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SPRE LOC,ljL AI )UNAREI.· 

Ilullline_'a d-Î1l1li,neata În Arau. iltJl de ]}e la 
(~rele 9 grupuri dese ,de t"-ul.m.i în ha:ne de săr
Mtoare cu l;rkolQrul Lapiejlt şi Jnwnc'torii 
mergcl'!! pe Buleva,rdn,l l~egele Ferdinand L 111 
I.'Ca mai i~Ull1oa~<1 rillKltBială spre ho~el,ul Cru.
cea alha, unde ,wea sa se tină adunarea. 

PRLV1 Ih~EA fRUNTAŞILOR, 

Intrar~a d:br Miha.1',ldt(', LllPU şi Ma.dgearu 
şi slJ'ta dJor în sa':a adUl1:1rej a fost primit~ cu 
tlI-nete 'j~ aplauz~ Si ovat i cad au tinut mai 
nwlte minute. 

Sala mare era ti\Îlă de lume t'Ot aşa si 
g~ile;-j'Je. Cu a-.:est prilei sala a fost Îlllpodo~ 
bi tii L'U l'a muri de hrad sid'rape\te :Il'ationale. 

OASPETII şI' PljBLICUL. 

La masa pr,nt:Îpalil iau loc dnii Ion Mihala~ 
che şi d-r: N'i.:olae Lupu. foşti ministri, Virgil 
Ma.dg';:aru PTof. lmiv. si deputat. Oh. Dll!1l1itre
:-:<\u~Bumbeşri fost sen~ltor.can'didatll'1 de de]Ju~ 
tat al Aradului. dr. Victor !i{)tamll. avocat. N .. 
Adam. fost deputat.L'a'ndjdaHII ,de deputat al 
Ineului. profesonji TeDdoT't'sl.',l! şi Ionescu. O. 
Oritta. ,pr'efedul Poliţiei. etc. etc. 

In nmlt'me. Într-e hainele a·lbe tără,neşti am 
V('tzut un neobişlluit de mawe lJoUlmăr:de intelec
tuali, români si' nl~Tomfmi. ,iu<l'ecător,i. 'a,vooati. 
l' rofe~or.i. invă ta !or~, sh1ib,aş,., con~end~nţi: in:
uustrHlŞI, l1l;,H,sIn SI mun!Cl:on, tot~ CllflOŞI sa 
a u-::Iă 'mrbi1'*'le fpllntaşilor Iloştri. Sateled in ju
det au fost toarte reprezentate printr'lIn mare U\l-
111~1 r de siHenL 

DESCHIDEREA ADUNĂREI. 

Intr'o tacere sărbatore3tsd. d. dr. V. HotăM 
WJl <leschi:de ajJlullalrea l1rÎ'I1!r'o frumoasă Si 
dllduroas<l 1.: Uv{irllta re. din vare am putut i~ 
s';::'ij]1na u'I"m[ttom1e,le: 

Dr. V. HOTARA:.l . 

Ast;lzi, ucmnqatia rOllJ,ÎIIă din aceste parti ale 
ţarei afic mare s~'trbatnap~ put~îlld salut.a pe frUJl

taşii luptatori. ai acc~tei d\.'ITlocrati i, domnii Mikl
la..:he. Lupu. Madgearll. veniţi la noi ca să lle lu
mineze şi să ne preg~lteasC~1 pentru lupta ce avem 
de purtat pelltru '::{io;.ti.Q;arca biruintei (O\'aW Îude
!ung- repetate) . 

Vreme de peste 6 mie de ani, cât am fost sc
P;Îrati de ceilalti frati ai nOStri Şi am trtd suhju-
2:ati. Ilu ne-am putut dcs\-olta peliticeşte. A:-:tăzi. 
îll~'1. în urma vrednide)' şc' jertfelor aduse de I1ea~ 
mu,! nostru întrc~. tot; fratii Suntem uniti într'o 
,"!Ji~Ura tarCl n1<1re, bogată şj puternică, 'într'un 
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Singur .:0(1) national. Prin urmare, a~; ne-am pu
tea dt:svolta ~.noi politiceşte. Dar, cu durere tre
hue ,s,l vedem. C{t în taxa tlOastril traim sub IHl 

re!/:im care nu.tTIaoi democra!l: nu se poate numi. (A
prohări). 

Suntem-stin~heTW . Î~~ d~e,pturi\enoastre . cetă
teneşti. Clasa boerea,s.c~i din Regatul vechiu, care 
a stapânit aoolo vreme de aproape' 50 eLe alti, a 
lăs.at poPorUil de rând Î.n oeI ma~ negru întunerec 
Si sărăcie pentru ca astfel să-Ş.i asigwre domnia 
~entru mu:lt[t vreme şi să se poată Înst~lpâlli pc 
toat1i vrQga, tărei. Aşa a fost a'Ceasta până la 
răshoiu .. 

După răsboiu, a.ceasta clasă de o\igarhi s'a gă
sit de-odată În fala celui mali hotărât duşman al 
ei. care a pornit lupta pe 'Ăată Şi pe moarte con
tra 3."ltpriraor ei şi pentru slDlhozirea Si mântui~ 
rea ţ~rani\or. kest hotărât ~î neîmpăcat dusman 
al boierlmei e~te Partidul tăr{Lt'4esc. a cărui înfiin
tare şi primă organh.arc se lea~ă de numele lui Ion 
Mih~ll.achc. (O"aţ'i s~omotoase ~'îndelung repe
t.ate), 

Pr)mejduiti in vedl~u'l regat, aceşti oti~arhi ~u 
Început să-şi întinJ~1 mrdele lor blcstenwte şi \Il 

nm~ile pro\·~nc~'. in Ardeal. Banat, Bucovina şi 
Basarabia.. 

Prin urmare. scopul luptei noastre. ~a care va 
chemăm pe t{)ţi este S[1 zfidiirnicim aQest gând a.l 
oli~arhilor şi sţl le sdrobilffi cu desă\"ârşire pute· 
rea de pâtl~i aci. (Stri~~ltc: S'ajute Dzeu! Bravo ') 

Astăzi. hmra noastr~l e mai uşoară NndlCă în 
urma riisboiultll mare democratia aptlscană a 'ldus 
ta ,ilumină -votul obştesc (Aprobări). Dar pe lângă 
acesta mai c nevoe de organizare. pe-utru ca 
să întărim domri a po~lortlltli, a dedt pentru (:3 si 
pOporul să poa til hta pa rte la c~nducerca treburi
lor t~1rei. (Vii aprobări,). 

DIn toate partidele politice dela noi. sÎ"n!!:tlr 
Partidul t;\răl1e~ \'nea în mod sl'ncer democrati
zarea tărc.i, (Ovatii Şlj aprohărj); prin urmare nu
mai prin ace~t partid \'om putea ajunge la asigu• 
rare.a drepturilor pO'porulll{ de a 'Se· guverna s'n
gur. (Aclama.ii). 

De~pre Partidul national ardclcan ti'n să spun, 
că Iloi nu ,ne putem Împă..:a cu acea politică a lui,. 
care cere autonomia (neafârnarca). adecă ca noi 
să ne ~l1vcrnăm singul'\i, fără de Vechiul regat. 
(lntrernperi: nu. asta 1111 ~e poate). Tăram~t român 
de aici si din oricare parte a tărci românesti este 
U1m\ Şi acelaşi în dureri. în suferint,e 'şi în doruri. 
(A-;a-Î: toti suntem frati!). -- Prin urmare, iată 
că dUl}ă unirea ter irtor1alft, partidul tărănes::" va 
face a doua unJre. adecă :unirea sufleteu'scă. (A
plauzc În.dC'hll1~ ,repeta te}. 

Noi I'nteleciualii ~cărtmarii) români. cari am 
. intrat ca luptători În Partid. tărăne.sc. vrem să În
ceteze nsnpTirea tăr~l'ni1or. vrem ca taranUor s.ă 
li "-c asi~ure {) viaţă fericită Si m1l1ţumitoar!e. căci 
prin aceasta se Va întă rt şi tara (Aprobări şi a
planze pr'!hmgitc). 

NIC. ADAM. 

,.GLASUL SATELOR" 

N oj, tărăniştii, suntem pentru soo:a:lizarea ;:3- l 
pitalullri. adec,î pentru ca Si mlLn;,:ft~)rul să-si aibă': 
partea sa din \'enitlul ca,p:'taJului, da;r vrCom asigu- ; 
rarca prOpriet~itei jndivkiuale. A<kcă, vrem ca 1 
fic..;arc să fie sUIPan pe brăzdl1t;a Jali. (Aprobări.) I 

După ce aduce p~lde din viată despre trebuinta 
organizarei Şi 6upă ~e arată Îl1iSie'ITlnătatea drep
tultti cetatcJl'esc, vorbe.ste despre Început1tri le Of
ganizărei Partidului t~trănesc din Regartu} veclliu 
şi lu!)tele purtate de acest partid .pentru înbună
tăr-rea soartei tăraniJ,or. 

Vorbeşte de-;pre refO}1113 aJ!:rară a fostului mi
nistrU' 1. MrhaJlache • .care avea de scop :luarea bu
nUT'i1or boereşti şi impărtirea lor tărani!mei. adecă 
acelora cari nn1l1QCsc. (Aprobări Şi ovaţii sgomo
toase). 

lata, prin urmare, .cauza intrigilor liberale. cari 
au grăbit răstllrnarea g'lIvernului di.n care Hcea 
j}arte d. M~a.tache. (De cele-o fost frică. tot n'o 
s[t scape!). I 

Arată împrejurrlrj\e venirei la putere a libera
lilor şi metoda sălhatecă. necunoscută pân.ă acum 
in tările civil' z:a te. in ale~eri1e pentru Parlalttlen t. 
(.Jos libcrahi! Rmine să le fie!) - Vorhitorul în· 
vinueşte şi tărănimea ·pentrucă. S'PUll+C dsa, dacă 
\>atru ani ei au stat În transeele nămoloase apă~ 
rând Austro-Ungar ia• aceca.ş tărănime nu a jert
fit o sin~ură noapte ap;lr.1ndu-şi drepturile pro
pTI:,;, (Aprobări.) 

Vorbitortrl resp'ngC acuzaţia. că t.ilrănistii ar fi 
contra dlrturarilor. dîd doară tocmai aiCeştia -
la noi ~ sunt fii de t~jrall si-apoi lor li se revine 
greallasarcină jlt:ntrll organizarea Si purtaorea lup
tei de dştigare a drepturilor t;lranHor si mUll.ci
tOrj\or ~; tot acest~a. se Întelege, sunt chemaţi săl 
conduca trehurile tărei . (Aprobărn. 

Vorbit.ortlll incheie fădnd un căluu'ros apel la 
l111jpe si organizare. (A~Jlat1ze sgomotoasc şi pre~ 
lllngtd. 

V. MADGEARU. 

Suntl.!tn datori S~l IămuIllm. intâiu, :pentru ce am 
~ntlt Sil ne pUIle:m candida<t aici, ·Ia oraş, Şl încă 
într'un 'centru uitde neromânii ,reprezintă un nu
mar mult mai mare decât cel al alegătorilor ro
mâni şi unde. până 'în acest moment, singurul 
cOlltracandidat al dlui Zima (ungur) este candida
TUl partiul1lui nostru adecă d. Oh. Dum:trescu
Bumbc~ti. (OvatiO. Prin urmare, s'ar pareJ., că 
noi luptăm În contra neromânUm. 

Partidul tărănesc are înscris în Programul său 
un punct În care s.e prevăd \.ibertăti şi dreplUl'i 
lar~i \}e seama Ilcramâni1or, aşadară noi nici
oda tii nu aJl11 putea lupta contra a<:estui ade\·âr. 
(Aşa-i.). In urma răshoiului ll1ondiaL, care a adus 
slohoz;r'ca une,j mari părti a neamului românesc 
din JUl{Uil asupritor al stflpânilor de ier~, noi nu 
vrem sri fim asupritorii Mal{hiarilor; dacă au pă
c:Huit ei contra noastră. noi să ne ferim a cădea 
În păcatlLt lor !/! să nu repetăm jocul. făcând a:* 
.:elaş lucru Împotriva lor. (Aprobări). 

Sjnlll":. ca deşi suntem o tară care ne putem Azi situatia politică care a fost creiată în tlr-

Duminecă, 21 Mai 1922, -
Vorbitorul resplngle învinuirea ce se ad1.l.Ce:\ 

ta.ranjşt'toI că ar fi bolşevici. Arată -::u pilde dra- . 
gostea de neam şi de tari a ţăranilOr şi j.ertfel.e pe 
cari eri le-au adus totdeauna când li s'a cerut pe-n.- . 
tru apararea. ,hotarălor t<îrei. (Intreagcă aduna~ 
a j)loaudă în p~iOOlre,). 

In vt1;miea din urmă, Par~'vUil naţi·onal arde~ 
lean JirQPa.g~l $Ii duce Lup~ u;îrg"utra aşanum:'WX)t" 
.,reg.ăteni". Daca sub acPt. 'ii de riire se intelege ,,:. 
Cl~i.'Î şi, o.lrg-arh!i noştr: ooritoMi. popa- ;~ 
h~, atunCI mtre~am . par. (bucate) dii?e va fa..:e!Ttl 
sa nu 1~I<Ptatl a~atun de. Maiu ll\f"clnl, mi 

Pa1"tldul ttaţlonal spune,.... illptă pen!'ru atlt~- ;In: 
nomie (llIeatârnare). Dar, pentru autonomie sun om; 

tem $i noi, însă nu pentru autonom{oe tetiw'('!ial'l. elI 
ci pentru una adm'lllstrat.B~1 :c.omttrta;lă. orăşe· {fr 
neatSdL (Aprobări.) ~ - c' .pe 

Sun.tem învinuiti chiar si din p.a· ._~ 3':'-"'1:idului. s!i 
national arde1ealL că. noi suntem partid de clasă .. t:l 
Da, suntem - recunp:aşt.nn -1Par_id ~ clasă,p~ 
insă nu pentru ,a~mpune dictatura noastră a.lmr 
clas.e. Noi. dimpotrivă. ,rlituim pcnrt:ru <1 tml'ăA::a S 'd 
frecărHe mari şi J)rimeidioa~e între oeapiltat şti~ 
1t1lmcă (Aprobărl vii). . . u 

Vorlftorul încheie, fâcând apel să .tupte tot: 111 11 

ta Mra Pa rti dlflui tărăneSoC. căci el este S'tn~rtl! 
care poate chezăşui democraţia si civRi'Zatila ţă.co 
rei. (Aprohări si ovatii prelungite). Ce 

(ItI. DUMITRESCU-BUMBEŞTI. 

D. Bl1mbeşti. rosteste o Sl(Urta, dar frum0asă== 
şi i:ft,imoasă cuvân~a.f€I m:t-rturisin,dll-SÎ ale1!;ă· 
tor'lor gândul bun 'ce întotdeauna l~a c;1.1ăuz;t~. 
GesleKarc..1 şi ducerea ta îndeplinire a tuturor 
chestiunilor ca,ri slujeau htteres.ele poporului şi 
făgi.ldneşte că, În schimhul drn,gostei şi inCTl'd~i 
cu cali îl vor onora ~. de aSTădată. dsa va ostenI,: 
farâş. numai pentru ajutorarca cc-1or multi Si ne· 
drePtăţiţi. pentru înfrăţirea cetăţenilor de dife·,tr 
rite limb: ~: pentru întovărăşir.ea .ţăranjlor $i mun.ta; 
citorilor contra cxploatatorl1{1r. (Ovatii prehl1l:g: i te),:I\; 

• • ,'nl 

Vorbi,n;le dlar L MTliA.LACIiE si Dr. N, LUPU.Jăi 

\e. dăm in număml viitQr. t$. 

* 
D. Dr. V .. liotăran Îl1chide adunarea în mii1o.A, 

:eul unej .mari insllf1etitf ,~. 
;Cl 

r 
Duţ>a o ~usta,rc luata în res.taurantttl .. CrUCeJ1.<: 

Alba" itnl)rl~un{l cu oaspeţii din alte păMi la C~l'a:' 
sU'riJ.c 2 d.a, d. 1. Mihalachc şi suita dsa.le aust 
plecat cu atltomobilele la INElL Fiind Zli de Duur 
minec<l, illmea.· s:l.telor adunata la strada pr[nci+j 
pahi pretutindeni face",l (Watii însufleţire fruntaşi~ 
lor noştri. 

;, , 
Raportul despre impunătoa'fea adunare del~a 

Inea. Il vom ptll:tHca În numărul viJ:t<>r ar,r 
gazetei. Rap' o: 
------------'--------------------------~<a 

Reforma agrară 
Nrmvlţumirilp ţii1'u'lIilor din fu,d. 

D. 1. .:\rihal[whe. f,o,gt ministru. 

mândri cu multe. bogaţii. însă În urma politicei ne.. ma ct'ioerei l{UVernuhlj Averescu este de aşa na
dlibzuite a guvema.nti\or de pâna azi:' dornici nu- tură. c.l lupta are semnificatia ~up'tei pc care 0-

mai ~l-şi innmltească ei' hOg;lti'lc lor. am ajuns ca rOj)si~i Şi asupriti.i II duyc contra a:;upritorilo~, 
bilanţu.l socotelilor anmlle să-l încheiem rotdca- I1f-ntru dreptate' ŞI adevar. !)entru aSUDuurea Il,. 
una Cu defkit (pagUb{l). (Aprobări~. bertătiloT poporu~u; şi. deci. pentru întărirea tărei S,lt rniniştrilor de interne şi de clomB'Ilii i 

La Sfatll.l t;'lrilor dcla Genova. Cchosloyacia, (AIWobări sl{omot.oase şi ovaţji la adresa Panidu· T\lgm'f' in ca ff> le arată ca ţăranii din (;;ţ 
o ţară nouă, prin reprezentantlll ei a câşti~at mai lui tarănesc.). Il~lIf~a -f?ohrp:ştiJ[u~ef'l) n . au, I:rimit nil 
multe foloase decât noi. Iar această stare de MaghiariÎ au azi 1 de-putat în Parlamentul tă· pun~ nZl tel'f'llnl df' Izlaz Pf' h-5 a apr,)baâ 
inferi<>ritatoe a noastră se exploică pr'n faptul, că în rei. prin d. Zima sau Hl1~ dsa eoncetătenî-\ noştri' incă din 1021. • f:o! 
urma ce1{}r întâmplate mat a-ks dela venirea li- 1111'-S,,' ,'or putea tradu'.'c îll faptă dorinţele. dar, 

11 1 ' . ţ' ( b~') . rd tt - Ollj)rl i'll!!ll :-illllllP d. )Iih,dache în n 
bera ';Or. e Ştltl cu IO li apro ari, ne-am !>le t nu Cu d. Zima sau fără dsa vor putea Ma~hiarlî să 
credittLl şi Vaz.a: înstreinătate. zăd~lrnkea:;că opera liberală de a da tărei o g.lJ'c" clsale. L:lptul TIn' Se' datore-'Şt€' 11l1Cl 

Liberalii se la u.c\ăcă au dat tărci votul 'ob- Constitutie carenu..:orespunde vointei şi drepturi- ~ill I\)I€- lîpgljjentf', ('1 m<lll:o"ppriior imoÎt 

ştesc şI' ,le~ea cxpr<)J)rierei . Dar adevărul este, lor ţ[m:i. (Aprobări 'sgomotoase.) pr<Î! H"j ei "1'i şi Il n 01' pri Itwri, ('ari an in tP 
că a.;cste au fOSt date nu de bună voie. ci strîmto- . 1 1 .. ~, 

1
. Prin urmare scopul nostru este sCt al.egem un rcs 1".(1. IZ aZl1 55s(' .,C'vaporeze . aii 

ra ti el,e revolutia Jllseasdi Si de nemu tum1re a ce .~ 
f V" d..:1)utat d<:-ai 'noştri care să inmuHească numărtu :':1>lflit1ţm,'·irl'll srltenilo]' e CU ateu'. m~ se i"jse între ap:hiitorii tărei • cari IUj)tau ara -

m;l1l;::are şi {[!fă imhn\.dunintc, si cl,iar fără arme. IUpt{ltorilO i îndlriiti a: drcptu_lor popornlui
, care. mnn' cu l;d În lllllpui eampaniei c'kdF 

În vreme ce hojcrimea, apro~pe toată. se găsea În acelas timp, va fi si un hun ap(lrător .Uil dreptltl- r'l tf' ,:,:1]1' helnţ ii li beral i le-a u frtg-;l\1.l t. ~ 
1" 'S"l)·"t·el.~ front.lltll!', [",><':111d ,at',"'~"l'l' de ~jl1b0rTa~ - rlor Ilcrom,în ilor. (Asa-it A,,,ta este sin)(ura tă - 1 ~ 
..,..: '~.' ,'~'- • "fo. 1 d 1f' II I "Il< 'n;,,~t;t .71,1l.U! \'n ~I)O 1 l' t'in,:(;"p" 

( ~. f) ma..:ire a candidaturci t~îrălliste a Ara. 1<1 .,( 

tire ...... Prl.oarj sj(omo,oasc. ,> . y 1"' y t 1 r,. \likd~l;'I'r- "'-,1" ~i\ sr ap!tf\e l':, '\1" 
După i12C vorheste dct1esinceritatea s;uvernu- Iar. Tiindca Cotlct"Pt!a noastra po lfl..:a nu e~ e. .: ~ . . , 

liti :lVtre:<:an şi lihep[ ce priveste Împărt'rea pă- În desacord Cit vederile politice ale muncit~rimel 1 IC ~'l<i Şj ;';;1""(' mInii "l~ p~'llnarul fii. al'~ 
mfintuluÎ. \'0 rbito rlll spune, că tnebue să se Întă- dela 0r:lşe, tinem să devlarăm dl vrem aSlgura- 1 comuna, Alttel se pot 111tampl,,'l ·lucru:', ţ1 
f('asc:, ţ[lritnimca si muncitorimca. citci numai În- r..:a şi creiarca lib .... rtatilor pelltru toţi munctori.l I ~:lri :lillH'lll 11\1 le P\î,l[P rkn·i. Si 
t:irnd aceste puteri producatoare. vom întări dda o~aşc. Aycm fir.m,a cOnVil1g~P:. c~, 11{)~~ par-

j
: \ }.llt1rrt I'U [H'~'<ls\·a d. jfihcl'!J,chp i!'wiie. 

ţ;Vi1 Si neamul. (Apri}hilrL) Ş-apoi, numai o ţară tluul taranesc. vom. fi \11 stare sa Imj)~~de\.d:m ~ tr'<11,il şi rug5rile ţiil'aniloi' din alte com~ 
înbrit,l Înlinmtrll. va fi tari.' şi respectată 1n a- libcrn~: de a-şi continua (mera 101' de asupnre ŞI : .. d'-~l ·.1" , 1 ' l ... 
r;U(l. (Aprobări.) împilarc. (Strigate: S';.tjute Dzeu!). ; !il', tot . m ,:,. llS('l?l' van cer lZ azur!. ~~ 

~ 
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Dtrm·n~~. 21 Nt.ai 192.2. "GLASUL SATELOR' 

~ ~Viaţa Elisabeta În primejdie. •• • prinCipesei 
Regele şi Regina au plecat la Atena. - Va pleca şi regele Serbiei. 

- Marea intristare În toată ţara. 
&o 

'ţ)I( Ollelcgram~l.· ven'tă din Atena kapitala Gre- I s'au dat Sfatului niniştrilor prero· 
g.e c:ejl vesteste, că ~ta.rea, p.rillcipcsci Elis.aheta car~ gativcloe regale, pan.\. Ia intoarcerea Suveranului 
~- It'.!. mai prezinta nici o ingrijorare, s'a înr[wftHit ÎIl tan"t, S'a vestit telegra.fic dLuj I. Brătianu la 
!ce nmlt de tot în VTemea. dJin urmă. Ne aducem a- GenO'v3. uHimele stiri "curte dela Atena, 

minte cum p~itlcip~sa' eJisabet~. Însuflet'tâ de cel~ Se dă ca proh;,hil plecarea la Atena şi a Re-
to· -mai nobile sbmj;(mll1te. moştc\lIte dda AUjWs,ta el gdll:i Alexandru al Serbiei. 
In·ma.tn<.t. a Însotit pc fro1tttl~ asia-tjc pe soţul său. 
:tI, cu care ocaZlfc s'a îmhnlnă\h de. febr~1 tif{)'dă 
şe- {fr:gurÎ 'de tifos}. Aceasta ~rea boală a tintuit-o 

,pe patuĂ suferintei nml,tă vreme producând o ne· 
:lut s.filrsita ÎnR'rjjorane.printr'o crc~:lndH de:wol
să.'t.'J.N, atât În patria ci maşLe,ri. ~t şi la noi. unde 
să. v:-incipcsa este foarte mlrh iubită. 

'ro!' Vindecarea Lllcepuse să se 11ămurească. când 
i,..;:a s'a dedarat una 'dintre cele mat primejdioase 

$tboai'e a tiiostll:ui. anume pneurnonia t)uru~entă (o 
A umflaTe a plămâni')or ClI ,puToja;re). 
111 

~rut Re~de .si Re~ina au plcc~t. Ja, Att:Ha., ,cu lin 
ţă.contra-t()rNtor dJll mar'tla 1111-!ttara romalla, dela 

Constanţa la Pircu. 
In ledtură cu această plecare 

r. 

LunÎ dUP[1 amiazirrISpât1dilldll-s~ svonul că 
p6ncipe.sa Elisabeta ar fi Încetat dil\ viată am 
vestlt pe cores.r50ndentul nostn: din Bucureştoi 

care indaUl a C{lI!C<t't s~l controleze aceast-ă tristă 
veste in ce,rcurile oficial·e, Astid. atât dela mini
sterul de externe (a tncburiloT d'l1 alură). cât Ş[ 
Mia preşcdillVa Sfatului miniştrilor. dela ministe
rul de interne (tt-ehurilor diI1'Iăunt,ru) dela Lega
ţiunca greaca Si dela cflpt..reniapa,tatuhtj rega-I. 
conespondentul nostru a fost Împuternicit să des
milltea,că svonul. 

~ln[1 la ceaslr} câl1d~:S:riem aceste rânduri. 
11!ci' o stî~ noua n'a:~ venit dela Atena. 

Dorim din tot sufletul nostru o deplină Însănă
toşire iubitei principese EFsabeta. 

Un candidat caraghios; un partid şi mai caraghiOS. 
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n'alre decât 9ă se retra.gă. sprHinioo pe ca'11di .. 
datul nosuru, deşi, cllm spusei. noi luptăm con.
tra til,u; Zima, - datr nu fiindcă acesta este 
ung1lLr. - care . cum se Şlt:e, Tepr:eztntă pe spe. 
culantii Immoei DVOOistre. (Aprobări.) 

Cu toate stă'fuinţele depuse. păJrintele Cră~ 
ciul1, - SIIlrerit (.'Um este >ctelaJ fke. - s'a apa. 
rat &1fOzav să mai vorbească i,n falVOl"ul dl!illj Moi 
oova'l1 mai alles. du!}a-ce .• Ct'1tlătenlii de fată -
spune dsa' - sunt pe depliltlJ lamuT'Îti a~UlJ)ra! 
persoanei dlui Moldov2n şi a notl"'lo1" Învătătun'j 
polifcea Pari.jdului Iarrălda01", 

Oeoall'eoe d. zetar .... jf PO&1mf mă ameninţă ~ă 
I'I'Ll-mi puhL~oe inib'eg raiportul despre ,./mă:retele" 
a'ehlln:ăiri dela ,.Venetia" şi "Mi'la-n" ale dlui Mot.
dDva;n, intrerup aci 'pentru a COtlitrnual În mmnă-
mI viitor. Sfrede/m. 

Turneul candidaţilor noştri. 
Duii Dumitrescu·Bumbeşti, 1. Rădue.nu 

şi N. Ad.m intre alegători. 

Af\Iăm, .că lretutinooni unde .oa'ndidatii ll(}

ştri se ivesc în popor, ei soot primiţi ou neSlP'usă 
bucunie şi Însufleţke. 

Astfel 1'21 Arad, ,;·ubi~l.1 nost,Tu rrunta.ş anul 
Dumiltrescu ... .f3umbeşti este purtat ,in tJriumf de 
vredl1id. alegătol"i; din Pâmeava. Gai si Şega; 
Pe zi ce tl"'l)L'elab<1ra 'oe'!or ,oe-$' alrată vointa, 
şi incredoenea fată de acest ,cinstit şi neobosit 
h:ptator al ·dreptll'rilof celor necăjiti se ÎI1&1roaşe 
necontenit prj;n aJl,ătu'ra'rea maeşrrHor. a m'd
lor 'oomeDcian-ti şi industriaşi şi prin ,luminaVii 

- Turneul dlui Moldovan. Y' murfoitm)j. :1:; ........---~ Pentru DU~r.I.l.eI:ă, 21 Ma! n., Id. Bumbeş.ri a 
11~' E OllriOS, 00 pana azi, ga.retar;ii noştri. aa'rl a înfiintJM el, sjngul'-5'ngU'rel. nema~pomenitul C~)l1v{)ca;t adunalr!. YOPo1"a,k SI. anUlll1e: la oe!asu_ 

fife"11'!l0SC $, 'ctrkms li I dracului in ja,d~ n'au găsi.t Pa,rt~d a-ra<lan. (Shigătle: .,poate vrei să 1fci că I nle Id. 'al 'laOaI; laceasll'rlle 3 d. a. Ia Şe~a 
lUH3,U .ctacă au grlsit. eia-u fă0Ut neienanu' crimă Partidul A:radanei?!) -Alin părăsit paJr:tidtt~ si 'ceaSUJi~kv 5 d. ta

v 
l~ Pâm~a. ,. . 

ite).k a mI fi pomenit de num-ţ'lj.e; unei Iminti de-o J'be:-al, dl\?:oa'l"lece acesta a îmhiat mam'datul din. I Indemnam tărammea SI mUlJICltor]tnea dU1: 
lnte!-epcÎulle sdiTljtoare. Ş'. e pălOat national să Arad. ungurilor, Rootlitloaste vredl1?C'ile d.-<t1i\.l!hti ruceste rrei S'ubll'rbr să vină tl1 'numă'"" cât mai 

Pu.âm"lnă îmbrăcat ÎTI' haina neg-rei u1tări un Bumbeşti (ovatii fUl1tttnoa$e !la a<lresa d-IlUhli mare, 
't5tiC!1 de bărbat frlJră pereohe iÎ11 politi&, Bumbeşti), dwr dsa, e .• strein" şi nu se poate .f)i,n ~entti~ ~{)! :merge toti cătftutrari,i. membri 

E vorba. - o, iubitul meu ,m:aJtn 'wmânesc. b'~ui pe Înuredenca n.eromâniilO'r. 'al PartrdUtlll1 tit'ranesc., , , 
.. ~ 'despre d,J.-.,J)lQldo yao. dj'rectorul Mnca! Sunt fec'or de co.iocacr şi venit la Arad vre.- I~ cet0u! elect'Or~! :-\,'leşd (Jud, ,!3~r) dt~ul 
U1o:,AT'aKiana" ,din 'I(JlL'alitat'e. ca're. după înf~intarea me -de 30 dJe a:o<i mă 'j,upt. l'a! masa ,de .~di()mj.no" I. ~,ald~.;;al,lLI es.t~ '~r1m~1. l:U nesl'n~a It1suflenre 

lCestei - institu~'.1 financiare. s'a pus ,pe munclpentnl fericirea voasl~ră. (VorbitoMul a,re g1asul de t.ratll blhoren!. ~\()~blnle d-!Qr ~lhatalC}1e. Lu-
r după ImHlite nopţi nedormire şi dtwpă o Si muiat de du;oş.ie. M'IJlti din ascultători Îşi şterg pu. Ma.ctgearu pe lang~! vea a 'c~n9l'CI\a!ulLll~!~s<t'ru 

uCeJ.'lai multă Î11ICo'rda:re ,u,oroorilor ds.<i'le 'a inmn~ lacrfmj,le 'cu mâlJe>Oa) , Să SJlt.mă dalCă nu es,1e ',NI pr;)!dlllS o l1l~ufflet]1'e ,,::m~lvazu,ta ,pana a.
Ceda' "Ill nou pa:rl1'd politic ... -are d't" bun{t seaJmă. aşa, d. Hot{lJran memhru Î'ncomjklnl! Partidttlui c~m, m acele parti: 'fratlIA blhorelll dl.n ~cele 
: allSte Sfl,rtit sa prOHHlce o at1m'aratCt re\'olutic În ta':'~\Ile~L (Apl,a'uze îndehtng neJ)ctate şi st,rigăte: P~Ttl, ~de neVOile ~c~ro~a~pal1ă a'cum mmem nu 
DllUmeQ,po.j,itică şi cJ'lie, In bmoafe ,j,nfuiThc\iabe va .. să trăiască Pa'rfdul t<.hăn.e9C".) ş~-a ,baty! ~aI?u1. IŞI, par.ases.c ·lucrul ~\lItru ~ 

inci+j,uce mulţumire, ieri·dre., dir,eptateşi adevălr T v ,Y " d' .', It ".~ il' ,sa"şl pl·a.nga .wllee ŞI durerea ,fm,!taşl.IQr IJlOStlT't 
It3ŞiiC s.-e~una >celor multi şi a~mpriiţi. ~ 111 sa 'a .mat aJ uc allun ',e. mbn, a~;e~ăt()r1. dela ca~n astreal)ta mângaere ŞI manvUlre. 

E vorba de parttd1ul U1I:nJ t: Partidul arădan. '1 ca pe Viretn.u,r~ el!- a:ll f~st sl"2gu'~\1l1 na,~-r,ăgar lin cercul electoml al Ineului. însufletirea 
), Venindferkitl:il prilei ~1.1 unei al·ege!r~ pa.r- o~rr~[1'~ prHl~lt ,Si! gaZd'lI.lt pemvata!tul rrance~ pentru 'huninatul tăntn şi fos!'u'! -deputat Nico .. 

d l~ 1 d d • 1 A d . f, ~ A ' t d \o,l~n. v:r,~ ;el~lse la,~ nOI sla ne, .ounoa"scă,_Si, sa la~ ADAM. Întrece orice 1I1<ch;1puire, La' Şkula. 
e a e eevuiat In or:aşU' ra. $1 nmtama e I ne, "or~",ca despre sangele .. latlln .care i\.:ur.~e GlIrha. Mo"nea" Moroda ŞI' Iarmata _ satelit'." 

r 39riia ~esrob~r~i sufe{nZi];>r'
l 
,d'isH~SJlilnostlru Il pin,n vmele IHX1S'l'lt", .. Pe acea V!ieme am nrălt .' 't ~ .... ~ d d dI ~ I(:l'd 

ao oncetate.ain !I~>alr:~at :c~ ?cuete p'Jl!1e ,ou .goo: momente ÎnMtătoare. deca'ri în t03'ta,V vja~a voi Vlz1,1.ate pana aJf!lm e 'dsa :::- rdumu ·c~1f! Ifa
1
-

--'ani llo'u-<nOl1t~ ŞI 1l1'tovaraş;t de un grup dm oei . 'd 1lc. ('IT b" 1 l' •. , 't t V tu. U( nQstru a Iust un a evarat 'f,Um trman a. 
. d"" Vă' . d I d t b J)omeTIj e e~. vor lltonl ana IŞI .poa e s a- L . ta"'.t;- '"n t fr'atelu' Ad' l'a 

'ta 1 ,..:;ft: ll1C'OŞI Invat ,Cei al 'sa e. a '.a Urzn~. )A,: M,' " :1,'" A' ,bl', It', " , ~î \Ies ~e, ' III -[,nel 1 . sa a IvI 'a~. r v 
" ,PA C ~, (" ., 1. ! 1 am errn,,~llnea. mu p 'U'\l1 P11 le p ang m 5011- j-alna" 111 c"""-,, om CI"OV 'care 'sa '""1 gr"be,a ~ "} 

[11;11 ' ameava, ..,X'ga\ Jal pen,,'!"11 LlUmr.'I1tarea ŞI I h'ţ'" t v d ikV ., I d H tY ) V b' ,~",.,... 'l. 11'\ ~< ,~ 
f~~~, t :1 . . ~, ) (b·t'1) g I ur.I,. ~I ia,ra e 'l1a.~osu '1'. ~ o a~n. ()~ 1- să ... ! aS0uIte vorheile înţelepte şi ÎrJ<sufleţito<llre, 

, ",ey~ep a\ea I umel JYI1ln <carcl'l!me e rr ~I e. ! torul IS. mchee vOIrbLrea spummd. ca nu se Iru- ' ,~ • : 
... r'Ct,mde $1 aba JIOll,m dlesoopente die nemwfltomî ' h 'I t· 't . ~ dV~' Pentr, u or entare vestlln. ca fr:ateJe Adam IŞ. 

~ . . ! uzes e.Cl a vem numai sa au a '!J'C1'rerea vo- t' ti' d ~ ~',;. 1 
lldreOstril.1 barbat poIN,FC. l' (St,,..; ăt • A .1 , .. ,.... ~Y li- v va con l:llua, urnetJ. pnn.. -cerc 'tIPa unna.oru 

• • C' , • ~ v, I poru 1lI. ~ l' g< e !TI1Ilt'4ung Irepell<h.e. ..~ a 'ITa- program' 
:1ii' ,Inceputul lr.1'Fi,IIi..'II:t Itlsa, - dupaoum s.e cu~ II iaş.c~I.. Btrmbesti !, .. S',allzim pe Hotă'T',a,n.) f) " ~X )1 M . 1 D~,~' R~ . . 114 ~ 

. .;enea - i,n Casa Na~ională ·din PâJmeav,al. Aci ,~, ., 'y • v ~ lItl1l11'l'1ca, - ~I a 1~.1l..Slg •• apSH! ŞI :na-: 
1 \,;C r' ţ '..l v' 'd 80 ţY t La stanuntele !HlbltcuI.m d, Hotd:ran decla'ra neratl' Lun,' ;n Ma\" VOlvooem Ald~ti SI 'f a a wnel a\l tma ft UJr:ta.şe e vre,.;o a,ro:n I Y d l~ ~ t . ~ v • t t b' <. -_.. , 

111' .,'", , A 'DY' ,~, 't : r'~X,~ ca sa' e ascu;,a' ()Ir ŞI ca ~rrall1.ls ,nU poa e vor 1 Râ'fZa; şi Joi, 25 Mai: Cermeiu si Soltloscheş, 
, bA .nunt.:h'll'f • >.1' .• btThllan ,a rosti ~ n,me. ha ':"u~ decât _ se intelege - contrad:luti MolOOvan. ... • 
. ') &atHa/re dle 'cleschldeme dtn C<lire nll.am putut In- (S'a'uzim !) 
.. emna următa<1lrele: frati .alegăton! C~lvânt Îworîtdm 'cel mai 

Multe n'am de spus, deoarece d-tn"ăati luat curat simtământ dle frate. Îndreptăm către voi, 
1 n .Astăzi s.e 'dă lUPtă !petHru 'ÎmpiedlOOall"'ea hot',:>r:>l'ea. ('Strj'ga:"""', '. ,.'i'r;tI·ac-,ca~ BII"' nbes>.;'·"). 'fl'n ! ~ d Y ," d A...l ~ ă' . " u _ ..... _ "', ,l'j, C leman ,LI-Va ŞI 1'11' emnall'U'u·-va S, H1~roşat! 
tweu$itei:.:and'datuhli ungm. Ia:r' aceasta e.,c;te sft vă lămuresc. că d. Mol'dovan este reprezen~ rândurile oaslei <le luptă tOTi ai drepturilM vo;.t~ 
moU 1:~l'tinţă .I~um~\ ,gmp:~t1d!IH~'~~mâ.nii ~pe.'\âng~ t-nntul anei mar; Mnci ·capitaili;ste, ia'r ,d. Btl111- stre 
intr, s.Illg'U'f cwn{Îldtlt a~ IIOf: (.~.tngate . .';l'şa:-~":, N-O! ~eşt" estle întemeietoral ,cooperatiei în România. 

,.1l~::dm p'e-~I.I1OSitlru:) Pan.aarollm_~"Nl I\,t do~ Idee: ap'{trător-ll'l celor multi Si necăjiţi. (Ova~iîL 
. m~~ll'il ~a'tt ~l r a:1Ume.,,~~. ~u~~res: ... u-!?!l~mbe.').~ 1 T~, Bllmhesti, poliiti-ceşre. reprezi'\l<tă. PG~tidu1 t~-

_, "-,, 'B~~tebeşl t~~latnat!1 nkIn ,.rempre ... ~a trăIa 1 ranesc. ca,re ITI AIf,a'd are o ()IrgantZa~l'e temel-
~ I'IC,l am. SI) 'v d aJ f 1 d f ) 1 . , <'.... . ," nlca; e ,t e saa ost senalroru OralŞll Ul 
t { D~îr b ne. oa!nerN bu

v
nl. de, ce nu aşt.cprat! nos.tru. JiUT d. MOIklovan nu reprezimtă vre-un 

~{;:I!3.. va ~~mesc Şi ;pe celalalt? I Hnrtlref1Jl1)€1rl Zg'O- 1 p~mi-d .cda'c~ nu 'CUITIVJ, pe oei Iiber.al. ---: N. R,) 
'! \ r)(oa",- ... nu ne trebue airtu4.) -;1 o smgun-Q ,perwană, (D. Mol{ÎDvan Jntreil"'ll~ 
;\ ,.) Ia: apoi .cllv:ântu1! !Însu:ş d. Mot-dovan, in per- 1 pe: ,. în ~i[,lament voi Jilege eu pafTUdul 'la care 

", ptall~,C<l!re itTIl$'catpitnăla "a,!'x~mi die primirea j să mă alăt1lr !"), După oum .auzir-ăti. d. Mold<r 
, eoblşnu: tă a mulţimei. arată ~cmnl'1 venirei: \-an nu e ho,t{urât de pe aaum. pr11l Ulnmaife a, 

,S~Je aoCi şi POveSlkste toan:e peri.peiiile .că'lăto~ ! ve-am d1"c.ptate să sustin. cădsa 'ocDr:czintă o 
IHtllel jsal~ şi a trecelrO: dsarJ.e începând dela Pa!J"~ I persoană. (Intrenrperi: ,.nu ne trebue.) 
)orndv '! I.laţ].ona:. ardiclca'tl (umrea, stat trmp eLe ~O i Lilliştiti-vă. frati'i'OIr. nu fiti dtlşrn~tnoşi fată 

~ ~i11! numbratî) prin 13 a'ntidllî averesvan (unde! de '<lnul :\'loldova!1căd dsa - după cum a de ... 
--:S':H vTe-D 2 a!ni in sir) ş:dup{t {) f.:ridtă 't'fe.- ! ,::J,a'l'at - Jlua veni,[ 5<.1 se imblll1z,e'J'scă. ci să vă 

It>:. pnn botezttil 1{)r.danu!R}~ Pa:rtidnhti 'j·ibera,l ! auclu Pt~l'el'lCa (st:rig-ăte: ,.să trăiască BumbeştU 
:a a:'1lth: neclintit <t ~tat p"emeu'C·-o hn1(i înt-'~.ag;;:n : f>,"v\nldl{)va~l, d~' sig,ur. în urma prtrerei d-tTă 

fa.Leti propaganda Lea :ma: înrtinsă pen·
tru ca Î'lI zle'ie hi1tărâto<lrtc dnd lmergeti [,a 
urne votul vostru să-i dati cu totii numai pen~ 
tru steg:Hii Pani.cfu:lui tărănesc. singurul palftid 
care luptă cu adevărat - dUP{l -cum îl arata şi 
lJium'reJJ :lui - pen1nl fericirea, mulhl!mirea ş; 
Înttir:rea oastei nmndtoarea tarei. IlelltrU bu.· 
n~lstarea tărunimei si a llHNlCitoTimieÎ. 

Duceti ste,aguI VOSf'PL1 la l}ruintă, căd binl
Î11ta Partidultli' ţărănesc Îns{':[1lfl1l1<'t Îtltrângerea 
aSllprirei şia nedrepttttilor. iar biTuintacontra
rlor lIoştri politici înseamnă asigUl',8l1'':\l dom
niei elrăL!ei~{'gi1or şi a. putereipumnuht'l în tnra 
noastrIL sl0bozit<.t şi lărgită prin .iertfcle VO.l

'>.trc nt'm~tsurate de sânge . 

• 



. .. r -

1,~·J .. jQ,.4'H.4L M,. 

Cin_ , propus eandidare8 
. glui . 8umbasti la Arad? 

Marti, în 16 Maill, un llumerOs grup de o:lmenÎ 
in mij\{)..:ul ..:ilrora stap:lne3! cea mai curată în
suBctire. într'o laudab:hl ordinc s'a prezintat 
dlui primar Ang-heJ pentru a is.c,T]i lista de candj
Jarc a JIul Bumhc:;;ti la scaunul dc dcplIlat J,I 
AradulUi. 

Lista de ..:a;IH.liuare a io~ t is..;ălt;i ue urll1~norij: 

1. TeoJor Sods, Zill<t,~; 2. Ioan Mczei, la...:,ttU!$; 
,5. Ioan Sl.!rCnUall, ZiLl'a~; 4. Ghcor5{h.e Buiar. 
hirja.r; 5. Panafot lan<lsie, :âllaş; 6. Savll Pecican, 
zjuaş; i. Tcouor Dimitrie, zillas; 8. mI! Ponta, 

. ziuac:-: 9. Breban Gheor~hc, ziu<iş; 10. PitCllra r Mi
k:lll, z)lla~; 11. Nico!ac- Drecin. zilla~; 12. Petru 
B()~ua Il. chiriaş; 13. Pet{lf 1 UOllut;: 14. Hal1lCa 
(jhcor~he. chir.; 15. Lehedean me, Zill:l$; 16. JUn 
Pavel, zhlaş; 17. Iota Lascu, chiriaş; 18. 
Popa flori~Hl. pantof.; 1'9. LHe Un~I(I'~an, ziuas; 
,?O. Oheor){hc Bolea'C, ziui\ş; 21. Ioan Mihailov!s, 
..:hiria~: 22. Ni-:olae Ml~m:ovls. chiriaş; 23. Urs 
nhcm~hc, birjar; 24. Ilie Marinescu; 25. Fclnc
-.:an OhCOLll:hc, ziu;:~; 26. VJiS'le faur. ziuaş; 27. 
lOdn Vlad. ziUClŞ 28. 10\'[11 Petru, 1:\C~ltll~; 29. Pe
tru Stcfallov. servitOr; .10. Ioan Ardelean, lik:H.; 
31. Oarcca Vasil!e. zÎua,,,: .12. Ioan POllta, zi\1<iş; 
3,1. 'F11JI'I.:a Petru. !:tc[ttuş; 34. Petrtt Cotoc, ziuaş; 

. .iS. Dimitrie T~mr. zilla~; 36. Ioan Mdise. turn:ltor; 
3i. Nlcolae Pecican, l1i.r.; .38. Ohcorg-he Sandic i , 
Z'U<iŞ: 39 Ioan Arsa, tUnl.; 40. Oh. G!tioreSICu, Z.; 

41. UI1~ar Ioan, !ftC.; 42. Ioan .Jurjuc, zjuaş; 4". 
Iota CiherJllal1, b.; 44. Nlc. Tmcaş, turn.; 45 Al-cx. 
Dragol1lan . l{tcatuş; 46. Pccic.an M;knti.e, turn.; 
4ooi. l'a Ardelean. ziua$; 48. Paka Sant, chiriaş; 
49. Padurean Pct-ru, ziuaş; 50. Mitru Demian. ch'
rias: SI. IOQf Bojtor. chirias; 52. GheorR'he Aron, 
ziuaş; 53 Ardelean Ştefan, ~r':.; ::;4. Muntcan pa
vel. hirjar; 55. Laz<lr Posta, pantofar; 56. Vasi]ie 
Simon. e~; 57. Ilie Oachis. ce.; 5E1. Petru lana. 1'
l}('~raf; 59. Ioan Nc~uş. trpograf; 60. Llzar Putc
ritv, ziU<lş; 61. Gheorghe Ljpjtor, dir.; 62. Gheor -
~1],\.: Varg-a, 7inas; 6,3. Ioan JiVall, ziuaş 64. Lă
plIsca D i 'l'l1 •• C{)lll.: 65. Laza Pllpa, hir.; 66. Tir'
!yan Gheorghe. econ.; 6i. flll. Ci<uladan, negut.; 
68., loalt Si..:ulan, h.; 69. Akxa Drecin, eCOll.; 70. 
In<lll Dan. bir.; il. Arsenic florin, eCOll.; 72. Bog-

. Jan Petru econom; 73. Ille Hencgur, lll.; i4. Va
"ilie TtirS, ziuaş; 75. MerJa IUOIl, zluas; 76. ,\lc
x;,ndru Varad:n, panL; Îi. Morll~li]ă flore. pant.; 
ii-;. Cih. Ma rin..;ovici, ziuas; 79. Nil..:olae Ma rinco
viei. 7Juaş; 80. At3.l1asiu BogiHall, ti\Jog.raf; ~t. 
L'l1\1:ufcan Ilie, tipogra.Î; 82. Nic. Vidtllesctl, h.; 8.1. 
Ghennthe Voştill a r, tipouaf; 84. Gh, liălmă:.!:ian, 
tip{)graf; ,';5. Ioan Dan. hir.; 86. Vasi!ie Br[tdean, 
Zill<\Ş: ,'li. Sitna Ma rinco\'id, dfr.: 88. Laza V OŞ
tinar. zil!aş; H9. Alcxa Simon, h.; 90. Rotta Nico
lae, ce.: 91. Reti,t:\l Traiall. CGm.; 92. ZCl1o\-ic VI1S

tinar. com.; 93. Ioan Dan, e"::<JIl.; 94. Ştefan Duma, 
ziuaş; 95. Gh. Toma, )l.; 96. Ire Crişal1~ h.; 07, 
Ş.ipoş Petru. i..~':.: 98. Soldan Elllant1el~ e<:.; 99. }1i
mitr4c Măceall, b.; 100. Rotta Tcodor. zinaş; 101. 
1\icolae Mac.:.-:m. ~hir.; 102. Novac Miklltic, biri.; 
W3. P,1\',t:l Mot, hir.: 104. Iosif Rus. z.; 1OS. D'
mirrfe Mot, CCOl1.; 106. Andr-ei MicăIăeean. h;r.; 
JOi. Petru Lingurar. zinaş; lOR. Ilie PaCllr~r, z.; 
Hl9. Ciohan Gheor~he, ee.'; 110. Măecan Iota, C':.; 
~11. Breh:m Pali)., b.; 112. Boitor Ioan, ccon.; 11.1. 
Stefan DogrianO\'. ce.; 114. f'uleorghe Litri.:-can. 
e.::.; 115. m~ Omican, chir.; 116. Ioan Popa scn'.; 
117. Mot Flore. "ier; l1R. Drcd'll Gl1eorghe, z.; 
119. Christo\' Petru, ~rttd.; 120. loal1 Colarov, hir.; 

"121. Gheorghe Morl2;O\"Hl hiri.: 122. JO\':lll()~ Petru, 
hir.: 123. Socat Sava, bir.; 124. Iosif Cizmaş hirj.; 
1]'=;. A 1cxa Ghermal1, b.: 126. lHe M;tcin'c, econ.; 
127. Sava Gheorghe. econ.: 12S. Milan Jivon.cT. 
C:0I10nl. 

D () 1 AC H 1 11 TOR 1 (p-ropagandist!) cinstiii, 
l:a:i :-.ă fie memibri ai Part',dului tără'Ilesc. 

Pentru informatiuni a seadre!;(l la: 

Administratia zi8rului ~ Glasul Satdor'" 
Arad, Bulevardul C~ro! nr. 37 (Iâng~ Tr bunal ) 

. 

"G.L.ASUL SATELOR" 
F 

Duminecă. 21 Mai 19!.? 
.iL &lL, 

I 

1
· -' I )ouil -:'W;l' m,t:rf, de fer ~u bani d c.Ja mini·_ 

~ost Pt:~t 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
,\\aiu (aN 31 de zile). 

sternl de Ini.htMrie ui:la Bucureşti au 
tillite. t: \'orha de muri Ilt'fl,.'g'U!L. 

l ~ ::-;'a Pornit ..:er..:ctare iTllPottiva fostu.lui mi
r ll[-;tni ;rvere'O,'::an :"Jit;:t Ser.Q;ie (Basarabia) pe l11ot~, 
1 c~ nu-şi poate da socotealf\ de vre-.() 650 mij lei. 

~--~------~----------.------'----Calendar 
Ziua C----c----t Numele slinliior ~I wo. Insemnlri 

I A fost s~lrbM{)I'it la Clllj cu mare pa'a.di 
"tr{lllK1tul nostru muzil~iiom Gh. Dirna. 

n. I v. 

Luni 1 22 i 
Martii 23 

Me cJ 24 

9 Prof, Isaia 

10 A. Sint. ZB01 

11 M. Mochie 

. tf ersul vremIi:' 
vreme fru

moasl. 

Soarele.' 
răsare la 5 ore 
18 m. apune la 
fi şi 34 min. 

, !Jr. SfVER PĂSCUlIU. fost lIIedk de d~ 
niLa, JlI~dicll·l circ. 1ll urb .. spec' 'l1liS.tîll' boale~ 
de fL'mlÎ, de piele ş·i sexuale (venerice) lreÎmo~ 
cânJu-sc din str,::ÎII<t·tat,·.,) şi-a reit1LTput con sul 
t'a(iik s.<tle. PrilTl~şte Î1me ceaslH:le 9-11 a. Il 

~~:' I :: 12 (t InAI1. Dlui 

şi 3-~'=; d. :1. Lun', Miere.uri. Vjne11j a. m. ;,'J_ 

cil1s ve pcnHu ieT11~i. Pentru bOl!K1Vij săraci d-
'consuh.ttii g-rawite între ceas-urjle 8-9 3. 1 Al 

LOCll;fI(a: Arau. Piat:u Avram Ianou JJlPul 20. 2t 13 M. Oliceria 

a ~M, Isidor 

15 Pir. Pah~mie 

LUlla: 
lună nouă la 
28 (15) Malu 

~âmb.1 27 

Dum·1 28 

I---~----------------------~----------
MAI NOU. 

Dum. Si. Păr nţi, Ev. 103n, gl. 6, voseL 11\ .... __________________ .;;..-......;. _______ ' 1). l(ll1\:1 Br~lti~llllt a fnst .fOj si Vincri 

:,.: -
1 

f,?oma. 1 )-"a 'li :1\'ut a-:(jlo intrl'vcderi cu d-d 

Concertut Cîio!itti Ş: Ntti. l\luat~i UUP;\ il1;.:hjdcrea conferinj: 
d-Iui prof. Petrescu. I pr:mul Tllillistm a ple-:at1a Paris. ni 

Joi, ÎIl 25 lHai Il . . la ct:(Jsuri/e " $i jl111Ul- I .. Le J()u'fIl~i'l i.'MaYC1~'ci .. :·' impr~t'itie sVUn! 
tut '1 l' > 1 .. I P 1 I I (' It 1 r Ar 1 I -:~'l n:PlIhlj..:a rCI\~lll:i, a fnst D)'o;Jlamata în Cok e \ l (\ ea oc 11 a li li ~ li llrll (/Il (U I U 

concertul cunoscutului nostru IJrofesor si bari. . Il ia 1,[ J -1 ,Ha iti . 

Ion li. PET Rt'SCU. . ! --- ,.Munitorul Oii..:jal" PllhliGl uecretul l1r" 
prog~uml11 Vd ~'llPrillde blU~ii(i~lin op,ae fi ca re ~c \'<1. î l1~':r c prlll,trc 1I1h.\mhrir Ordiil u.lui .,0j11 

clIm S dm cde mal frumoase aru Ila(lonule ro.. rol I ":ll Colan", Prilh;ipt:1c ~i..:p1ae all Român;~.-(l· 
, t' Il 

l1lllfU'Ş 1. " 

Publicul (ml~lcmeste, rz~gat sii llit lipseasca " " , .. l!~ sta~ia ~].~}1t' a ~;.ra!at l.l1l. tr,~.n. 111!!~.ta, 
lida acest evemmellt artistle, i,:,lre du .... ea tTllpe. Ill, Bas.:l. ,d1l·1. S1lnt 7 "TlT'Ho>~t .;, 

... I S()IJ~lţj ~nlV ran\li. :--e h~lnti.;~te .:a la t1l Jloc e~hr 
- Marti 10(23) Mal, e sarbătoare natională, I n 111~111Cl ..:rilllilla!;î. : 

/lI·r Joi, 12 (25) Mai, Ispasul $' Zma ('lToi/or, \ :n 
//1 Pallllll! (;IlJ1l1ral e t1esc1zÎ<o;jj in fiecare zi .;0 

Între Orlli' J(}~~1 li. m. Si 4-8 fJ- m. eX1Jozi(ia I F:C4C»:.:IL C:»~ i ere; 
(ti' pirtllrti Il /.ef!!iRi Al. ST AMATIAD, n hcă ! \;.h 
1/ A r([riului. PâTlii aCllm ([fI ctmmărat următorii: 
Colonel GeOrgCSCll. Nicolae Milllliill, Victoria I TârguI de cereale (bucate) din Arat 
Antonescu. Dr. Hotdran, Allrel Dum'frescu, Tu. I ,. pe ziua de 17 Maiu 1922. ~ 
l{o Hogt.la.lI. Dr. J. PetrmÎu, Dr. Comelia PO/Ja. i o . 1 .~ t . ă (100 kl ) l . 300 4f 
D~. r Rell'ş, Dr Emil M(~mti~, Muzeul PalaiuM . O:~~ , m:Ja me :lC » g:. ~I 320- ~I 

I llll Cultural Ne. Intrarea libera. POnll1'b ~(ucur\jz) (100 klg'.) ;) 330-:i, 
1 ~ lmdlld in \'igoare noua lc.~c J. \'~lllatllllli, ~ecară »» .. ~ ) ---;1', I toate tcritorii!c <tinuturHc) de ,-,.n<Ît<YJrt:. se vor Orz »» It , » ) 320-3a-;: 

II,.'Xaifenda din ·1lt)U prin lil.-;tati.e 'pub1i~ă, la care vor 
putea lua pane numai so.:;ictăti dt: vân.Hoare cu F ă i n ă, 
sratlltcle uproba!c. Atragem atcl1tia ţăranilor vâ- FăinA No, ~Oc (1 klgr) 

j l1atori aSlIpra al.:e,'tel 11011i~ ellspmitii, pentrll~a Făină pentru fertură ~ 
1 iorm.lnd societ,tţi ('Il statute rccerute prin lege, Făină d:! pâine ~, I să fj,,~ prC.l!:~ltiti pentru IHllleC urând:irL « de pâme ~neagra) ~ • 

--- Un \'ju conflkT s'a declarat între ullii gen~- Tărâţe It , 

~ 6~J 
~. 5"lil 
J> 4:e! 
~ 41:, ,. 2ro 

ra,l Mno;oiu ::;i ZCl1erd M'iTd[trl:'S<Cu. Gazetele ~j)lIn ~îl C[I unul din ..:cI dDi va trehui S~l iasa d 11 guvern, ilW--_---------------Hlluar 
şi d probabil jertia \"a ii d. ~cn::raL Mnşohl. Mă 1 
întreb ln5{ri!orat ce va ~pu!le 11l1piiratu~ Traiall, C umpaw r'll.- nl!m~l· Ia FedJtr 

1 ;.rl C,trui nepot direct. :'>!}l!l1e .;;ii '~st,e J. m'nistru al G It il! ~ 
I comunicatiilor. 

I ~-- IhllnÎllec[t. in .?\ M:tiu 11 .. la orele 11 a. m. rata cooperaUvelor săte!:.-
va avea loc în Arad Ul1 mare concert url!:anizat ;Jl, 

1 ~:ta~::::f~;()~~I<~ri~,~~l1tentru ajutorarea orfanilor . A RAI) IJ L,~r 
1 

~- 011\'crtl 11 1 român a suspendat pc diredorul I . 

1 ~(.ll"ra! al p()şlclo)" dela Bllcurc.s-ti" ~n 

I . .:.. Lo-:alul CO!1sulatului român din Budapesta 

1 
fiind r~dizitionat de Ull~Uri. comulawf nu mai It: rad pial!l Iv'an,· 1~""01 
dil paşapoar~c pilna dllP~1 ÎnhHurarca l1eîntelc~c- I! , I ~ , ~. IUn'ia ! rel cd guyernul Ullg1lr\?$l':. 

I x PUBLICA TÎ CU TOTII, -:~Ld in imeresul Jv. 
o fa-:eţi şi veţi cruta vreme, bani şi ostcn,;ahl, 

............... dP •. ~:a .. a~CLm_ ... a.N*I ...... I ..... .,.i 

daca vreţi sil va vindeti 'mobilul, sau vreti să A N U TUR J)?; cumparati, s:m c.Ioriti S;l faceti vre-un împrumut, ~ i ., 
deoarece h:ronl llG~tru in mod gratuit vă tine în . 8! j" 

1 
sc:,m:l d .. Or il1 k~e ~v. A \·c.m jegatU.l'i 0U t?a ta. °ra- I 't~ 1. 
şc!e - mat mar.! dlIl':lllmnsul ţarej romaneşt1. Ia - . ~ . :1 

timp foarte scurt ducem la indeplinire cele mai . . ',. t ., . . '.~ 
( lllcurca te chestimlj de v;.tnz<}l'e şi ~umphrare pr,e- III 

1

', cum şi orice Îl1s,trcnări de ordin COmerc:al. Pri- se primesc la Administratia gazeteu1 
mim. ori..:e Îns;lrci'n[lri de -Înca"are. identifkare ~i 
(controlltare) sau datorii aprobate $i servim cu G LAS U L SAT E L ORi 1 

\ tot felul de infonnahllli. DUi~erea la îndcT>linire a ", .. ir 
. îllSărcinărilor mai sus pmne.nHe o pnm1m pentru A RAD. Bulevardul Carol numărul ~., 

orice tară din EllroPa. Adre~a: .. Astra", mare bj- le 
rOIl eomerciaJ Si de jllffJrmatiurj;. Arad, Bulev. Plată dupătar:f scăzut. te 
Rel!:ele Ferdinand 1. (fost J6zsef fOherceg-ut) Nr, _ •• ___ .. ___ .. _____ SIIF __ U!IIl .... e 

19, .etajul 1. 

Tipografia .,CONCORDIA" Ara,,!. 
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