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Anul 1. 

1 Leu~ 
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ABONAMENTUL: Pe un an 50 Lei; pe lum, an 
26 Lei; pe trei luni 14 Lei; pe o luna 5 Lei. <$> 
:.-: Pentru America 3 delari pe un an. ;-: 

III cL'J"cllril+.' politice liheral~ bine in
fltrl1wte :-it' SPUIH'. cil L'O,stul inţ('lpi>1I1) b
CP!'f'i bil;llltlduÎ :-~rtrljOl' politi('~" dirt!twTI
tl'1I1 ţ(ln'L pe care un Lin mult l-a publicat 
gdZl'la ,,\'iitoml", o t'ga llll 1 Clfi('ial al Par
tidlliui libel'aL {'ste rin a prrgrltl partidul 
pentru Îlll:11llplarpa ;lpl'npiaUi: ai Irplth',lgP
I'(>j guvernului dJui L. C. Hl'ătiaml. 
C()nstalan~a ga;l,pt ei gllYPrtl ni \li l' rt. si n· 

gllru 1 partid dp gl1 \'P,I'Il;.lIlWn t (:s,! e el' I lihe
raI, şi, că, după, gm"pl'lHll dlni Hr;\ti,llll1 
In·!JIl\' :-:il 1Il'J1H'Ze lin nllVPl'1l d{· tr(>c.t:re, 

o , ~ 00 

f0l'111at rlin Olll1lPI\Î în afară lip polit.je{l de> 
toate z;I('lp, tn·hufl stt fie P~'[Jt t'U P~\ 1'( iZ<luii 
alarlnati ouulcl' m[lIlg{ipre şi o asigl\l'tlre 
eă opoziţia Pal,titl"l lihf'r;d', 1111 y;\ ţinf' 

Arad, 10 Septemvrie 1922. 

APARE IN FIECARE DUMINECA, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

('Urfllld f'rl .. prill noi 10şi-ne" eu eont.rolul 
strl'ill' ifrancez.) la Jlinish'nJl dt> finanţ.e. 
nu poat:t.:: fi () fOnn\L![l trlultllluitoare <In 
ţ:ll\"Prtl Îll \TC'IlW;t \"utului obŞlt>S('. 

Praznicul sufletului 
românesc. 

Mari serbări cuJturale. 
·serbează. 

Banatul 

Dup~î cum am vestit in numărul din urma al 
gazctc'~ noa~ tre, mar;k serbilrr cultura le dela Ti-

~ .. rtm:1t.ă V1'('me, 

mi '-,0:1 ra vor avea loc in zif~k de 24 şi 25 SePt. n, 
c" adec~l cu 'prildlll "Aslrei", AsUizî IHlblic[uTI 
pro~r"rnul scrh~lril()r, carcestc următorul: J Il t ni cM iJ.l·t~fnll pl[u'j 1 P :-:P YU l' dp:-;f[tJŞll I'n 

după, plallurile dltli BI'ătiLlllll. \'0111 \'{'r!('a, 
\Oil! \'I'i!PiI lI;lf';t (' ('II putinţil pă:-;rntl'fltl 

1H'I'l1rnwtă ti li lipi gtlvernan 'de tit'imi!' 
aSI'\JIlS~l ln hl'OlJo;ldf' ill~('If1t()ar(> o('hilor. 
~i da(,~l nu I1P"',lItl ([;It votlll Oh1;itl'~e d(·('flt 

:-:;;lmh[l ta În 23 SepL: Primirca Comitctului ccn
traI În gara Dotllnita t':lclla la ora 4 d. am, Scara 
de Clllloş(nt;'r SO Cill,i comUn;! în gr;ldina dc iarnă 

a hotell11ui "fcrdinand" la orele 9, 
Dumine(;~[ în 24 Sept,: ,La 9 a, [11,: servidu oi-

fH'lli I'n n d,l [ll'ill>j lih(,I'<1lilol' ~~l-I Sllgt'lllW~' vin În ,lllnhde bisc.rjcî rom.înc din Fabrică, cu DrO-
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DeoeanHlati:î ~-wnm(> JIlHilernase :-:e în, !' babl!a ponlficarc a episcopilor din Arad, Caran-
o _ _ 1 '1 1 1· I sehc~ şi Ln~os, La 10 şi 30 a, m. deschiderea adu-
c ;':TiUl HU ('St', IWII t I'U il Hn'f'{ ('fa. ( POf a t[l en . 1 f d ' l' ,1 

f
·o' U:ulluril'ilf' gaz"(l'i gm'('I'llltllli, sfftrşit III .stă- nftrii l!:CJlera c, iin tllnp favor;:;b 1, în Cincma u'e 

pilll j!'l' i li f)('r<1 1", i va r;~l din Cetate, ia r la caz contrar in sala tea. 

I 1" IU 1, '\~A 1". H',i ile C(' l'1'i" , i", "1' "r,,' ~ ',,'IIIi. n,ia Il··l II. m. "'an ,rosII' COndllc( ,tno~ 
, 1''-1 d, rhrtt!<lllll ;1 '1lIai pip{tit :;;i in Silptrllnil- l!:r:11c • ..:e va str:"thate stradelc principale ale ora-

nil., din UI'IlIă ten'nttl IH'll:WII a Înc('l'c<t o şll111i. La 2 p, ttl, banchetul la restaur:lIl!u! "Fer-

apl'opit'l'P de Pal"! ielul n,lţiolla! <lrdplt"lfl. d ina11d'·. 
f!ar tlJ:ta C(llllJll~:ltnrilor acestLI! partd a! !kl:1 4 p:în:i la 8 p, m, se dc~nl~ur~i progr,lmul 
rărnnSlH'Schlll t!lCltil. 1 Tltruf':.Ît lllai (' ('n Pll- 1 admir,!bil al s{:rb~irilor populare, 1:1 c:ne VOr co
t illţ(l 11 CI projl if> 1'(> i Illre 1 Îlwnll i şi Pa t'ti d III [ (1)Cra (oale rcuniunile de dnti'tri , corur'l,c de plu-

" 1 Il! l' l' R"~:ri :ji fanfare!c (muziclc) rOl11,ll1C din Întreg Ra-l!a!:wlla al'( (' P;l ti ,..;p JlO((!\f' "-f'( pa ,11\qH~( (' ! 
di'l dl'<'];It',i(iil,' diH 111'111'-' ,,1(, .IlHi dr. !ldiu : n:lhll. Pentru tincret urmcază joc p<Îna în zori, 
Manin, pe cari le-alll)lllllll('(1t în Il li Il lh I'll 1 1 Lnn: În 2.5 :-:;Cl1t.: La ora 10 p. m, ŞeeHl1ţa a lf-a 
din urmă cII gazdpÎ noastre, I a ;\(1un;(r'i v.cncralc, La ora 1 p, m_ m.\să comuniC 

I tl \'l'chilll n'gat, cOlllh,Hm \"iglll'OS d0 .. i La ora 4 p, 111, Şcui!1t,~lc sectiilor şi (onfcrÎntdc, 
• • , j La. ora 9 seara: concertul rcuniuHilor timişorenc 
;ntl'l',i!2'a UPU/'lţH" pnrt[lllrl jHlY,IJ'(l grea ,1 i 
Îlişr'lfH'illnilur l'tJşinn:l:-:n (',1 ri l-il U (lsl[turat l "Doina" din Cetate Si a ·.::elorlalte coruri din loc 
[IJajorititţi ~lIIHISt' şi aS('ltlti1tOj]j'('. d, Bril- 1 cu concursul câtorva dn cei T11t11 distinsi solişti 
t ' 1" , 1 rnll1;ÎIl', Înyitati spre acest S(O!). La ora 10 şi 30: 
~ann :':(~ :-; la( f' llItl,' 1Iil ('(~],I' '-i.t1oo s.' c1p ,lo1CIHl

o
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t· - - ' 1 ' "1 dansllri nationale aranjate Cll cOllcursul rellnittne i 
lUţa ,~l {p Sp('ral'lSItI. )\qlHtUlt'lO;'; ~a I pa I 

< deslegare nmUplor probll'nH' ca.ri ii pI'P. ! 

t,in~ ~ c!psleg,,:l'8gnlhnică ş(,~'ll, l1b('1\11i10r ,. 
ŞII\ ;tpşh', tn'l'HlId dl'ln o hl)tn nl'C' 1<1 îl 11 H. I 

şi rHI',rl.gftnc1~I-,.a~ in. ::{'l{~ elill ur'llln
v 

1n spa- I 
rId" '!raJ(']ul :-:{111 :\ llllbJ][I, c·arp ra:-;pllndr 

Ţ1f'sc'lJiIlI!J;I.t. cu fOl'tlllda .. prin noi înşi~ne" 
şi Cll pnl\-oC'urilp Înlhă:-:[J('ţ(' (lin ga?;r'ta li-

fcml'~or romftne din loc. 
~erhările s::O Incheie Cll Un hal, la care damele 

se '"Or preZL'nta în co~tt1mc nahmale origillClk ş; 
tipice, în special b~Illătene:;ti, 

Marti în .?6 Scp,: excmshme la Reşiţa, pcntru 
\'izitarea rCl!::unilor romantice şI a renumitelor 11-
zinc de fer de:tcolo. 
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herală .,Viitol'lll". -
ACE'Rte pro\'odlri m1 vor ÎnIŢlÎ{'dpc;J 

îns~l dcsfitşllrarea lucrurilor, şi Însuşi J,mH!U! 

Yintilă. Hrittlanu se va Plltf'<1 ('oHvmgt) ,în 

• 
Toti aceia, cari dorcsc S~\ Pe încartiruiti pe a

l'ţ.~stc UOll:! z"k, să ~r~th;as·~ă a sc anunta de De
acum la dr, V, MERCEA, advocat, Ţimsoara, 1., 
~trada Eminescu nr. 6, 

Cenzurat: Df. j',\arcovic. 
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Schintei din intelepciunea 
"Severului laichU." .\J' 

Părerile diplomat.lui dela !$I$tarovAt. 1t 
'--O~"--- __ , __ o_~_ .. ~,~~ ,_, ___ _ __ _ 

Jlr"n oarecari Împrejurări fericite multi dintre 
cioflcnderii (pierde vara) de p;Îna ieri azi s'au co
coţat ÎIl v;irfLll cucutci şi sc dau de mari p'lliti
dan. In mersll·l lor işi poart[\ lla~u tot pe sus in
dlt se împied'I.:ă in fiecare trt.'"I:;ltor. 

eli UII I.:l!\'.lnt ,Il' de'venit ilH!"ârnfati şi". ollraz
nicL 

'mbog-~ltiţi IY~ llel1l11Il·:itc. <ll'cştia duc trau bo
cresc. In cuP;uJ wrii se duc in localtaţilc uc pc 
cua~telc m,lrilor ca S:l fiL' fcriti de praful şi dlldu
riIe ill:lhl1~s"toan.> ale oraşului. Aci, in lil>s~idc :1,11;1 
ocup::ţic (', sg'Îric· pc rabuat(lJ'rca Ilflrtie rezulta
tul llllUr lungi snemencli ale Cf r..-crull1i lor pe care 
apoi îl trimct in rcda((ia cut;lrci gn~te, unde 
unul din 111<lnuÎtor'i condciului ii dă iorma pc}tri
yj;l .:<1 sa poată vcdea lumina tipJntllli. 

Invidios pe acesti înaintaş: ai săi deputatul Bu- o, 

I z;j~t1hli Cp.:Sl:llt În atmosfcra Jiplorl1a,tică dinSiş-
tarov:iţ ;t ~;hit ~ilzduire la gazcta "Lupta" d;!] 
BllC\lr~şt'. undc în 1l1lm;l f lll dela 27 Aug, c, in
tr'ull articol intitulat "Dela t:l]-anism la naţiona
lism" s-:apilr<l s~'hilitei dc intclepciullc J)cnt~u 
cnmb~tcrca .. primc,idioaselor" I)rincipj: ale PJrti
lUi t;tr;lnes{;". 

..Severul ta'dlji" SjHlnC Cii, dela Cluj, unue 
st,lj1,tl1CŞtc g-;llldirea Jlo1iti.~a a P:1 rtidului I:ational, 
la Bacllrqt[, llati011 ahmlllJ nu poate fi' c;ll1tat de
dt in rîndllri~'2 oligahje:. 

UIl!);1 Înaltele p[lrcri <1 ll1arelui hilrhat de Stat 
deh ~;şt:lr()vi\t, "o, f. M !dache si-a luat curahrl 
S;l ne prO!W\,;'H]ll i aScă !llPtl dintrc tf1rănrne si 0-
li\!;arlfc, ceeacc illseamnil llli pas uriaş spre inter
natiollalizarea PartidulUi tar;!llC.'C, <!t!K.că Înscam
lI{l ll:lr<lmare:l sl.:,ntimcntullli de patrie !:'oi ÎnlOcui
rea lui prin idc:tllll social st. Din ace:lstă infră
tire la noi, dac;( ar triumfa, ai :eşi, de sigur. ni! 
nl!mai-l)f~lhllsirea St:ltului romiin. C: si distrll~{!
rca (!1ÎlHi.:irca) naţonalit<'ltei rom.lnc!" 

Cu m ':,'~(J.: ti. OII, cl.:W'1r i, minunatul deputat de 
RllZ:"!) a Elcut "dcsconcriri" grozave, cari recla
rn;'! iml'rVCllti:t S'~llratlţei Statului şi tr~mitere;' 
CO'I ti lIdltorilof şi frllnt:l ~i1()r ta răl1işti la ". Jlava 
şi Vilctl rcsti. 

Dar sufletul "Scverului taichF' L' plin de în
C)'L'dcrc şi arc C{'llv'ngerl,:U ca "poporul roman va 
nrma cyoluti a sa istorid, care dela Br~iticl1i (a h:l! 
asta-j asea n nu va face curba pcriculoasă la d_ Mi
halache (Doamne fereşte!), c' va urma linia co
hnrÎtnar-ela d~mn;; Ior?:a. M:l1l Il! şi a Itij", (De ast<l 
!Jor fi ~i:;(l1r dlc &leu.) 

Dar {liplomatllI dela Sistarll\'ât face şi pe in~ 
Silll1atmlll sicalomniatorll'1 obraznic spunând -:ă 
.. BJSar;lbia îmhnl!';lv't;', de' ho1ş~:\'ismul rusesc e
xercitii () presjune (apilsare) asupra R('~attlllli 
(T;~lrci Românesti), ma: alcs la oraşe. ce e seco-n
lbtCI la apus de actiunea lIllgll r ească si .ce Încear
că acum, 'Prin actiunea ParhltlJUÎ tără!lesc :.:a pă
trund:] ş' la sate." 

Fat~l de accast~l ~roza\'ă ,.inccrcape." a Part.i
dului t:tr;lll::'Sc str~t1l1::itlll d:plornat cheamă .. t:)ate 
fortele naiinll;llc la datoria să. re.1.cţjoneze", 

Deputatul nationalist de Bllzas, ctlre până a
cum lI'a avut JI.'ci 11l1(:Uv;'mt de ap;nare împotriva 
proyoc{lrilor si învilluirOor grele ce neîntrerupt 
se aduc din partea Ihera]ilor la adresa Partiuului 

II 
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natli'llal. g:~ISqtC () "pr,;mcjdie nationala" în faplUl 
di t~li<lni,mca noastr{l, jciLd~l şi jUPtl,ită, se-hin
Sll t:l şi l1cinu repEltit;l se înfratcstoe cu Întreag:t 
muncit()rjn1c, :c ufe rind fi ':ii impr('unii se Or.'(ilnÎ
ZCaZ:L Într'un sjllgur JIl<tIlLlnchiu În contra, oligar
hie Il r:1 p,i r'ca p, si pentrLl dob:lnd irea drepturilor 
ce i se ..:u\'in. 

BDi.::rul de azi dela Te.:.hir-Ohiol (se ştie că de
PlLtatul Bl1ziasullli anc o avere de multe mil'o<1ne 
acolo) declar;, cu tna.tf, hot;ir~lrea cfl dsa şi to
v'lra·5! dsale (în a cilror nume d.-;a vorbeşte) nu 
vreau să scape "cu orjce Pfl!t de d. Br,iianu." 
(Asta i-o credem!) 

Tii. Beam rot11,îlleSc, ferce de tine, că ntuneri 
Între illtc;q}tli tai mari si pe Severul tJich'i!" 
Tară-~n!l1,îneasc,l;dormi liniştită. caci li] dipăt;î
iul t'll' veg-hi;;z;. marele d plomat deja Şistarnvăt! 

Tratativele Partidului tArănesc. 

,.OLASUl SATELOR" 

Vitfcu~teJra (Cultura ,Uei). 

C'it:: ilHJcohşte cunoscut iolosu! marc ce-l a
duce yjja pentru toti aceia, cari se ocll()ă cu acesti 

put\!TlI z'iCe ,~- oe! maj pretios, ra rn al t:':0110-
mici. Pr'vţi numai la satele, ,;ari mai de Inult au 
In (des rostul viilor. Citit u\!osebire În tre acestea 
Si cele din \'edni, caii înc~l nu au ajuns să pă
trundâ 111 taina de Îmbogatirc a v'fcul turei, In 
satele C1l vii, caseLe sunt tllaî mari, mai curatţ, 
oamcl!ii mai multumiti, ma: inteliKenti (deşteptO, 
mai n.:seli. mai Slm[Ltosi şi multumiţi cu de toate, 
..:a SIUPLlI, o im1)reju rare fer,..; t.l, Care in mod in
dire-:t contrihlle la lnt~!rire~" in~t1tarea Şi con:;oli
Jama tiirii. 

- DeclaratiHe dld I Millalache. - I 

Drept aceea e de datoria i'ieşte,;iirui plugar ro
Il1<În ca, pelân~[l cultu1'ile de l);ln'aci. să îmbrâf
S'~ZL ~' cultura vii ei, Ma; aies trebue S[l o fac:! a
aoeia, car·; !ocues..: printre col i n i, dea luI' i. 
ori la lloalL'le acestora, Şi. har Domnului, 
an~m ekstule s:lte româncşt' cu col i t1 i 
sterpe. utlde nici iarba nu creşte, dar unde de mi
IlUne ar Il!'OSl}(:ra viţa de vie. ~. Incercati numai, 
it: biti siHcll1, $' planta ti (sCtd iti) aceste locuri ste
rile (sterpe) cu vii Si \'eT vedea, ca peste putini 

,\fI[llldll-S(, 1", (',OllSl allţ<l 'd. 1. Jrih;l-I 
laelll' ,;.' <1:11 gil;l,l:ll>1 .. ~)I,II)I'()gl'a :'nl1(t" ~l~"1 
clar,1 ţ l!, 1 tl (';II'J ci li pa Ct~ a ;1 l'a! (Il gl'!J<I 

P;\rtiduilli Ulr;IIl~'w }ll'lltru Dohrng«'a. il I 
[.Ietll ,;,i 1II'JIlfI!uilJ,t'Il' dl'd<tr;tţii politir(': 

ani. \,[\ vct' rc;::n1.cKt", \'~! \'eF Îlldtlzi. bil1CCl!\'~lll
t~,l1d ce'-l:tlL În care v'a-ti alll!Cat de acest lucru. 

In (.{. stadiu SI' il fiii lrnhtlin'](' <lI' 
('ulal/ura)'t· nllîpl'PUIl~1 hW!'im') 11 P;lI,tidll
IHi ţiîdmist, cU cplelaltp 'parI j"dp? 

-- .\"u 0/,('/1) '/li!'l un raport ('II l'I'/~'lall[· 
partid/', Trapol'lllri, '1I1'P/IT numai ('Il Pari/
dur naţi o'n al, 

- E.sto \'orha dp 1) l'olahul'ili'l' sau fu-
7.:iul1e (eontopire) cn Partidul naţional? 

- An 'lopJ şi ,~ullf Î/I C'I(I'$ Ira.tatit~(' 
pelltru (J ('()lalwr(l)'l'. Moi târziu, ('(' I'V pll
t('a (/dw~f' aCPQsf(/ '/'n/a/!()rare. (,ill/' poate 
şti! 

Conferintă invăIălorească. 
i: Convocare. 
, 'J 

Iil cl'l1for~ntate Cl! ordinul Nr. 77771922 al Mi
nlskrllluÎ illstructiunii, dj redoratlll general din 
Cluj, COllVo,::[ml: a III-a 1.:ol1f.crinţă generală a 
corpulL1i didadc dela s~oalele primare d'n oraşul 
şi jllck;ţul Arad, spre a discuta proiectul reformei 
în\'~lt,l:1l:~ntullli primar, normal şi al ~radillHor de 
COj1!i. Confernta se va ţinea în sala mare a Pala
tului CllJtllraJ din Arad numillec~1 În 10 Si LUlli 
În 1 t 5ejJtelln'rie ~t. Il, <l, C .. CII următorul pro
gram; 

La 9 ore a. m, asjstarc la 5f. liturg-hie împreu
nat:! CII Chemarl:a DuhulUi Sffint. Deschiderea 
cO!lferntt: i, Întmllin:1r~a oasjJeti!or Şi constatarea 
prez.entihr, Gr:"iJittile de \.::opji, studiu comparati'v 
de dnJ F:IcIKI Popa cond. de griid'n i 'in ~iria. 
ŞCin!;1 prm'lJ';I, stl1diu comparat'v de Iulian tu
cuh :'1", dir, P;lll1i'" Şcoala CO\ll1pl[mcnta r a, şcoa
lele d.: rcpetitie g-,~Jleralc şi economice, stl1dill 
CflrnŢJ':"'lt;v de Corneliu Mllreşawinv. Ia şcoala e
C0}:nmic-. Sococ!or. Şcna 1:1 norma,Ei ~ll 6 ş; cu 8 
clase. lc~:lt,llr~l Cli ~~coal~~ primară etc" de prnf
Tcodr'r M,u'), Controlul Înv;iti'l11l<Întlllui primar 
si ţ)·t!'jr,:d, ref. Ioan Laila îm', dir, Pccica, Mişca
rca pc:! :gf)ţ;ic~ 1itcrar~l m:~i nouă ronlflnn ş' stră
in:" d,' Tra:an (îi\'ll1escll Ît1\', Paulj,:,. Starea învă
tăm~îi~t,ll'J' Îl, judet. Indrul11,Îri metOElice pentru 
îl]\';! t:' Inrii nOe. 

f"~c~lt'(' din 1[l"~rtlri1e SllS ~lr[ltate se vor discut;! 
În rl1c~1l11 conferintei, iar C()Il-.:ll1ziilc aclll:'c se vor 
prL'l',:"nt" ,1Vl:!t'sh:rt1lui Instructiune!, ca haz:1 la 
noal t)1'()Îec:t :d reformei jll\<lţăm~1I1tuI11; Ilnitar din 
Într::;a:;6 tara. 

Par~;Cipi\r"::a e ()hlig~toare pentrll toti în \'::iUi
tori clei:! scnalehl de <;tat şi cOlllllnak si conducă
toa re l

: !~did j nilnr de copii, 
Prti,_'ipant i el in prn\'itn:i se ;1l1pă rHişcsc el c 

diurne;';.' Hs'tate, ,:ai'i se YfH şi distrihui cu acea
stă 'I<:'lziUI1C DI']]tr\1 cei nrczcnti b conferinta P1'e
!ner'~:l t(l~ire, Ahsenta re~] nC~!ll()tva 1 ~ ~trage dllP{\ 
sine. a",Ti':ilr:-J COliCSllUl1ztitonrc a leg-ii, 

!"r:'d, la 14 Al1l!:t!~t 1922, 
~ IOSTF MOLDOYA\1, 
inspector şcolar jud'.:t·1IL 

Mi)Vstcrul az;r'culturc i al tarei noastre româ
neşti, ca s:t vină îl1 a,iutoTLlI tUturor acelora, cari 
doresc a-:;;i Însusi fnlllloasa Şj f()losilOarca ştiinţi 
a lucrf\rei de vie ş' a În~riirei vinului. a deschis 
portik unor şcoli, und,~, p~ !flll)'!'ă Îlwătarea temei
niC[1 acestei ştiinte se mai propUn si alte cunoş
ti:l~' folos;toarc, CJ: cult,Ha pomilor, a le~lIInelor, 
ag-riC111 tura. Creşterea vitelor ş. a, 

f;oţtc dc<=i l~, rândt~1 d-voustrc, plugari români. 
ca s~i !!:r;lbiti şi s;I vă În scrieti Copii' la aceste 
şcoli. Ît1tre cari una dintrc cele mai Însemnate 
este; Şcola Ini, de Vit;cultuTă crt! M'nIş. judeţul 

Arad. unde Cll ziua de 3{) Septemvri-c a. c. se pri
mesc ele\'i ca r. Întrunesc urm{itoare1,c: 

Conditiuni pentru admiterea .Ja eXaml:ll: • 
Să fie ceUlteantoman, wefer'ndu-se fii s,lte

Ililor a~ri\::llltori: Să aiba \'âr~ta de c('! Putin 14 
ani impliniţi; Si fie S;tll:ltOS, bine deS\'oltat ş f~ira 
11 'ci UI1 ddect. Constatarea se \'a face de ditre 
mcdcul şcoale;. S.'i fie terminat cursul elementar: 
Sa trea6i un examen de admit';re dn cetire, arit-
1l1t'tj c,i şi Keometric 

Inscrieriic se !)o; face p,în~l în scara zIei din
llaintea concursului. 

Cererea de Înscriere, t'mhratfl I e)'!'al , ~u ar~i
tart>:! jJr()fC~"Ul1ei şi a locuintei p~irintelui Sau a 
tl1torelu', se 'V3 adresa Directil1nci şcolii ar:Hată 
mai :-US. Ca va fi scris.t şi SIlQScris[\ de parintele 
sau tutorele cand datulUI când ~I este minor. ori 
d,,' el sin){ur, când el este lnajor. 

Cererea \'a fi Î1lsoţ i tă de actlll dt: na'5terc, de 
vac.::inare, de certificatLlI de absnlvirea cursului 
l:1emcntar, Prin::ererc. se "a arăta anume dacă 
tinerii candideazli la burse, sau dacă \'01' să ur
meze scoala ca solycnt' (Plflti tnri) sau externi. 

Pcntru doh,Îndirea bursei nu SI: cerc act de ~ă
racie, se vor Preren IIlS~l, în ,::ol1d i titll1Î e~alc, 
can di ela tii f<!r;i mij!o'lce ş' binc de'svo]taţ" 

f:lt\"ii bmsierj VOr avea b ,>coa!:i locuintă, lu
minat. încălzit, sniÎlat şf hranfl în mod li:raillit. 

La întrarea în ~C(l:Ij{I. fjfcare elev va auuce cu 
sille urmHoarde efectc de fmhri'idllllinte: lin 
râ;1d de 1'lainc, trei Stfrgarc, o peredlc de Încă!
tămillr'c, () s311]'::1, o pbnmnă (pătur:1) tn:.'i cămăşi, 
tj'ci pcrechi 'sme1le, trl'i percchi ciorapi, trei has
n':"lc (c;1r!)c de ht'zunar), () pern{l Cl! ? fetc şi trei 
;:i.1r<>arlirÎ Oepedcl!rj) de paL 

f:lc\'ii pr'miţ: în ~::naJ;'i sunt datori a :"12 Îngj"ji 
sin,gllri de 111:\te rialul de'll'uiu, C:irti. imhr'i '{j
minte si În;::rdt;1mnte~\ de care vor avea frehl1 intll 
pc t:mplli cJt llrmcazii scoala. Uniforma ca Îm-
11r;ic{l1ll'nte 111\ se itJ'mune: eie\'ji VOr pl1t,r~a a~uce 
o:<ce hCli'le, CII C(ll'diti~l!1ea ca >;;1 fie cBraie Ş: SIl
fi·:i'c'l1tC pcntn: sw,titlCfea cllr;iteniej. 

C\lr~llrile teoreti~e pentru Şcoala fnfer'oar:J. de 
V tÎ<'u 1I1rt, vor fi de ,1 ~l1i, iar prad:ca ag-ricDIă ya 
f' de un JI' şi Jum,ltate, 

Potrivit art. 51 si 5.1 din le.~ea pcntru r('Crlltare 
a Jl'l1l;lte i puh!icat:'; În .,Mnnitnrnl Of eial" ~r, 15 
e];n .?O /q)rilie 191.1, absnlventii tllturor scolilor in
fcri():ll~~ dL' "it'~'ll1t1r~i, fac s('f\':Cill1 mllitar Ct1 ter
menl11 redus d'e un ~1t1. D;rectitlnea Scn:11ei In
fcro:lre de VW:ult!1ffl, M:Il~'i, (jlld, Arad) N;,'o
',cl L11~oian, dired-or. 

Zădărnicirea unui aten;~!; 
contra Regelui · I ~ 

Patru criminali arestaţi. 

SigunlHfa gellPro/a din (Jnlrl, (/-111/1)', 

It dat dr> lil'l'/(' 111/1/; /1WI'e ('lIlllplof ('ol/tro 
Ucgclui llos{ru, earl' .qC prcgiif('o 1'/1 /)/,;. 

li'ful zl1curollărei dela .llbrt-Iulia. 
Mai mulţi agenti ai ,o,;Îgunrn(('Î (/11 1'/'1/. Lt 

şit Scl pUI' m.Îilw PI' palrll (hll H/'zifo~'ii MI 
Cllil/fJlofuIIlÎ. rel/iţi dil/ Hur/{'IJl';,;tll ('/( 1. 

11/01'(' ('ontifafc d('/,('rn.';ita.· Me 

,1l'c8iaţi şi urluşi lIn si!7 'I /'OIl(il, s'/1 ('Il!I.' Jo 
sfafat r-ir dui di!l (I/'('-5li Îtl.rlit'Îzi I'I'IIU 1111); Vi 

r/e mul! W'J)~if!'iti 'I'PrItI.'U ,o,;!IÎOIIOJ î,! /II"(I'~'I. in: 
/'1'(/ l Ilganl'!, pl' II'/'Ifonul . L /'111'01/(111 1, 1

5 }ll'il1,~i deda/a (I('ca.'~ia '('II matl'/'in[1/1 /',r, i OUl 

]Jl(),~ibil,. ei 'Il:au I~ta,i llrll t În('nl )'0, ~~i In JI~' ~ O 
lell'ogatorul C(' fl-8 {//I IHui aUI 1Il:(rrfll/'l~lil 
('(( ]Jlânuiau să ateufl'Zf' la I'ia!o H"f/I'I/Jij 
Fl'l'din alld al RUlHâllil'i ('/1 lJt'ileJu 1 ill ('Ij/,,,. !' _ 
1/lln:i ',1da ,J Ihn·Tulin, ' (Iru 

(1I'I'I'eUirif .. ('(jittillllll. III /(/'Id riillll' /'II/II j)r()~ 

/ "1 '1 re,ir' 
I 1/ 1//1111//111({ (' ,"('II.?II!uu/O ,', , ~, 

1i1l 

~li C 

r~l:el 
I:e s 

Lupta impotriva 
Partidului ţă ră n ese. ţi~, 

II. I 

'd I ~ 1· d '. 1 l t· ~t::~ [11 Parti ti ţarâncsc. a aturj t: \'aJlllCl1 ll~a- bUltt 
tor pentru aceast[l inalti! idee, car,e este d. Mlha- r 
Iache, a venit d. dr. Lupu. A~esta insemna o nouă I -
[Hltere. Mai ales ciI al{lturj de d-~a \1eneall multe ~Iat 
din elementele democrate dcla oraşe, In P1rtidu!~' .~ 
t~răncsc. a venit d. C. Stere. Cu d-sa Vl.'n ia• cum lus ~ 
s'au dCln~dit În ale~erile din urrn5, Rasarahi~ îll lbT""(: 
trcag{I, . da 

li nd,;: iŞi puteau gasi aceşti d()~li COl1\'it1şi de:: 
ltlOCra r -~- câmp de fireasc:l şi rodnică lucrare? i -:. 
De hun{t Seam;l în nici unul din partidele oHgar- !elat 
hice. unde li-se îmhiau slujhe grase şi sume mari IŞeI., 
de bani, dar nu Pllt'nta inf:iptuirei înaltelOr lor l -.
dorink. Locul a.:cstor democrati. nu putea fi de· ~l1:q 
dt al{lturi de d, Ion Mihalache. rellrezentantul ~jha 
Jdcv.irat al tăr:lllismultd. I .. al 

Partidul creşte:l. 5e inElrÎa, Alflturi de d. M'· t __ 
halache - om foarte suparator ol~arhici -~- v~- tJll<! 

11 ia, un Ill!)(~itnr dţ talia ,d-!ui dr.. Lupu ~i un te~- b~la\ 
r:tl~an d: valoarca"d-Im St:re, OI,lgarll1a !rcbLlla ~ pri 
sa Illce~,pa lupta. S a vorbit. dcc1, de trad3rea i 

d-lui SterlC. ~ccsta este ~Ut1.. ş<llltas:::iu ori,bil asu~ra 1'1' _._, 
Ulmi om llC\']lH,yaL D. C. Stere, care n a fost )u· .,1) C 
decat. --- deşi a cemt-o ... - este sistema,fc tinul Ori l;) 
stih continuă <lll1cnjntare. Dar d, C. Stere nu este ~. 1 
dintre ceice se pot bsa influintati, prin aseme- :sc ~ 
n L: a trUCli ri. ~lInr 

S'a vorht. atunci. de alltielill~sticisml1l P:lrtj- !l1tăr 
uuluÎ t:tr~-\Tlesc. S'~l cercat a >'e siipa, între 'lces; l ( 
partid şi Criroan:l, () pr:1nastic, Tactica a fost lIr' ;s(. 
l:I;~t~t ÎIJ'l:nt<>'"Azi, ,liheralii ne vestesc ş' <lntidinag· "O~I 
tlclsrnul P,l"(1dulllj nat\()lFtl tin ArdeaL )Sl!! 

In felul acest", ei llrtnflresc Jespf\rtirca Corna- l do 
ilfi de tan î11tr~'aga, t:i \,11]' S{l SpUn[l..:a sinzlIr i !llt ~ 
p:,triutj, singurii djll~lstici Jin Întrca5;a ~ar[l sun!..,: ' 
ci, ,e cei sortiti S:l, g-un.'rllCZ" În \'I~di yecihr! , 
.. 1Z1/~1 
lhr elceast:t calomnie, ~lll poate fi prin nilll C C'd 

d(l\·edit;1. Pc când noi, c;Î11d vorbin de anridinas' r .t , 

ric'sl1lul lihera! lor. - avem nenumărate diJvezi ; , .. 

manifestul electoral dela Botoşani. !mdc -- sul1 pa'll! 
Clli!}IJl re~ell!i-- i se PUileau re~elui În gL1r5 toate! COl 
Îndcl1lnur i le tic-a yr;ta "crucea" br~!!iellht~l; sali ~tUt[1 
jl ro aspetl'1e \' zit,1.' dn Ardeal. unde se vestca so· t j' 
, 1 't '1' t , _,tl1 slre:t rl').;C 111, pen Tl1C]· " , sa CO )(lara pe peronu' r" 

:~:l]'ii .. - d-nil B ratial1l1 ::;i .le:!)l Teha,~. (Cazul dela: COr 

~i~1Jiş(lara!) ;., 1Tni 
L1Iarea în' de')ert a l1umelui reg:elu i , .coT1lPromi,:_ L 

tc'fC:l COrfl:l!iei, În urîk scopuri de parlid, iată Itrll 
~C()PllriJ(' po]iticcj lib('r~t!c. 

n-'r n'am sf:Îr::.it CII ,lt:1n, / 
~- - 11 
f~i tI 
j\' r;l 
if,s:t 
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CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Septemvrie 30 zire. 

Ziua I Calendar Numele sfinţilor InsemnAri I 
n. v. şi serbătorilor 

Luni' II 29 <t)Tler. c. s. Ioan Mersul vremii: 
frllmos. 

Marţi 12 30 P. Alex 

Mere. 13 31 I:Ir. Preacuratei Soarele: 
I 

răsare la 6 ore , 
Joi 14 ·1 Sept. C. Simion 29 nlin. apune la . 7 şi 23 miu. 

, Vin. 15 '2 M. Mamant , 
I . b 
,I~am . 16 3 M. Antim Luna: 

i j (15) pătrarul 

; Dum·1 17 4 M. Vawila din urmă. 

-.'[ 

[ Dum. a 15·a d. Rusalii. Ev. Mateiu gl. 6, voser. 4. -I 

it , 
. f _. Lihera!ii ia.: pregatiq gr<tbll'(c ]X'ntru În-

!cqro 11<il1Nt rwrechej noastre regale, care, după 
. !'llrOgramul liberal. ar a\'ca S~l se sfLvârsească cu 

~
are !}oml)ă la Alba-Iu!ia în ziua de 15 Octomvrie 

· .:, ~vcm toat:l dr~l~osh:a fata de Casa noastrfl 
'. lillllltoan:. o lub m {hl tot sufi.\.!tu! nostru. dar 
• ~ti credem efI Între Împrejurărik politi,.::c de azi 

~
"Jr !llltl~a să V'll.-şi . scrh<itorcs~lll. act n~tjonal. Par~ 
a.mel1tlll de aZI ie~lt dlll fi(wdc SI talşurr, rj. guvernul 

t se rca;d111~1 ·pe ~l.~tfel de majoritiHi 1111 pot·
jara nu nI snfcri _.- sil preziJe si sa conducă ma" 

I tel~ act istoric nafonal al incoroniîrci Domnitoru-
~i tpruj'()r Rormll1i!or! 

I _. La Timisoara va it'şJ o BOUrl g-azeta întitu
~Ia .. CLlv,llltll! Banatull1i", org-an al lihera!ilor ne-

t
, IlItuml. 

· .- 111 ziua de .11 August d. minisru SasslI a vi
mt oraşul Arad. 

r· .. In 2:1 AU,ltlist la llzinele din Resita s'a llro
tus ~ mare explozie: Sl1nt ! r{llliti. E curios. că in 
lDr'l:1l nu s'a gas't pansamcnt/: (Ie~ăt()are) pentru 
· da Primul ajutor r~il1itilf)r. 
I 

~- - Un onJin ministerial a oprit activitatea so-
tctatei ,.A,genta J~()llI~lncas:dt" d'n Arad pentru 
belftCiune. -

l··- S()ti~ functiolla rull1i I}()ştal Mândru, Închis 
en:ru furt şi îl1~clf\cillne. a fnst Îndep{lrtată din 
~jba po . .,~ei, deoarece s',a dovcdit ş' v'novritia ci 
I .. ;(.faccrile'· sotu!l1i sfiu, 

! - l{remc de· vre'O 5 zile a fost expusă În Arad 
UP'! de aur dăruită de rc~clc Alexandru al Ju
~st,l\'ici şi .:â~tigată de echipa română ardelcană 
1 j)rilt'~illJ cOl!cursul sport'v dela Bell':'rad. 

! - .. In .?2 se Va di,::batc la Curl·cade <lj}cl (Ta
I:n dn Timhoura ,ap.:ltll crimina!ull1i mile.alltL 
orih'( - lIciga~ul dela Tămand. 

- Intre 110" actori all~ajati ai Teatrului orăşe
~sc din Arad l?;asim si tJlli!11c!C d1nr nroz.~wescLl 
~t1or). Nicorescl1 (harHon) şi al dstjnsei noastre 
fm;treatll d~(}ara Dora V. Lepa ,(so!)r, legerii). 

r-- Oazcta lihcr,tlii "Viitoru!" din Hllcure~tj vor
iSk din 11011 de "ntrlur.a" din Partidul national 
Dd t;lrrll1st. Se Întc!e,ltt.: cft ~tirile date de ofi

)SlIl lihcral sunt curanc lIăscocir i ele nefiind de
~ dor;nt;l lihera!i!or. cari se ştie. că lle iubcs.c 
:tlt ~. PC noi şi pe nati(Jnal'şti. 

• fle dtc\,<l zile p()!i~ia din filg~îraş c(}llfi~cri 
13i:i.:ta Transilvaniei" pC11trllc;] ptlblici: ahuzut administratie' din acel judet. 

•.. 1!( Vt;ck.rea Z~tdărllicirei congrcstlhti dela 
?a-! ul ia al Par ti li Llluinationalarde1can, gnver
I~Ollilll!:i să 'a cele mai aspre măsuri. Astfel. 
~tlltilJdcn' adunarile acestlli partid sunt ()f}rite, 

t-~:q:l:~rn~ii t~r~rizeazil s~tellC şi Pt ,frUtl:HŞji cari 
: ,(llltlfIU,1 Sa la cele In,l) .a~;prc masuri. Astfel, 
Tr:1 a~..:fl ·libertate:! de Întrunire. 

Ll Cluj lihcralii se ceartii ca la Ilşa c(irlului 
ltn! cucerirea min'sterulll i A rdei11tl hli. 

:-,. 111 zilele tr-ecllte, în urma u1lei ciocnj( între t:l (ne.n,uri de persoane. Îl! Rara Teiuş ~llnt ~ 
; ranIt! şi 19 mai UŞDr . .) \'ago,lnc de nersoane 
Ife st Illllicitc. . 

"GLASUL SATELOR' 

- ·La Gherla, ÎIl urma UIlU r accident de aero
plull 2 ofiteri aviatori au fost răniti usor. 

Lih'~ralii br~nătc!1i în frunte cudc!>utaţjl Ri
ber'<l şi Concjatu duc o inversunata campanic. de 
răsturnare îml)otriva,dhIi ministru Cos ma. 

~ Con.g-resu! \'oluntador rq,mfini >care s'a tinut 
la Braşov. a proclamat pc A. S. R. prinţul Carol 
prese·dinte de onoare. 

- La .!,m.'jta ccntral{l din Bucureşti au fost des
coperite fll 1':1 tUfi de C<1teva rn'lioane, săvârsite de 
maj multi slujhasi. 

- - In Alha-Iulia, dintr'o curte părăsită pe la 
miezul l1opţ{'i se aud scâncete si miorlăiturÎ, apoi 
deodată Încelre Srl cadă o plnar de p~('tri asupra 
caselor di1l Împrejurime. Spaima e foarte mare 
între locl1it(}rii cartierului. Mulţi soldati or5nduiti 
de Ila7.5. au fost rilniti de pietri. ~e fac întinse cer

cetări. 

_._ La Si,lthetul Marmatici a fost descopecr'tă o 
mare C{llltr;lband{! de metale prefoase (aur. 'ar
gint), carC se treceau În moo fraudulos pest,e 
g-ranit[l. cu ajutorul slujbaşilor plIblici. 

__ .. "Liga Culturală" val sflrbâtorlcentenarul 
(tOO ani) dela instala~,~ domniei pamânten,c după 
eşi rea fana r'oti1or. 

_._. Liberalii şi-au făcut. întrarea la "Reşiţa" prin 
llumirea c!lui Ferechidc ca preşedinte al consiliu
lui de ad tTl 'nistraţie . 

Colonelul DospjllcscU, fost cOlll,anclantul pie
te; în SiltnFLr, a rost arestat pentru abuzurÎ şi in
şel~lcillni. 

~ Ex~~mcl1ul pentru primire În şcoala politeh
n'dt din Timişoara se ya tine În ziua de 5 Octom
vrie c. Inscrier'le trebillesc dcnuse, intre 1-2,15 
Scptemvrie c. 
~ La 3 Septcmvrile c. tchnicianii 'dentişti au 

tinut LIn congres În Arad. 
~ Gazeta "Epo..::a" din Bucureşti află d·in isvor 

sigur, că soldde ofitereşti Il\l,..yo r fi măr'.tc. 
..:... Şefcnntahilul ŞI. Leitcn~'i dela sucursala 

"Schcn'kei" din Arad, după ce a făcut mai multe 
Înşelăc'un cari întrec suma de 200 mii ·Iei , a fost 
prins la Constanta 'pe când se p!1e~ătea S:l fl1~ă 
în 'RUSia. f:l a fost pus În arestul din Arad. 

___ Gazeta polonii "Kurier Poranni" scr~e că 
la t(~amnil M. S, reRele nostru va vizita Varşovia 
(capitala Polonien. 

_ .. Mercur: a avut loc în $:biu înmormântarea 

înviit'ltulu i Andrei Bârseanu. A slujit L P. S. rni
tro)oiitnl Bălan. În;:onjurat de Întreg' clerul loc,a.l, 
S'au rosttit multe vorbiri, des.pre meritehe ncpieri

Ina re ale marelui mort. 
.... _ Luni, în 15 (28) Aug-Ilst c. s'au împlinit 6 ani 

<.Iela întrarea l(o.11âniei În răsboiul mondial. care 
a .dus desrohirea noastră. 
~ ' ... , Se vesteşte din Bucurqti: Ministerul de 
r{lshoi anulIt;l C~l anul acesta vor fi chemaţi la ma-
11l':VJ'I';! a(t: oftcrj în rezerv{l, cari au servit În ar
mata austro'llllgarii si an ccrut înrolarea lor, în 
armata rom~tlă, şi anLlI trecut n'au luat parte !a 
mal1eVr~l. 

~.Circva d\.'la fabrica de va~oalle "A.,tJ al' 
din Arad a încetat, muncitoqi au reluat lucrul. 

X LA ŞCO ALA Df: CONTABILITATE şi edu
caţic cooperatista din Arad sunt 100 locuri va
cante pentru anul ş.cofar 1922·-192.3. Illscrierile se 
fac P;l 11 it hl 20 Septenrvr'c. SCj1refer[i elevi Cl! 

.! 4 cbse ch'jlc, av,lnd etatea d'2Ja 15 ani În SllS. 

CursHril.e teorctke il1~el) la I Octomvric şi se 
sf,1rsesc']a 1 Iulie 192.1, dela carc dată elevii intră 
În Pract:c[\ la Federale, hănci şi clloperativc. 
pradL'(l uurcaza fi luni după cane urmează Încă' 2 
luni cursuri de comp1ectare. La terminarea ace
stor cllr~llri se Va tine cxamel111·1 de maturitate, '1)(' 
hna căruia e!c,'ii vor ciipilta diploma de contabili 
]x:ntrtl h:ll1ciJe popI11,l re, cooperativc de tnt felul 
:-; federale, Ahso!ventii mcrituoşi Vllr fi TlumHi 
cnntah:Jî reg-jnJla!' şi revizori contJbilj de judete. 

T()ti ahsolvenţii eli dpl(Jm~1 "01' fa,.:e stagiul 
militar redus 1;; lin <In. conform ]cgii. III timpul 
Cl!r~uril(}r teoretice elevi vOr fi intretilluti În in
tcrnatul şc()a1ei. 

. llrice infor!11:lt i j Sit pot C~tptlta În orice zi la di
i redea scoalei din PalatLlI Domenia·l, strada Oile· 

org1l('. Popa Nr. 10. Arad.· f)!f~f:CTIUNEA. 

MAI NOU. 
_.- Df' JW frontllJ a,ziatio ~e ve;;teşf,f>, 

e(l situatia (' rwnoro('oasă jW11tru tJ'tlpplp 
greceşti cari .";;unt· 'în ret·rllg'('re 1)(> Întrpz 
frontul. . 

~ Fosttll rninist ru ~ullian Xitti.înwr
şllnat. contrar al :Mieei Tnţeleeeri, fa,'p 
propagandr1 'pf"lltrn orga.niza!'!"(\. 'unei {'on
f0r1rraţii a ţărilor dunărene. 

-~ 'Hrgrlp Alf'x<tllrlru (lI Serhipj (l. (j

vnt.·o lungă f'om"orbirB eli ~iassar:rk. pn" 
şflrlintele re:publicei ceho.-slovace. 

-- 1)(' Cfttl""" zile în întrf'agn Bulgarie 
SP ob,'l~rvă h1işd'i,ri de t.rupe .. Gre(~ii au 
luat serioâse măsuri de a prf'întâmpina nn 
evootual atac bu 19ar. . 
~ (i U\"f'rT1ul. sO\-iNie l'll~ a ('onfi~c;Jt. 

la Batmn. '2 vnpoarf' englezI'. 
~ :-4ignranţa din A "ael descoperind lin 

periculos rllih de spioni unguri în 01'<1:':", a 
opprat numeroase are.stări . 

_.- Un puternic foc 'eare a ţinut t'i'tt.P\;l 

zile, a mistuit ma.i multe jug/ne de părlmp 
la ~fc·hadi8. Pag'uhele sunt de rnai n tub· 
milioane. 

----------------------------------------
F:c«:»:R1C> ..... ie. 

Târguri de ţară. 
CăHnd. n. 

Il Sept.: Ban!oc (Ban), Buuelli (Criş.); 13 Sep' 
temvrLe: Deta (Ban.); 13 Sept.: Rittberg (Ban.); 
Şirmmd (Criş); 14 Sept.: Pecica'mag-hiară (Criş); 
Sibiu (Ard.), Zam (Cr.ş); 17 Sept.: Orşova (Ban.), 
Almaşu[-mar.c (Ard'>. 

In reg:atul ,'echiu. - diL v. -- 29 Aug. Bacău, 
Com~incşti, Onesti (Baciiu); CăIăraşi (j. ralomita); 
lJavideni (i, Ne.amtu); MOR'oscsti, Mirceşti, Ju
Rani O. Roman); 30 Aug.: Bâr!ad, Cornutel (jud, 
DâmDov:ta L 

TârguI de cereale (bucate) din Arad 
- 8 Sept. 

Grâu (n). 1 majă metricI (100 klgr.) lei 400 - 420 
Ovăs :»:» ) ) ) ) 350-300 
Porumb (cucuruz) (100 klgr.) ) 430-440 
gecarA )) » :» ) , 370-380 
Orz )) ) ) :» :» 360-380 

Fă in ă. 
Făinl No. .Oc (1 klgr) _ 
Făină pentru ferturA) :» 
făină de pâine »» 
TăTAte :» ) 

:» 
) 

) 

• 

CINEMATOGRAfE. 
Apollo. 

6"90 
6'40 
5'20 
3'00 

In 9. 10 11 Si'pt('mvr:ie (:a;p d'OjlE'ră a f~hl'li('pi.l ... 

fLlm StII.]' AL li-lea, flr.UJJlă ;:,e .. nzati"r, ,1.1;, ,Il' ·a.\t'll~tI

I'ÎHÎri In :! l,tll·ii, Partna II. Cu lIa Lnth, P,'!rn\'Î' .. \ni.' 

nafi!. I.:'I[':ll'g-ittay. - 11112. Vl SP·pt(>\UnÎe Fiul tău 

Israel, rll'aIllD 1l1~lJ1'p -f'lltiJllcnt.a.lă in [) .ar!,e. - In l·t 

15. 16 RClltemn;jp Intre 'pirati şi fere În 5 ade ru Oa

n'!l VOgt ('~Lr~ s rjoacll ('U un nll'uj JlPlHai ilLHlH'llit. ('11 

Ir>ii ti.~rii şi lE'op;uzii. • 

-------------------------------------------
'Ura.:n.ia. 

In 10. 11. 1:? Sep!.('l1lvrie Porunca a XI-a. orarnă 

soei,aJă in fi adE', - In 13, 14. 15 Sept(>mvrie Foc ~ 

ocean,' Ilfl':1i'('Îf' in film ('II 1 pro]o.g şi in ,i adt', - in 

1(i, 17 Sl'pt(,lllHif' Căminul fericirei, fir,mIii. ~orinLl îH 
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La LUDOVIC BAUMANN 
,~ . , ~ 

DA1NIEt KocH~-
ARAD. ST~ADA EMINESCU (DEĂK FERENC-u.) ~2'1' 

Execută aranjamente pentru luminatal cu 

Dinectiullea Scoalel Inf. de Viticultură din Mi
niş Dublcă concurs pentru da'rea în antcpriză a 
]ucr[tTi!{)r de dul~herie, tinichigiu, acoperiş cu ti
~Iă si plăci de eremit. bazenc de. beton pentru apă 
de ploaie, zMtr.e, reparari de sticlărie. LucraJile 
sunt a ,c executa la cl<ldirilc şcoalei diu Minis. 

Ofe.rte1.e îndt'S/e1 sunt a Se Înainta Dirccţhmei 
scoaJei de vticulură din M'niş pân{l la 10 Sept. 
a. c. ora Il a. m., când se vor d~schide la Sllsnu
mita direcţiunc. 

Primirea ofertelor se va decide de către Di
rc.ctiunea Generală a AU!culturii lin Cluj. In caz 
deprimjre a ofertei lucrărilesil'llt a se începe 
imediat şi a se termina În curs de 6 săptamâni 

dela comandă. Ofertele sunt a ~.1Cc Înainta pentru 
fiecare lucrare În parte. 

Pentru buna executare a lucrarllor ofertatoriî 
VOr ~arallta timp de un an. 

Directiunea Şcoale! îŞi rezetvă dreptul de a 
ale~erjlor dintre oferte. 

Devizel'e si cWdiriie ce reclamă lucrările mai 
SllS se pot vedea ori când la fata locului. 

Oferte trebuesc întocm·te in limba română şi 
în conformitate cu textul devizelor. 

DIRECTIUNEA. 

APEL. 
Oraşul Timisoara centrul industriei ş' al co

merţului din Banat a Înfiinţat. in anul trecut U'l 

Căimin pentru elevii de. meserie şi comert cu sco
pul de a da posibilitate C<lt mai mult elcmentui:.Ii 
dela sate dlc a păşi pe cariera de industrie şi co
mert. Crescând numărul elevilor d;ll acest Cămin 
\a 150. Primaria a aflat de necesar a deschide 
Încă în vara anului aqcstuia al doilea Căm:n. 

Cu ocaziunea dcschidenei acestei noui instiiu
ţiuni apelăm din nou la conducători poporului n'J-
5tru dela sate, adecă la Preoţi şi la înv:tţ{itor:, TU

gându-j de a propaga în publicul dela sate marea 
ÎnsemrHUate a industriei şi comertului. Aceste 
C:lmnuri sUnt chemate de a desc.hide drumul bă
ienor nostri spne izvoarele de bogăţie ale orase
lor. 

Credem ei e timpul suprem ca surplusl11 ~d 
mare al băetiior noştri del3J sate s~H adUCem În 
oraş si sa-l Îndr[I!;Îm cu cariera iudustriei şi a co
mertului. 

find locuri goale în Ciîlt1in se primesc b~lCţi 
cari au absolvit ce·[ puţin 4 clase primare, ir',>cuti 
de etar.ca de 12 ani şi sunt depln sănătoşi. Cere
rea dc elevi, ucenici e mare în toate branşele d,e 
industrie si -.:omert. 

Băcţii primc~c gra.tuit. in Căml1: Înt reţi;lc r ea. 
locuintft. spiilat, baie. medic etc ... Directiui1.:a se 
IJH;rijcştc şi d~ educatiunea intelectuală şi moral
religioasa a Metilor. 

-ClminuriIe sunt arani:ltc modern. cIiSTlun.1nd 
de prânzătoare, dormitoar.e, sală de lectură, baie 
'nfirmerie etc ... 

La prezentare fiecare băiat va adn.ce sine ex
trasul de hltez testjmon' uIJş.colar" ve,stminte şi 

recvzite pentru mâncare. 
Băetii vor fi plasati la meserie de către Di

recţiune. 

Cererea se va adrc~;a Directiul1ci Căminului co
munal al !elevilor dela industrie si comerţ Nr. 1. 
Timisoara. Piata Tepeş-Vodă, Nr. 2 • .::- SŢEF AN 
VULPe, director. 

MARE COMERCJ.\NT DE BUTO.AF 

Arlld, Strada Iosif Vulcln (KS1\nczy) 11 

• 
~e ~:'i~esc de vâJIz:lre I3UT()Al<~ începând 
d~IR 16 Litri » p6nll la GO Hec'olifri CU 

PREŢURI IEFTINE . 

Csat kl- c~a~Ornicar 
bl)ctier 

• 
electricitate şi transmlsiwti electrke şi ':, 

R 'E PAR A R r cu preturi foarte eftille_ J 
."-~'-::-~':~<"":'._~-'~-~'~' =' ~'-~'=~-~~=~:'~-"""~'::~~~~'~-~! - .--
Im reinceput explOjj~ VAR de 

atelier ..,eciaI " ceasornicărie şi bijuterie 1." AItlI de tarea ren~mitului L • L • $ I I 1 

~ v· 1 Comenzi primeşte firma: BOROS Şi CZUCKER. sin. _ 
~ ~, \l:udi vânziitorf ai J)roductiei vărl\rlei dela Lalasill1. ABI 

~ - ~ ~ : .. A .,R A 0 .. ,, BULEV. REG. FERDINAND 1 .. NRllL tt,! :2 ... 6. U ŞI CEASORNlCARJ. ""'~ I ;;;;;;;;._~ ----... --_. ._~ .. _._ .. -.. --1 iiii 

AItAD. vl"'vla 4e Prlrdria Or8fU1-:, IU. Horia (Sz&lsellyf) 1 1 IN STI INTARE -,' , 
..- Cumpăr aur $1 argml cu pret urcal. 1 .r , , · . 
.. _________________ ! Aducem la cunoştlnta on .• noştri clienti, că am mutit 

Cumpăr b r i Il i an t e, 
obtede de aur şi argint cu 
preţurHe c~le mai m-1r~. 

IOSIF GARTNER; Aps.d. 

-

Str. Bratlauu No 2. Pal. Min. 

MasIni de cusut PFIlFf 
gumA. CUNTINENTAL de RilDOff pen. 
tru biciclete cu ,nţ,uri COllvenabile 

:!:I~lz~~~ WilHELM HA MMER 
~~CI ARAI), Piaţa A. Iancu lSzabadsâg] 6-6 ... - ar,; -

biroul nostru În STRADA 1. BRATIANU (1. Weitnll 

Jănos) Nr. 3. et. 1 .. ..Telefon ne. '~l' 
Birou auxiliar la Kară. 

,,1 O E T". birou international de trans 1U) 

~--------------J. alt 
TOTI RO ... 'LLNI1J 

pc;1 gdsi GHETE ieftine pintru 
bdrhati, dame ŞJ copii. precam şi 
PALARII pentru barbaţi $' copii 
la Magazinul românesc 

MARCU BOTA, Arad, 
Bulevrd. FERDINAND 1. (Boros Beni tir) Nr. 2. 

.od 
rel 
Ja,1 

ilHi 

de 

Iti G 

Pantofărie nouă (tii m 
Mare ma - 1·"'· ~ ... p paR In A RAD, in Palatul Boh118~_ ~. du. 
,alin de - ple arIe ŞI acceSOfll t~lari - lânga teatrul "ApoHo" în colt. l _ '. ,'- _ ' I .'a descbls pantofărie p. bărbatl. femei ,1 copil, ut 11 Il 

::K. ~ 1 turi .foarte eonvenablle. Execută .I~ partea de-u l·.('·!c I I ..... y ~ ee; 1" .rim ... , ....... " ti .. U.,uti ,_,·U'" '" "1 i", 

. • ' . I de ghete. Cu stima . 

.;lelArte. A:;' PIaţa ;ram lanCII ~d;"g.t6r) 5-6. 1 IOAN DlRNBEC( jH~ 

rtaşini de scris I 
ATELIER SPECIAL P. TOATE MODELURILe DB 

MASINI. ;-: Accesorii "P. orlcelel de masini ,1 DU&!

tipllcator. :-1. Hârtie ,1 roluri p. maşină el ,.plroxrat. 

A\IHAI . GARTNEI~ 
:-: A RAD. IN . COLT CU STRADA. 'METIANU: :-; 

lLEIAfiD!U IGAZ 

ţ)a. _t __ ~' 
-~- --- =-1 {IS~ 

, In ateHerul de şepci al ~ cu. 

FRA.ŢILOR WURZE~ erf. 

I se pregatEsc lotfelul d<, Ş' p·:l. ~epc! 
pen1;ru a:ud.: .. ţi în cai,tiia,! m'ci ,{ 
mar', execuţie foarte fInă. 

ARAD. PIAŢA PlEVNEI (FOSTĂ ARPÂU-T) 
4VlS-A ,,'a de Sil1ago5tă ~ ••• 11 

t -
I de 

Nrl il')'! 
! 

tIa i 
'"\ 

EMERIK K!TOXi ~l~': 
bijutier Irad. 
Palatul MiRDrllilor. 

f\1 3re asortiment d( mare m.gazln şi atelier pentru conf«ţ1uni .lirl 
de haine femeeştl şi pentru fele de şcoalA. i. 

obiecte de argint, oro· . 
Joage, ;:rgint de C,bins, Primeşte: comenzi dupl măsură in ma!e (u ~ 
alpacca, mar Il) O r a, I convenabit pentru haine de fete penllu intern~ 
hronz şi obiecte ar· I . I 

int In anul 1902. tislke. f Arad, Piaţa Avr.::m bncu colt cu s. Matei Con} 
';oa: ________ l __________ .: ."-_:~ ------..... --;;;: 

ZI1/ 

----------------------------....... Ţp r----------------------------:. 
MIStNI DE CUSUT SiNGE( 

w. .... _____ ~--__ ----____ ----~, .. --~-------------~--'------
, ~1. . .. - 1 A tRil Rr nHl~r~rfnr OP, r.nvn~rp' 

-T o tfel ul persian, occidental, cara· 
manluÎ şi ponevi (scoarţe) naţio
nale, cu preţuri convenabile 

I IOAN MARIAN I I . 
, primeşte tot felul ue I 

lucrări de arhitectură 
J 

CONsrRUCŢIE 

de vânzare in rate in localitate şi provin~ ar 
Aducem, la cunol}lIn~~ an. public. eli. l'I1aşinele noaslref ."(11 
cuSU. ~Istem The 5tnger J'J.!u/1/(fadllnng Co, .le vinde"J I • 

localltate cât şi în provlnlli pc lânyă c .. le mal con~e"w illl 
condiţiuni de plătire şi In rate. .'-. Cu deosebită stil!1i 

I 
Arad, Bulev. Regina M3ria 20. \ 

din nou ŞI reparări de 
case. Cu preţurile cele 
mal convenabile 

SOC. pentru vânzarea de Maşini 1 CU1 

de cusut "Singer'" Bourne & Co. r mc 
S 'lcursal" I Arad: Bulev. Regtle ferdinar.d L nt. 9; Petroşt; 

(Palatul E1isefischer.) BîROU ARAO,STR. FAFRlCEl21 (G'f ÂR·U) 
.., t' ti. Bul. Regelt" fe;ciinand 42; Deva: Bul. Rtg:na Marlj, h'/l 
Brad: P. Avram Iancu 494; Sibiu: Str. OttZlilui8j Cluj: Str. J6kaif 

~ 

M. A. PASODIAN 
... " . '---=-- --, --! . ~-------------------- f 

Tipografla "CONCORDIA" Ararl. t 

f •• ______________________ ~~r 
7 
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