ea : mai din ca,urele perMmalle d';ll1'r'e şeii. Oricâ: 
c~eia tutwrar akmosfera iln care ,a,bia. pU':'eau: fi ÎiI:.sa -de îil1'tpăr1J1tâ opozitia. OTtdtt alr fi ~ 
\u.pta fiecare petllt'ru !prog'namul ei, iar 'nelZU!1ta- ! deosebi1e drum uTile, tinta, nu ne indoim, e 
tul instahlrei palfLarnentarls.mullui celui a:devă- I aceeaş: Î!Illa:urarea guv{'lmCuiei liberale. 
rat :la noi, e a;âJt de ÎIfIl$'el:ăror> şi ro aoeea~ De altfel. (hn (/espăr(irea căilor noo:s S 

vremede-o trebuim.ţă atât ,de a:nză.toare, încât paate rPZlll1a si lin Mne: sP lămuTll'f."C ţ:!ând1l" 
h~pta poJit1că nu se putJea lndr!etpv3Ialrfel de ; , căruia $i ,"e hla :i.ril t!i'f?nf'Wl'de ~!Inr l 
câ1: spre o intovără$Î'!'e a turturor 'P'airtid'elor de ~/!r'lăcute de ,11'1. tu ,i,,', r 
opoZitie, cu punerea rl1 :rez>crvă a pro~rajmel()r 
'101 po]jt1::-e doeo.selfre. 

Este C!U,rios că mjmenil nu s'a gâJllldit. că 
! 

d. N. Iorga ar putea s.ă v:rea, o :politici menită 
să za,dărnicească aJOt'astâ Întovă:răşire. 

Da. aŞa esne. D. N.loDga ~ desP'fe oore I 

----,------- .:: .. 
Ochire în politi~.a lume h 

- Pacea Europei in primei die. - g 

vom mai vorbi aHă-da:ră - ş:-a ÎITlIoeput aoea- Se vesteşte din Lonona (ca:pitahl All1glie gi 
stăl,u-eraJre de zădănnidre in.da!ta .după Îlntoar4 (:ă mi~ll'l:Jtrul-j)reşedi,n;te iLlo}"d Oeor,ge .3J VO' 

CETea dsale dÎ'n stn-"!JJătate ,prin nişte dlec!a-rat:l Vimeri 'l'a un bandhiet iatSlU,pra .primejdd1lar '" p 
publkate in gazetele bu,-,'U're.ş'tene.A;poi dsa a amenintă În pre~nt ,p~cea Elnrope.i. :prin\(: s: 

~ d' caM vor ii,uce 'mall ,curands..1:u ma~ tar'il U • 
vltcat prin ATd<;'l(lll ş: Ba'l1at cu U'~ ga'fl' "rau un conflict. Din aOelalStă cauză, '<ti ,s.pus dâr. n' 
şi asou'l1S, de~lpre care vorbeşte atat de hmu- Ug:a Naţi:llllil,oI' Drebue lărgită. ~!llre, a ţ}utea1 
l!OS articolul de mai jos, ,pe '0<IJre i'l neprodu- lMuna ,d,e pe :a!aum conflictuL dtiCi al:nfel la ~TI 
ceru din ,.Gazeta Tra:nsib.',am,iei", cea ma: ve- ma explozie, 1: r,ata,tul 'P~",'+tor la riga Naţiutv 
clte gazetă a Pa'r~:dului n.atiormll ardelean. l'or şi-a'!" !pierde d'ectul. itI 

Iată aM:ioo'lul: .. ' r~u.eIl~~ d!mre di~ta r:1onez,ă. ,~i Jefu~( s~ ~ 
• Da:0ă ne-am l'tla după ,oele ,oe se Isonu I,n lUI sa ST""rşlt ,ou, o. Illl~all«we OfIl.)l'(lILă: P" 1~.t,4 

' v ~ • e '. jId" răzvot neta ,andkat Hlcrederen d:ltn Konta: 
i!azete, awa,ta11dl ~ nellltelegerea, ~ In v paHI ee;. l şi a ,;erd.:J.r pre noga,tivelede scl de sla1 mlta 
opozitie (dm stan,ga), J.'r,'tmebU! .sa credem" ~ I ş;lilului P~I'911d:ski. Malreş.aliul Dietei Il,c()myn~al 
guvernul s'a intărit. De ta;pr, pute:'ea de VlaJţa aCil:lst lUi0rt1 la Bellevue. ia:r ma'peşalul Pdsî! 
a unui guvern, adesea !nu ~rtă j,mtr':a!{âtaÎn li- ki a însttl'Jlna't pe r'ectorulunivef'<:dătij ,din \'~'( 
'niştea <hnlăuntrlul .acel'u/' guvern cât iln<sJIăbi- covi,a" d,pul luili<lJl1 Novak,cu formall'f.a. Oahlltl 

, . d . - ~ ti ~n"lor Ş' calm a~ea:s'a tul,uL 'P! 
qUlllea ŞI ,esoom~ia con ~< ., • 1, .'v ~ -', Grecii a,u ,cerut 'Îit1 mod oficiaL guverli 
eoonstatJalrea. la. c.a:l'ie aJUln,g ~aze~l'e ~ra'na de I :r!,anoez. să ocupe Consi'a:mi,tlOPolul. D, Pl'ai 
patrtidie, >Cândamată Ineî,nţeLegenle \Qm sanuJ opo j' c~lIre i-a ,.efu~at. ",a:T' '!I()rd Ba'lfour ta Lon:[o 
ziţiej. " '. I ~e.Ja, sIJus si! ,se, astâJTl1IP~re. {}enera-lull t!arrJ 

Cu deos.etime noua îll1itorsâtuT1ă a dlui Nic. I !on ~ ,oomlllnib~at s;t~tuJ~1 1!I?.I?f' g:liec. '?<l ~ m~ 
I • d' tăt' iionul peSl'mist Cp'reves- I ,md~l"awlleste ~1. 'a:tace Caplta:kli?~m1a,na, ~, r 
::>rga, ipaJr~ a m r~p 1, l " • ' prim~t ou lovi Fu:ri de -tunuri. Asnel <lioest \l'S gt 
tI tor de- rmt) ,a.1 pr~<tteml!lor ,demoar>aţlet. I Ireconstruire ,a ;lmpeniu!lIi bizam,tin, .a fast p; 

Baptul. că dsa ia pa:rte la luC'r~'Tile :,a1li1a, I tt.,u g.uv,ţH'tlluldin Aten.a şi la, 'r,ămas un! ~5Ij~~ 
mentului lilberall,a«:,s Dr~nJ iumt ~: rrauda. l1U vis de ,,'alro, Tatu'ş guvernu'l ,grec a hOt}ifll$1 

este cev:a nou. Cllln<0m5~em de mult $ia:rlg1Umen- ~ntmţi~ t<:al!et~rirorYle ce le {)cupă 1n A~!lll:-I~ 
~el,e (dova,da~: loons.t1'llu,ţiooollitătei guvemullu'i, lntell~loTKH1!{Î >sa FalCa tbt~ SDalt ml'tonQm SUDfitl 

, . . . . . ~. ~ I te.;~ ,a M:ll1atelor g,nOC€1tl. tra 
prin care d. Iorg~ tŞI ll11Ptt"~'$e: 1,n~J1tma'\iarn, N'mk 'Il!" Ia/rată. că in apropj'alt'u,l Orien:tef, 
n:6aşteptata horă,rame de ,a, lralma,~~" m PaJda;-, ap'rol).~rtn de pare; Imai 'ales că Încâ'Pă~în.'!ţu 
meni atlltlliC', când tot restul opoZIţIeI rupea on ,la tunet şi I],agreci astte maire, 
ce contact cu fructul OdiQS a,l .::rimei. v' ~ Viz~1a d\luî Poi'ncawe Ila, L{)ndlr'a s'aam~)i5 

Ne..,a uimit cu atât :rnnÎ mult :acealS't'a t:nllita pâll1!ă la ,rezolvarea; con:lpletă a: o{zei i,taif1fma 
cu cât pe<ntmu: guvemul Averescu, chemat la Cor:1er':Tlta ce 'Se va tine ~n calpitia,la Ma'r,ei B . 
D~~'t-er'e tot in virttlrtea Ctli..'loscu1:l1ui w:-tiooli{pa- t~nii se v,a,ooLlpa de pr?blen~<lI g:;ea .a: '~Ie~)a:ire, 
. l' f) d' Const:tuţile nu se găsÎse<IJr.gumerr-nt:!<OIr, ?e SlfllatKI' aPf?Pl,<~tuIUl Or 'e~t Şl <li T';an 
fag, a . l~ " .,~ .. ' .. .. ~ o ••• ~. IT" gepullll~. <!uveJ1mrl ~]1ttatlllc. ,~rede ,ca.Ia :~ce~ 
bul const1'tlltlilllalH:tatlI. Da,. d-esele mtorsa,u 1 cnnfen,nta rJle.bu,e ~<tp..lrhclP:e' BelgIa. 'SP3._ 
În tinuta omu\u:' ,politi.c Iorg,ai• pe ,care ne-am Ş maialles Italia. ,~ iar 

ohiş.nul;t ~-t sepaTăm ~e ,on;~l :tiilli'Ei, ~~HIU ln, kl:::mcl12J,llu'Ptele canti<T1U? mer~~, În paggl" 
a putea rasPttnde celUI dmtill $Ia nu vatama rebelJ!or. CJ'Til depun Ul«lire Iln:potnv lire •.. f!et 
niciodlatâ pe ~el d.n iUlimă. I'~ra este _ încă 'Îltl<. fruntei ;nsufigentil?r SI \ 

C _...: • linui .. ~l·rcă a dllii Iorga fi pleoar In Amer1ca. Puncm] de lmp~r~l.Je 
~Vtl ~II":,: nou l~ t' a ~f l , v ' in jurul c~trui.a. se ,COllCerJlt'rează ,rebel Il ero~ 

este lncapalmJJrea idsale ca.tegorflca de (j nu ora.şuJ Co:,k: .:l,ki 5pe:~.ă reŢ)l~b!licrun~i să reZ~e2 
colabora. În orice formă~ Cll tiirănistii. mari mu~tă vrc:me. r _ 

AiCI:, 1N1J1ct/u1 n.ostru de .... edflre se deoscheşte :ia 
rrwlt <.It:' al dsale. luhi/ori ai par!amcni'trrÎs17lu- )d 
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1'1 STI JEC. I. 
'. !t 

CALENDARUL SAPTĂ~ÂNEI: 
August, 31 zile. 

tft 
ci j ZIua I Calendar Numele sfinţilor lusemnlrf 

n. v. şi serbătorilor 

1--
Pil Lun! 7 25 Ad. s. Ana Mersul vremii: 
eri, călduri, ploios. 

Marţi B 2~ M. Ermolae 
',rrUs. . : 

II Mere 9 27 M. Pantilimon Soarele: 
răsare la 5 ore 

Ar Joi 1(1 28 Ap. Nicanor 42 m. apune la 
'riU 8 şi 27 miu. 

Vin. 11 29 M. Calinie 
i, i 

, 

:ndi: :::"1 
12 I 30 Ap. Sila Luna: 

9 (27), luna 
18 SI Iosif d. Arim plină 

ca ,-
tăi Dum. a LQ·a d. Rusalii, Ev. Mateiu gl. 1, voser. 10. -, -:<Îl -

, 

il 
t - Ni se vesteşte d,i n Bucuresti, că fruntaşul 

ţ~irallist dr. N. Lupn a plecat În America und'e v.a 
'OOS sta apl'Ollile doufl si'Lptămani. Dsa V,l tinc o Sicrie 
1d1l de 30 conferinte în oraşele de frunte din Statele
I!lr l'nrc suh patronajul unei soc[eW.t i cultura1fe ame-

ricane. 
- In zilele de 18 şi 19 Au~tlst va a,yea loc în 

- ;:.:mleul-Sil\'atue1 (jud. SăIa}) ale~erea pentru un 
Iv;; de senator.· . 

:1e _. Duminecă, 6 August, se va tine în Cluj con
_ grcsul Învfltfitorilor din Ardeal şi Banat. 

- In Saco!)u!-l1ngures.c (Banat) t.ânărul Ghem
g:ie ghe DragOI1CSCLI a fost omorât cite trăsnet 

VO: -- D. GheorJ?:'he Voştinar şi dşoara Mărioara 

Ir C Putcrlty şi-au serbat cununia reljgi·oasă in biserka 
,IT\(: s~rbească din Arad. - Stl fie într'un ceas cu 
j,U " 
iâri 110rOC. 

:ea i ,:::.,. .. Prin pădurile d~n Împnejurjmile f:0munelor 
la ~Tibăl1cşti şi Drumeşti (jud. Vasll1i) s'au ivit multe 
aţintllrfnc de POrci stdba.tici, cari fac marl pagube În 

holdele locu;tori[or. In 27 Il11i.e un ,mistreţ de o 
Sia ma"ime nC0bicinu i tă, a întrat în satul Jigorani. 

in!' O lupta alJrÎ'ga s' Înc'lls între mistreţ Si săteni. 
rpia. 4 s;ÎiCl\i au fo,:t grav r;l Il iti. In cele d' n u'rmă no
mz tarul şi învăţ~Horlll sa-tului au omorât mistretul cu 
,uni:arm~ de foc. 
ilsll. - :Gazct3s.ârlie;a~ă .,Vremja." ,din Belgrad 
il~ lv~steŞtc, că Italienii arr aduna mari forte armate 
,abrÎn Istria pentru ca să dea o neaştepta,tă lovitură 

pr:n ocuparea ora'sulu: Ffume. 
~r; .- Gazetele hulgrLreşti publică svonul despre 

! ~ apropiata căsătorie <li r.cge1lli BorisctI principesa 
--orilobnda, fiica re?:elu~ Itâliei. 
~m 

d! ~ In ltab guvernul Fact<lJ a plecat dela câr-
nmă : încercări,le de 11ânăacum pentru formar,ea 

\i:s gU\'crnului n'au reuşit. 

~ - In Gcrmania a fost descoperită o tovărăşie 
9i11T<ls<.:un,~,1 Care a,vea dle !>Cop prăbuşirea republicei 
lrîtşi introducerea monarhiei. 

i.l~ ~ In Chişineu (jud. Arad) şeful 'administratiei 
ub fi tt:lllC ia re d. Molnar şi subşeful aceleiaş adminis-

trat'i ati fost descoperiti că au falsifi'cat protocoa
l'11:lele înşe4ând PC mai multi locuitori cu Însemnate 
În.1ţume de hani. CercetărHe conHnuă. 

, - Hoti pană acum nccunoscutf au furat din 
n:aJlserîca sârbească din Gaiul-Aradului lucruri de. 
amemare Pret. 
~iR Ad" t . f ~ar: - m1nls raţia inanciară din Arad pune în 
, rredere tuturor ()lfititorilor de dări să ceară chi
'ceiantc J:'.!entru plata dăriJor. 

~pa: -- COl1sbtorul diecezan din Caransebeş a in- / 
iărit pe Preotul 1. Ohctia in scaunul de pr,otoPQP 

~a~~l Bllzia,şului,iar pe 'Profesorul V. Musta În cel a:l 
n~)raYitei. 

~i ,~ ... - GuverllLtl francez a fost informat, că În 
rrrJermania se pregăteşte I1n atentat Îtnpotriva !leI'
~oanei dlui Pn<ncarc, Presedintele republicei fran-

rez~cze. 

1. - In Bucureşti s'a stins din viaţă cunoscutul 
ţiari't si literat loii Scurtu, originar din Ardeal, 
JdihncasCă in pace! 

- Contributiuni la rezolvi rea crizei cconomice. 
lucrarea dlui Aristide Blartlk, se găseşte La toate 
Vbrtlriile spre vânzare. Pretul 6 Lei + porto poştal. 

- Dimitrie Mădni.c jun., student (Ara'd) a re
pausat dupil, un morb grav şi îndelungat, in eta~e 
de 20 ani, la al l'uHe ora 7 d. m. lmnormântarea. 
s'a facut Miercuri În 2 AUJ?:'LlSt. - OdHmească în 
pace. 

I Cursuri pentru şoferi 
şi conducători de automobile. 

Intreprinder. de transporturi cu automobile 

"AUTOMOBILIA" 
, - Ni-se scrie: .Locuitorul Iosif Cri-ş.an din Gă
voşdia (jud. Arad) în urma unei răni ivite d'Ln 
tragcpca u11ei miăsele, de eaTe suferea de a

proapG un an de zile,s'a puş capăt vietii spâl1zu~ , 
rându-se.. 

Sectia şcoalei de soferi din Arad, de
schide in ziua de 10 Au~ust a. c. al 

Il .. Iea curs pentru şoferi În Arad. 

- Sectia română Şi in~cl"ftat de stat la şcoilil a 
super'oa,ră de comert de băeti din Arad. La 
şco.ala sup. de corn. de stat pentru băeţi din Arad 
la Începutul lunei Septemvr.ie a. c. pe lângă soc
tia maghiară ~e va deschide şi se va În fiinta ela,sa 
I-a ca sectie română. Internatul va fi sub condu
cerea proprie al statului. Prezentari se primCl~ 
la· ambele sectii la ol'cle 9-11 a. m. la directiune.a 
şcoalei. 

x Dr. VALERIA CURTUŢIU, nwdic-primar la 
Policlinrdt, ordinează pentru booJlele interne şi de 
femei: dim. ia 8-10 şi d. am. la 2-4, Arad, Str. 
Ciorogar:u (Vccsei) 1. 

x INVATAcEI pentru diferit,c meserii, ca 
1 ă c il t ti s.i, c ° v aci, t â m 1> 1 ari: etc., se anga
jeaz~i l(lt fahrica MAXIM I. VULCU, Arad, str. 
Col. paulianu nr. 5. 

x ASIGURATr-VĂ AVEREA ŞI VIATA la in
Stitll tul d~ asigurare şi rcasigurare orig:nal român 
"ASTRA" În Arad. Bulev. Regele ferdinand r. 
(J6zscf-f6l1crcc~-ut) nr. 19, 1., de oarece in~titll
tul fijnd a,iară din. cartel vă putem face asigurări 

cu preturile ce11-e mai moderate şi cond itiuni1e ce.Le 
ma'i convenabne. 

x CONCURS. "Uniunea generală a industria
şilor din România" va înfiinţa în curând Împreună 
cu Uniunl(e industriale din teritQriile a,upite un 
birou central la BucurestI. Pentru acest birou SIt 
caut~ un director pentru conducerea afacerilor, 
cari privesc Uniunile. din Ardeal, Banat şi Buco
vina. RcflcctanW, cari sunt absolut versatt În che
stinnile industriale, si economice ş:i ,funosc perfect 
În vorbă şi in scris limba română,~recum şi cea 
Rlertmină şi maR'hiară "au cel putin Şii una din cele 
două limbi din urmă işi pot inainta până I~ 15 Aug. 
a. c. ofertele 'Cll indicatiunc<lI pretentiunilor la 
..Uniunea generală a lindustriaşilor din România, 
Palatul Camerei de Comert. Se cer numai ofertele 
fortelor da primul rang, cari se vOr ohlh,;a de a 
locui permanent În Bucureşti. - "Uniune,a ~eetlje' 
rală a i,ndustriaşjlor din România". 

La a.ceste cursuri poate lua ,parte ori
cine a trecut de 18 ani. 

Cursurile durează 40 de zile (o lună 
eursurÎ teoretice şi practice, iar 10 zile. 
numai pract.ică PE' automobile) după {,;are, 
orice elev obţine 

Diploma' de şofer 
in urma unui exame.n în Iaţa comisiei ofi
ciale ce-Î dă drt'ptul a conduce orice au
tomobil. 

Ţinta. şGoalei o.ste de a scoate .şoferi 
eminenţi şi totodată a-i plasa ;În oricare 
oraţ; din ţară pentnl a le asigura existenţa; 
pe 111ăsură ce .or fi locuri, fiind în ac~st 
scop în legături! CU cent.rr:lf' mai princi
pnlP. 

(!w·.~Hri{1' pot H urmafr şi dl' cei ("1' IU
besc spmtul şi t'M să aibă dreptul de ti. 

c()ltdl1.ce automobilul: 'lUt internat cu tot 
confortul modern stă 1<1 dispoziţia acelora 
ce nu loc:uesC' in Arad şi vor să urmeze 
enrsurile pentru a obţini' diploma ce-i dă 
dreptul să conducă oric.e automobil. 

Cursurile se preda.u de către ingineri. 
specialişti din iabrica de aut.onlObile 
"Astru", dllpă cele mai noui mc·tode. fă
când ell pu:t iIlţă oricui să le prindă cu l1ŞU
rinţ[l.; elevii vor ohţine şi cursuri scrise 

AuloJllobÎJcSIN:{'ial oo/lstraJ(e, ca mthlfi 
conufluJă, pen/lru a putea Învăţa u.şor conduce
rea, stau la disPoZt;tiă elevilor. Şcoala are şi 
il/ternat J)ent'11U a\: ei ce locu~es~ 1n a!Jte ora>şe 
salU ,oomune din ţară ş.i ,oonesc să urmeze şooa, 
J.a de şoferi Denuffl :a ... şi asig>um o extst{;i!1lţă 

• :bUll1ă; elevii din 'mternat Obtil1 1ocu~nţă şi 'cost 
"'F~·:cc:» lt]l c:» lr1l.1l i e. "pe toaia dm.ata cursurillor în schimbul tau fixe 

TârguI de cereale (bucate) din Arad de 500 iJei ,PIătind ~au IÎiI1 tQtal, salU jumăItate b 
ÎT1SOr~ene. i'alr ooalLa1tă ju.mătate peste 10 zile 

• - 28 Aug. 1922. d~'la ~noopef1€.a 'CUfsur11or. 
Grâu (n). t majă metrică (100 klgr.) lei 395 - .405 "E~evri d'ml inte<J1I1.ait; var avea cursuri toa.tâ 
Ovăs -. 1< ~ ~ » -. - ---
Porumb (cucuruz) (100 klgr.) ~ 370-380 ziua; d.imineata practică, i,alr du,pă malSă teorie. 
Secară 1<, ~ ~ » ) 330--340 ei trebue :să-şi adiUlcă cu sine albituri de :pat, 
Orz -.. -. -. -. , 340-350 şi t,acâm IpemtflU masă. 

F ă i n i. Tax,a pemru umlalI-ea ,cursudlw este de 
FAin. No. lOC (1 klgr) - , 6'20 1000 ,I,el'. plkHi'biLi În rtota:l SdtU În 't1a1!e şi .an1IU-
Făină pentru fertură -. » " 5'80 me: e~evij interni 300 lei lain9Criere şi ,doua 
Făină de pâine , -. , 5'30 

c de pâine (neagr~) 1< ,.. -. _ _mie săptaunârJlalle .a 350 lei fieoa:re; 'el'!:!Vii ex-
TArite • 1< 2'80 temJ 200 'l'ei la Îln15Cr'ere, jl;l,r Testul in 4 rute 

Preţul banilor. săptămân<:!~,e ~ 200 fiecare. 
_ 28 Aug. 1922. Elev-i.i ilntenni trebue să :prezinte act:ul .de 

1 font sterling (englez) 
1 Dolar ___ _ 
t franc elveţian __ 
t franc francez _ 
1 Liri italianl 
1 DraJ::t.ma greceasdi 
1 Socol cehoslovac 
1 Levi bulgară _ 
1 Marci germană 
t Coroană ungară 
1 Coroană austriacă 
J Marcă poloneză 

_ lei 670'- 680'- naştere sau .o COPbel şi UITI Qe,!'1tiflOat 00 mora
_ lei 147'- 145- lita't,e dber,aIt de 'primă:ri;a. ol'laşului 'sau oomu· 
_ Lei 30'- 31 - I Jlei <unoo !locueşte. 
- Lei 12'30 - 13 00 : ~ Vor fi şi ·cursur; serale pennnuat0ei 00 1n 
- Lei 6'80- 7'85 tl'tlWu'! zFlei sunt OCtl.'Paţt. CUTlsurile \SIC' iP'OOda'll 
---- Lei 3 '70 - 3 '80 Îtn l~ll1Jbaromân.ă, U I1giaJră -şi germa'lJă. Lnsc{ e.., _ lei 345- 3'50 
_ Lei -'--"- riie &e .pp~mesc :Vn.fiecare zi tia 'bkoul Îln'i'r:eprin-
- lei 0'22 1/2 - 0'23 t de rei "Automobilia" <V1!J1 Arna'li, Strr'. Moise Ni-
- Lei 013- '14 j cooră H>rciDr) m. 11. . .. 
_ lei 000 -0'01 
_ Lei O'02-;-003! DIR.ECT/UNEA. 

I 
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lemne de foc! Căibuni de lemn! : PLAPUII .. -
I Vânzare in mic: W Vânzare in mare: I .:: i E :,:,' 

Apollo. I Calea R,dnel MIUI 4. , Str. Alexandrl (Salacz) 5a . 
. . 1n Î~.-R AUg~s.t. I,unf ş,i Malfii; Explozia ~i. F R. ATI I F O L D E.S 1: eusute eu mâna, din eloth, esehmier ,1 m1l.tă. : 

hbstullXl. drama m 3 acte. Cu vYaldema,r, Ps .. ~- (mai nainte) F01des şi Traub. Teleffn 878. i : ~uri, mare magazin de stofe "LILIO:\.l" ~ 

~7~:~;br~ !~m~ja l~a ~~:t~!fi~~,:IC~~:lll~~ J:~~ l~că-r-ăm-i-~-ă -e-x""ce-re-n-ta-, -r-ra-m-â-nt-a-tă.-c-u-m-ân-a i IOSIF GlESINGER şi FIUL f 
mkabilă itarlialntă iil1 5 alcte. Cu Udia BoreltL - • .. 
In 11-13 August. Vineri Sâmbâtă şi Dumine- In orice cantitate de vinzare la : A RAD, str. Metianu (Forrayu) : 

al: Secreterl t:irClllui Harre.film .de detectivi 'Fabrica de ca v ra'" mi-da v "VufkaFn" ' : ••••••••••• I1 ••••••••••• I11 ••••••••• III~., 
i,n 5 a'cte. C'u. Ii·a'pry Pid , 

.---------------------------------
Upsnia. 

In 7-8 AUg!Ulsrt:, Luni şi Marti: (Pluz~d.
In '9-10 August1: (Pauză). - In 13 August! 
Duminecă: Miss ffeletUl, d'ram[l d.e; detectivi 
in 4 acte, Cu HcJenra. MiSIS şi detectivul Oant. 

SCHti\liBARE DE BiROU 
Reprezenbnţa generală a Societăţi 
"Lloydul Român", Societate ano
nimă de asigurări generale în Arad 

(fosti • Tramvahtlni. C1l cal soc. an.) Biretl cmtral: 

Arad, Str,' Gheorge Ionescu No. 12. (Grâf Karolyi) 

La LUDOVIC BAUMANN 
MARE COMERCIANT DE BUTOAE 

Arad, strada Iosif Vulca n {Kazinczy} 11 

• 
se găsesc de vânzare BUTOAE începând 
dela 15 Litri ~'j p,inălll. (iO Hectolitri eu 

PREŢl..7RI IEFTINE . • 
Gaîeu· Restaurant "PODGORII" 

.~ 

Ioan 10"0" Mşgazin de manufactură i'Bi 
stofe şi b:obor.de dt' Cllp.t6 

ASORTfMENT BOGA T. - 1": 
PRETURI AVANTAJOASE i-

I, 

Arad~ Bulev . Rezde Ferdinand 1. 3 li 
Filiale: Cbişi;,E'u (j. Arao). 1: . 

şi-a mtlt~t Oi: oul (căotălari~) În Str. UnireI 
(fo~tă Fâbid.-1 GA"or) Nr. 4-5. 

I gamă CONTI.SENT,\.L de Ib,novr pell.!el 
OlN PARCUL EMINESCU I tru biciclete ea preţuri cODvenabillli~ 
este orevăzlIi cu ~ele mai gustoase MANCĂ~ I dn!my~nlzal~e •• WILHELM Ht MME~ 
si BEUTURJ; numai seara se servesc mâncări ft •• 

calde. In fiecare seară orchestră de l-ul rang. I A.RAD, PIaţa A. IaDcllISzaba4~1 olr Ma ioi de scris Road sprijinul Onoratului Public. - OlRECTI,~ ! ~~~~~~~~~~~=~D~-~_::::':_~-~z~.-=,ti 
, C · k- ceasornicar ItI' 

ATELIER SPECIAL P. TOATE MODELURILI! De sa I bijl"" ".l~""'.,,, Pantofărie nouăru·1j' 
MAŞINI. :-: Accesorii II. oricefel de maftnă ti mut. ceasernicărie şi biJuterie I·ul ranc de 

tiplicator. :-: Hârtie ,1 rolarl p. ma,lnă ti ,apJrograf. 

MIHAI GARTNER 
:-: A RAD. IN COLT CU STRADA )IETIANU. :-;. 

:::~ ~:-pieIărie şi accesorii r~f:~n-
ARAD, vis-l·vi. de Prlmlrla oraşul.', str. HorIa <Sleehenyl) 1 

.., - Cumpăr aur $i argia'. cu prel ureat • UA' Ai ---- MI W _______________________________ ____ 

I ~":!::D. ~~ ~~ ~,.II 
. 

.5 * lPIII!i1W_ 41'." m 

CETIŢI ~t RĂS~.ÂNDIŢI 

DANIEL> KOCH 
ARAD, STRADA EMINESCU (DEAK FERENC) .el 

Executi aranJamenie peniru lumioatul cu 

electricitate şi traumÎsiuni electrJu ,J 

REP ARĂR 1 ca preturi foarte Ieftine. 

OI I S t 1 "1 ~ ~ !!i JRJ I " asu a e or REPAREAZA ŞI ZIDEŞTE IEFTEN 

Cumpăr brilliante, 

In A R A Dt in Palatul Bobus 
lângă teatrul "ApoHo" i,o coIf, 

.'a desdda pantolitl. p. blrbatl. femel li copil •• 1I~âJ 

se prlme!lc comenzi .1 .. esecută rep .... tlual CU Pf'Ii ; 
turi foane con~tmabile. Execută '.t partea de-asu"'\'e: 

·de ghete. Ca stimă 
b 

IOAN DlRNBECl;u 

EUGEN REISMAN~~a 
1 ARAD, S'rada Eminescu Nr.8. - Telefon: r,u: 
1, NV,"'-Al PENTRU VANZĂTORI: • lr: 

~ă, 
Execută totlelul de paltoane (rocurl) ţeSl 

din lână pentru femei şi fetite, SĂPCI (sc" 

SALURI.CIORAPI speciali pentru copil It 
. ~ f 

Gomrenlă &u arlce febrlcaţle din tari ş' d~n s1nl~ilI" .. 
5 

ALEIAItDIU IGA2~~ I - I ~~~:.~~~.R,~:~~~~~~~!.ef!.1 
LA MAGAZINUL DE VOPSELE (FĂRBURI) jiiutier arad, M~re asortiment rei 

I 
obiecte de aur şi argInt cu V J. T ?iil31ul MinofiUlo'. obiecte de argint,ort 
preţurile cele mai mari. asi te orna 1 ~ I08ge,;-rgintaeChin~T 

IOSIF GARTNER, Apad. ARAD. STRADA MATEI CORVINUL NUMĂRUL 6. ~ a'pacea, mllflborite 
brcnz şi obitde ar 

_ Str. Bratianu No 2. Pal. Min. , se găseşte tot felul de vopsele, ulelwi. CI'ilme .1 vi- tistife. I Inl. Ia Inul 1902. tI; 1 
________________ nătele pentru voolllt haine ~u preturi ceftvenabHe. 11;,.-----------,_-. -.------~~~~~~r. 
lnştiinţare. 

A(lu~ I ~ <,un.o\tin'lI • n. pl bli ~ că d~ 
catre lLLES A"DOR m-am desli ·.ut 

în Uloi prieieft6SC ~l >sttel 

prăvălia de aromate şi deserturl 
din Arad, colţul Plaţel Catedralei 
(Thokoly-Mr) Itl Str. Ru&su Şlrlanll 
(AuUch L.-u.) " <"ondo" lllai -iel arte 
sin ;llr ~ii Y<.J11 sil, St b neruerit ID,.l· 
ţuu.lIna on me; ~pijJj.t ri. 

Cu tOl!t1i at·rLa ., 
Samuil Rosenthal. 

I !. Â ~etler reoannur oe COVO~l e 
I 

I 

Totfelul persian, occidental, cara· 
manlui şi ponevi (scoafţe) naţio
nale, cu preţuri convenabil'e 

I Arad, 8ulav, Regina Maria 20, 
(Palatul Eljsefischer.) . 

-
In re§tauran'uJ şi berarla .,'moerial" 

008tul local Kâdâl') se gll:,*şte În 

I 01"Ct~ vtemp mAncăr' reci ft' calde, 
vinurI excelente, :bere proaspăt •• 

Preţuri obi InuUe 1 
In l1ecare searli In.zici excelenti! 
in Dum neel ,1 slrbătorl mudci 

mlUtarl) 
In tlecare Vineri pe:tte. 

M. A. P.A.SODIAN~ __________ _ 

MI 1 C 

UI 

primeşte tot f", ui de l 

lucrări de arhItectură ~~ 

CONS rRU L TJ~ri 
din nOu şi reparări de 
c .. se, Cu preţurile cele 
mal convenablle .• 

1-01 

lUi 

a.ROU ARAll,STR I FAFR:CE,121 t6Y~;tm 

------------ -------------------.-. __ ._,·u____ -------- --------------..... :at 
Tipografia "CONCORDIA" Arod. • 

\ 


	Glasul Satelor_bw_068
	Glasul Satelor_bw_069
	Glasul Satelor_bw_070
	Glasul Satelor_bw_071

