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Partidul ţărănesc 
şi situaţia politică. 

Vorbele şi faptele lor. 
- Un comunicat oiicial. -

(''.Illlllf1tul (~x(,cllli\" ('Plltrill al +);l1'1Î-

tln!lli ţtl I '(li H'."j', Illl/'llIlit Îll zilr'lp cip 1!1 
::;i :20 St'pl ('lll\T[(' <1. {'., '<1 1'lldJld ,\~llIri;l 
din Bucureşli, a lliat lIrmi"i'lnan,lp ho
t i'11',î ri : 

" ll(/rfidlll t(j/"ii/lI',~I' /11/ /'1/. II/I! Jiarli' 
,1(/ ,~/'rh(il'if,' ÎII/'U/'U)iI//'/'i, /)('1111'11/'11 11t',',":!fJ/' 

SI' i' (1(/1' i li -:, . ([ fi 1/ I . '/III 1 ' 1/ /'(/ d / '}' de} 1/1/ il i / /' s-, 

iuj'{' d,. IJlIr/id, 1/II'I1ilO ,~il ('OIIS/1/'/'/' (j'(lII

'''/},I/! i1~{'il) rl'!}ill} ,,/ ÎII!fl'lIIeÎo f !'(', rir'/i:n (IL 
III,j/~ r!i' liu!I'/'I' ,~i il"1/u/ifo/I'. 

/). /111/ ,1fihufl1i'!i(' 1':,/1' ilJ,~III'l';1I1I1 ,-:IÎ 

I/r/III'!Î III '-IIIi(lşl i/i (II ,lf, S, f{r'1l/'/ui al'/'II

.:!il.. !in/ill',!o' ,'U tU1/11' /i/l/lurÎril" 111'1"( ,';111'(' 

liţn'o !/Iulirdul' ei, 1/('lIfl'l/('(I ,--(1, /III 1/1111-

f,r Ji ill/I'I/m'tll/il "!iilllll//'iUJ ) ('(1 III/ (11'1 

,Ii' Î/"'I" ,ce/lţl'! /l1'.':1f1'/iI/I'}'(') il/trl tii' ('n

n)(! d tI .. 

I /)I/r!rl/ill'lIllIrii /'/lriid/ll/li (({nill{',~I' 

/Iii (II/' jllll'ti('ilw !il ,~,'''i/l{I'i(' s(',~illllii {',r_ 
i (ill/)'(Iiilll)'l '. /1' 'I'I/,~f II Î/I /', ill/uJ'Jlli [111" 1'1/ 

Illil rI (tÎril/, /III f"fill/lrl'. 

.:. ('uilii/du! i',I"'('lIljr ('('lIiml Iri 110/'

f'i'/llll1i (rI)'fllleSi' ,-:1' 1'0 fillllli' il/lI,(lint În 

I'o/lfl/,'/ ('/1 ('(111"111'('/'1'11 fiurli,ll/lui /lu/i,,-
1)1/1 III'/Ii/'/I ti dll, II('(/I'dlllu; 7U'I,,IiIllÎI//I/', 

i"i'lil li rlc/iu'ilil'ii. TII 1II'(',~f ,~('IIII, ('I'II(I/(I'C'~ 
)'1'11 1'0 i'I id/lili i I/I/! iUliU!, ('(/ fi I'I/f/o/I/ ~(Î-,~i 

111I1l1f'(J.-U'/Î ill /1 )'1/1'11 (ii /'!'jl/'eZ/'liloll t ii ,~lii 

liberalii ... f':i În tp:.:lltlll mai ÎllJcP:trtat 
aH reprezentat '1\11 partid de ideal. În CJre 1llulte 
suflete a·lc.c<;e ş'i conştiin\ie \:t1ratc au crezut d yor 
g,'tsj ÎnHjptuirile mult dorit\: pentru binele tuturor. 
Dar acum, liheraW au format tin comdomcrat (a
dUIl,Hur,'I) de iJl~erese tlDleriale, 

.:are a dobiindit I1ll scandalos caracter 
contra UI1{)r anumite ;,:I:lse soci:lIe, 

~diilld cl!cinaţi lLe ta'r;' Ş llcdoriti tit.! ea, iibc
r;dii, pentr1l a es.:alatla (PlIilC Jl1,Lna) puterea, pen
tru a Îl1şda opinia 1111hlic:l, cu diferite mari bg<l
UlIC!i în In,dc drcd illl1ik ;tl: mintit cum 1111 a 1nn
tif nim-eni niciodata. -, 

lat! l1Lli jos hlllo<!sc clI\'inte ale şefului parti
dl1lui lheral şi pri1l1111-m ini<;tru de a'~tiizi; rostitc 
În jll'{lgr:Hl1111 p;lrlidllll1j tlill Bll2U r c)t la n N,~ctn

nil' 1921. 

"PaTt i c1nl lIati01Jal-lillcral \'<1 sdlimha impo
zite!c (d;11':I\:). Va PrOPune Uil impozt pro~re

SjVp.<2 n~lIit mai simplu Si mai :ll1oderM, va T110-

cUiea (SCh i lllb:1) ş' va Il~llr~! adtlalul sistem de 
J1re<;t,lţ'i (robot:l) ap<lsittor ~; tlc·drept. Va des· 
fiinta impnzitlll pc exploaHlJ'ilc agri(:olc, impo
;dtnl :H.! ciira afacerilor cart) UUCI', la scumpirea 
tr;!Îtl1u'; s va rCCl1n~e b Un iHlj)!)zit pe :lverc 

llUIl1:1j alunci c~îllJ se \'a hce clo\":ltl:1 - p'jllil 

('ari 8(/. rli,q('11 fI' şi Srl ,~tohill'(f,~l'il Î/Il J))"'111)(1 \ 

Jst~lzi lleEkuEi .~ :it iar;t ,) atare 
tremă si exceptionaL. fimÎ!1tde 
pot fi sah'atc (m;Întuitc)". 

11l;Îsur :i cx
Sl~ltllll!i I1U 

"1( /'I'II/"'.7:l'lIloII(ii Ilurli"1/1/Ii (i)/'iII/I'.-':I', J)J'o-
V11era lii 11U aH !II'II"III/il f!rr'l'i,~ 1/1 ucţiUliii l'IJIiI/I/I('. Jnlm-

, /' ,<' pu< il1l~)I)zit (lI:1r,') pe \'cnit şi niCi lJU Jll Înc:lsat ('01 (}('('08to 1111 ,~'(ll' jlld('o /'('/1 IZOllljâp-
.. 1 I r impozitele votate si proll1uJ.gatc ale dllli '[7tu!esCl1. hlli ,.:n1/ ))1/ 8'(1)' IIlit/'o ('{ÎI I'n (/' (fI'OUI. 
1 1 , I L beralii nu au desfiintat prestatiile (1'ohota). sub 

li 1/1 ) d (' 11 (1/' I j " (' Î,~ i /' () l' 11 rt 1 i ), 'i' f (1 fI' a ( t' 
cari zace mai ClI seami'l populati111lC·a rurală (dela "I'! ÎII il ('. 
S:l t,~). Si~te,mlll a cestor presta ti: este "apăs~itor .)i FII!d (11' 1'./'j)(,J'ieN (('11' l'iil'lIll' de Po rI i-
11l~drepf' cum l-a calificat d. Br~tfal1u, iar cI este 

iul 'n aţion al. 1n 11 Iti n11l1 tiI)) Jl, .~i ('//ri (/1/ totllŞ mentillut (pă~trat).., 
tlfI!'I'r/ii, 1/1 1'11 nrlnf'l, ('" ori!'/' Înel'l'l'III'I' de 

Nu s'~ uesfil1tat niCi impozitul pe cxploJt~rile 
gul i fir))';.? 111'(' ('1( pn rf i Il eli' ;n/iWli'h i ('r' 1111 :l g-riCole, ha djn cont1':i ftiri\ lege~hiar, 1 ihera Iii au 

,',de eOlllpofillilli 1'1/ ,'-;I'()})lIrile /t,n/nl!'it/' impm pentru e"nort prod11sele alC;TicoJe 1;1 scanda-
,./(' lin IJIIJ'firl t/eJl}()(,l'Oli,,, /Jrrrfi,llfl hli'i'j-

, ' IO:lS~l tax;! de doi lei pc Ch:1rlgrJm. 
/1;'",. Î""j' {'YI)/'im'l l'l'l'rlin trr /'11 Po/'l ÎI/7I' ilO-. Nll s'a desfiintat nici impozitul pe cifra atace-
1i' lllul ('(1 Îi/I'cla (lril',· Irl/loli)'I' ('li jlurii- I rilor. care .,adu,ce. Ia scumpirea trJillln;", cum 1-8 

il,' 
1
(' III i Wl1' 11 i {'t'. I ca'lific:l t tot cI, Brătiann Dimpotrivă. d. V. Rr;t
.'r. S'I/ IIÎ/'R () ('ollli,,:;;u/le JJI'llfl'l/ ul/i!i- I tianll încasează În mod s:t1hate:" nrdnd mereu 

('11/'1'(/ stalutului dl' nrrl0/);Z(fl't' 01 1'0)'1;. I costul vietei. 

,ll1lui till'rlnesr:. 1 Nu s'a desfiintat nici impozitul mare asupra sa-
,i. ('(lillildu! hllf(lr(',~t(' ('II ('(lIIIFt',-:lIl larilor (pIătilor), care este lot c.e se poate con-

!Ii'nfl'/{ fi,I'IIT/a 7JI'Î!ll'ipii/or de PJ' fl f/ ro 'll1 ,~I ! cepe (Îl1c1t'pui) mai l1edrept, c,lt timp nu se aplică 
IltgQnizIJ.r(> Ril Re ţie In Jo.~i inl1illft' (II'! cclcblie impozite. 
a(',~('''ir1l'l'('n Pnrlnml'lItn/lIi 8i ('ci il/oi fIÎi'- i Cit despre impo;;:irul pc avere, nici yorb:!. r5cş; 

.. 

! este perfect si definitiv dO\"edit ';:;1 numa acest im-
pozit va uucc la normal fn;lnte!c l<om<il1iei. elt:ş: 

stClrca financiar;'! a St::ttll1u' numai prin acest i.m-

pozit s'ar ÎlJdr.:pra, din car·c s'ar pl{lti şi despitgll
birde de r,lzboi atât d~ mult aşteptate. lih3ra"lji 
iş. ap;lrit cu ultima ind,îrjjrc sacrasanctcle (sfin
tele) lOr PllTU;i, şi nici mucar nu se g,Îlldcsc, acu
ma dnd se socotesc atolpl1terni,ci, la altceva de
C<1t la apărar,c Proprie, în care unic scop illlj}UtI 
!llultime a Ce< ştic a r;\bua şi a titcea la toate sard-
111' le :) i la toa te suie rin (ele. 

Iar culmea se vede îll acest 
program ce a sf~r\'it ca haze! actualei ,g-uverl1Zlr 
in wm,!toru 1 pasaj: 

• .fll s2hilJlb Pa,rtdul lIat ional-liheral V:l il_ 
Pline c;lştig-urile de r~lzhOi ca () cc,rintit ~upe

rin~r;i de dreptate soc'31:1 si de moralitate IJll
hlkil",' 

f.i cari au j)1l8 

in progra,m irnpllllerea îmbo,g-;itiţj]or din fTl1pu: 
rasbolllui, dC'ŞÎ acest impOZit pentru nevoilc Sta

tului "era o ceriJ1t~i sllpcr:oar~i de dreptato so
ciab si de l110ralitate Pllblid", cum a spus În ,1])0' 
zOc d. Br:lt ial111, cum au ÎOrnl;\,t guvernul. all o
prit J.pljcarea le~ci Titulescu asupra îf11hog;lliti
lor de r;izboitl ... 

şte că liheralii 
doua morale: lina 
c;Înd ei se aflii la 

all 
c<'ind tipi'! cItlpii putere, alta 
putcre, 

Şi cce,lce este şi ma' extraoruil1ar tot atunci 
lbcraJii rCcUlloşteau că "BanCa Natională" este un 
ÎmCll$ (foarte· mare) gcşcft În dauna (paguba) tă
rei, C~tci iat;i CI' mai spuileau: 

,.Ill lc;!;:\!uri:i \:ll aceste prohl01l1c. "Banca N~1-
tiol1al:t" va urma să fie reorgani-zată potriVit 
marilor nevoi ce c cllcmată să Îndestu.Jcze ş1 
vitorul ci. Statul, va trehUi să dea Sta,tuluj o 
mai larR'ă par(~cipare (itnpărtăşire) la capita
lul ş' hencficiiie ci ... "!!: 

Adică trehue să ia şi Statul din iormidabilcle 
benefcii (wl1itnri) ale Băllcei. Aşa vorb'a d, Bră
tiann în oPozitie·, d.:.:signr din cauz;-! căa consta
tat cît este de scanda!izaUi oP"nia puhlică de for
midahi1elc câşti~uri ale "Băncei Nationale" do
b:illdite în dauna (paguba) Statului şi a îllt..2gc i 

e~oll[)mi: a tărei. 

Totu! însa a fost uitat. odată ce libcralii au pu
krca ÎIl m:Înă. 

... :\b'lta însă, că aplnla l)ubJică le-a dt1t def!ni
tin os~lndjre şi ca S?:llvern şi Ca partid! Partidele 
reactionare şi guvernele lor, orice ~'ar face, Iii 
nrke yor rccurg-c, vor trebui ~ă piară, 

POMPILIU lONITf:SCU. 
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Statul şi Cooperaţia./ 
Se discută de o bucată de vreme Înl;oace d.lCrl j 

rolut care pânăacwtll Statul l-a ayut si îl an;: in ' 
şi faţă de Cooper<lJ,ţie este sau nu justificat Un
drept,lţ,t) şi :mai ales folo<sit,or mişdtrii .coopera:" 

illcrCz~ltori), Acesta, este adC\';'lrul, COo]}craţia ~rc
buc sâ se desvoltel:ber. Potrivit caracterului şi 
lllCI1'rc j ei, C.1 nu poate fi pusă sub tutela statului 
şi cu ut,U mai puţin înham:ttfl la carul iute,rese1or 
nimănui. 

a; • 
Ştiri dela graniţă. 

tiste. " 
Aceasta discutiulle, nouă ni-se pare cu tl)llt! 

11'0 la locul ei. Şi aceasta din mai llJulte mot ve 
foa,rte important.e (însemnate). 

Este sau 1111 justificat (îndreptăţO ameste
cul Statului In COo!)cratie? La ambele aceste în
trebări, O ccn:etare dt de sumară a adevăratului 
car-ader al COol}cratci ne d11 Htr;"l Înconjur r~ls
PUtlsul. 

Cooperative!c sunt jaloanele, preycst,itoare ale 
adeV;"lra1tcj societăţi; ele sunt piloande pe care 
noua clădire soc:a!;1 sC va aşeza. Ele poartă carac
terul distinct (ales) şi pr.ec:s (lămurit) al unei ,a
şez[lrj sociale În comp!cctâ contradictie (contrazi
;:erc) cu actuala. aldtujr'l: burghezii capip,llstă. 

Aşa stând lucrurile cum se poate imagina (î11-
chil)u[) da,-voltarea acestor puncte de reazftm -
elemcnt.e dizol\,ante (cari desfac) ale societate! 
actuale - sub aripa ocrotitoare a Statului, a rt:
prezentantu!ni ofk'a! al s{x:ieWtei burR'hcze capi
tal stc? 

Ocrotirea Statului si a ()r~anc.lor sale ncprc
zentative nu poate Însemna pentru COOI)eratie de
cât Îndreptarea lor I)e aWi ca,le străil1,l cu totul şi 
din tO<lte plllKtc!e de "edere adcvăr~tci e' meniri. 

Aşa Inecum Statul burghez cap'talist nil poate 
sinccr Ocroti şi ajuta desvoltHca comuniSInllhl,j. 
tot asa el nu !}oate fi sinccr atunCi când 1Ş" of,~r~i 
cu atâta bl1 Il (l\'oi nt{l sef\'icl'le L~al'C pcntru ocroti
rea desvoJtărci CO(rll e rat ie1. 

Chiar dacăi mk!.::a:rea coop:eratistă nu poartă 
deschis caracterul ofensiv, nu este mai puţin ade
vărat-că ekmelltele sale repflCtzint.ă campimlii în
naintati, în sanul actl1alei !'ocietilt i, a \'ijtoarei a
sez{tri economice si sociale. , 

fll luptrL sunt douii lumi opuse, uou,î conceptij 
(idti) deoscb'te si ilu {'.'.te admisihi! (icrt3t) C3 una 
să ]1')ată propăşi suh aripa oc.rotit01'lfC a :;)cleihlte. 
ACfasta s'ar putea. numai Î!l cazul dnd Statul în
sui:; ar trada interesele societi1ţc i al cărei repre
zentant tilic este. 

Până aici am considerat (socotit) tntU$ Statul 
ca organ cotlmlcct liil,,,~t de dcfectt;> (sddcri). de 
patimi si ina,;:ccs'hi!, (ncprim tor) g-pf~şe[ilor inten
ţionate şi dictate de înterE1~, 

Mnj mult. Avem de socotit Cu realitatea 
I)e care toti f) CUlloaştem. La noi cel putin. Statui 
se confundă cu interesl11 partidlllui care pe mo
ment este la cârmă. Şi atunci pentru ce şi coopera
tLa $11 fie dată în dar intereselor josn'ce de, partid? 

Cel!';! IX'trccute ÎI! ultmul timp ne da,u drt'Dtul 
să fîm În ,aceaSUl privint{j destul de sce!ltici (ne-

Invăţături pentru popor. 

Ieri şi azi .. 
de: Dr. Ioan Suciu 

lI. 

De câte feluri poate fi robia unui 
popor? 

Avurăm de sluHt şi hrtmtt în decursul veacurj
lor noi Ardelc!lii, B~lnăţenii Si Ungurenii, bogat 
de domnii, sumedenie de domni îcudalj cocotaf 
deasupra-ne: Unguri ,şi-atâtea aHe ,,\'eniturj" elin 
lumea largă, car! puseseră mâna pe moş'ile mari 
dl1 hotarele satelor noas.tre. 

AvuHI!l1 şi s('umpii noştri frJtî din Basarabi~ 
si Bucovina mulţimea Jor de or~,\Thî --' bo:e1 i, 

Şi avut-a şi dra~ hirallld frate din Olteni", din 
Muntenia Şi din Moldova hoie,r'j s~i şi în slu1lx: 
t{lccstora pe aşa numitîj "ciocoi". 

De avut am avut astfel cu' totiî in spinan:a no,,
str~t - dnmll:i, ma' bine zis: domniile. Fi,ecar~ j}t' 

3! s{w fel de domni. 
Urmează acum .<;.( vedem: Clilll am scâpat. ~ 

daca într'adcdlr am SC:!P:1t?". Sti vedem: oare Il]! 
trflltn zile de ci'olufic (înaiJltar,l'oY, L~;l1d pc llr!1l8 

scbimhiîrei vrcn1l1rilnr. ni S~ schimh,i şi -, d~~m-
.' ') I • lll'; , 

In acest interes vom arut1;,;a o scurtă rcprh'lre 
istorică Ş' vom ,~crllta (cerceta), că de c,He feluri 
pO:lte fi il scryirca (subj1!g'art'a) Unll i popor. 

Ascr1,'irc'a (sHhil!g-;l1'c~d. supunerea' unu: om al
tei fPnti omclle~lj se inkme:ază pc ~ pilrlc;'c. Cel 

NI se scrie. dill Şeitin (jud. Ar<lJd); 

Incatuşată. mişcarea cool}erJ\t'stă la noi, tn spe
cial este mCllit~\ sa l::lnceziC3.scă sa,ll în cel mai 
bun caz S~l Întrc\nil f)C spinarea sa un IlHlIlăr de~'
tul de respedahil de fllIlctionari neproducth'i şi' 
nCf)r ceputi 

Liberă, 'ea po.atc deveni ceeacc tre'l>uc să dll- '1 
Vinil, arma cu care transformarea social,l s~l se 
poat,1 f~t(;c f,lr,l rsc, fări:! sdrllll\:itwre şi f{!Tă reve
tarca exemplului pc care Si astăzi îl aW:m sub 
odli peste Nistru. 

La timp s'a, ridicat jalbă. din oficiu Si afară" 
di!l oficiu, contra ispravi[0r şeful'ui de post dt 
jandarmi din Scitln. Ioan David, De atunci a tre· 
cut aproape o lună, dar. durere, aş.a se vede că 
cele facute, diC~coperite şi combătute de cei cu fiti 
dragoste de neam şi durere fa,ţă de atari stări de· cu 
!)!orabil.c", toa~e, au rost reduse La: "glas strigator ,gal 
ltl pt • ..,t1e , ,caCl: [Of aeolQ suntem unde am iost 
Ba ceva mai mult: Întarziind <illlcheta d, şef d~, al 
post reCLlrgjC la cea mai detestabla armă din viat,î ,or 
la minciună, scornind ,- l,a: adresa, dlui director 
şcolar D. Micu - infam-ii cu sco'p d'aşi atenua pă- ' 
~atele.Toată intârzierea,anchetei,cons1d.erând 
gr~witatea f<lptelor comise, pentru tot sufletul de • 

ALF:XANORU ŢOPLICfANLJ. 

Răsboiul poate fi incunjurat? 
~ ,. România la Conferinta păcei? 

Arma t\,,,le turc.:eş,tj a.!1; lui Mustafa KC1l1al ali 
trel:UC Uardallelcle şi au Întrat Îl! zona ncutră pe 
malul eurOpeam. Totu::; până acum n·a avut !nc 
nici o ,ciocnire ~u trupele aliate, 

Conferinta dela Pa ri :-; s'a shirşt cu () întelc
~crc dCl>! in{t întrl! arati. SâmhJ.t~i 'seara $' a tri-
11105 turcilor ltotarârjle Conferintei. Astfel, aliatii 
recunosc şi Iasă Turcilor ca granitâ ÎII Bakan i 

rfLUI Marjta cu pr.<bşul Adriallopol. Trac-a va fj o 
provinCie sub stil.:~),în irea tllrce,~sc(t, <Ile asemenca 
şi Str{nlltorilc (Dardaneldcl dar fara armatc ŞL 
Înttq-ituri şi plise sub cont-rolul marilor puter;', 

Aceste hotJrilri ale a1atilor arat~{ dorinta de 
pa;e a f:uropci. Atârnă acum d,c Adunarea natio
nală turcească din Alll!Ora ca să alca~ă intre !)ace 
şi raZ'bo:, Între O nouă nenorocire pentru Turcia 
Si Începerea Llnor vr t'!m uri de pace şi insc"mătoşjre 
l~llJilltrica, de carepoj)orl1! tur'..:, mai mult ca ori
car\., altul, are absolută nevoe, .. 

In vret1")e ce într'o parte. zimbcşte pacea dorită 
de toată lumea, În alt;t parte răsboiul sângeros 
rânjcstc îndi Si amellint~\ ,~ă isbllcnea,~că cu toatlt 
fnrill, In Meso!)otami;t răscoala În COJltra Emd'e
zilor ia un caracter Keneral. S0ful kurzHof Abdn! 
Ke,im-be~r a decla rat ritshoiu Angliei. La Batum 
al1 sosit 2 divizii hoht"y':ce, c<llfi compun avang-arw 

da unei armate mai mare ce va lucra lfllPreulla. 
prohab'l Ca Turcii şi KilTl.F ILli AhtIn1 Kc.rim în 
ASia-mică. 

Se vesteşte din Paris. că marile Puteri au ar 
ill11j<: 13 inteh:gere asupra tr e.hu In tc , d:e a se (on
,'oea cât mRj curând o conferilltă la care vor fi 
reprezentate Al1,dia" Italia, f'ranta. Ja!)Olla, Gre
cia. J~onlilnia. Ju~oslayia şî Turcia spre a stabil' 
conditiile pii,d vi;toar,c. 

mai tare înalt.l ml~~culatllrei, În nle armaturei. în 
ale mintei sa,u vo'ntci - şi-a supus sieş pe cel '11ai 
slah, mai llcprc,giitît de apărare, mai prost şj mai 
liflsit de cner~ic. Iată Înce(Hlwl conceptiei {deeO' 
de .. stctp:;n" şi "rob". 

Aservirea (sl1hiugarca} UIlU: Îl1tre~ popor. nu 
a unei 1),lrti de popor de către aH pOPor îşi ane 
tot aceea,ş explicare, (lămurire) IORbi, (llaturală) 
desI cu lInele rezerve, conclitiollate (legate) de Îm~ 
Drcjnrări. Pentrlldi in Illpt'a dintre dOI oa,meni 
silJ~ulari sodi; 'Zb,l11zcj, care ~H'e de urmare stă
pât1irN nLHn~li ş: robirca cehl:ala!t, depind (atâ"n;1)' 
noîndoios nUnlai dela SUi)crioritat,~a (puterea mal 
lllare) fjzi:ă. n1a ter i8!ă si in~'~lechlaIă (in in\'ătă
lllr,d a llnUa dilltn' rivali a,sut)r;~ celuialalt. Cel 
mai~1ab. mai lzisat satl mai demoralizat. când ,'e.
de ori resimte. că Întrllcât IllH; !)1e?'că capul În 
jll~ul celuilalt. are s~ fie strh'it,C:rLde in ~ell11nchi 
'ii s~' da !t:,g-a t. 

Ascn,'rca C5l!hjllg<1rc~) uilui pqpnr de c~t)'e alt 
popo,· (lr(: ÎnSQ <l <;e atrihlli '(,[lcnt') nu numai si 
in totde:lul1 [1 sllperioriEHcî fizice şj intelectuale a 
ccln' ai!l!1s st;Jpfin, ci În multe. foarte mult\' cazuri 
~. dl'm()raliz~lrei, d,'~str;ih;lnHci, certc!or si Îllfri~jw 
lor p5d\t03SC. ce s'au f!wt încl1îhat În fruntasii no
poruiuj nr'mejdllit. .,Oarh:1 l1Clll'!,C" a f;k'.1t n,dcsc 
C;l l1n !10nn]' 1'11'('. hr~1\' "i cuminte ,ă fic. din P~(::.1-
tele "ii ta \'jlnr sa dc<:fi:Î!lnti, in :;î1cit in crrtqri, 
s!;îhjt trenbt ş; PC" urmă eiizllt În nenn~ roh'<" 

bi 11 e es te un: .,rehu s" (ghicitoare). an 
Doci în interesul adevărului, rog a se orândui ~ru. 

andJeta. căCL prin iSDr~lviire necinstite ale dluÎ şei nle 
de. post, la dot,ar, swrere repLl!atillJ1Ca Corporati· 
unei din care face parte, tot aşa si particularii 
p~ll1:tlbiti de acel d0111n apoi Încrederea ce tr~~bue 
să 't'·xiste Illtre popor şi cei ptlsi in frun tea sigu· 
rantei se duce pe copcă, 

Că d. Ioan David şef de post .. ,e uitat de S:llCl'·, 

VOi amrnti dintre !Cele multe o ~ingură întâmp'larc: 
fu una din zilele IUliei All~USt. ul1când muzica, la 
"căzarma- jandarmerească", ş.i-a petrccut în ca· 
zarmă eântândtH muzica - spre scandalizalleJ 
treditorilor - ungllreşt.c. La coc trecătorul drn
lIlct. uimit trebue să stea lo;::.ulu: la aeeal...-,ta "ras
pântie bizari\" şi Întrebându-se de cele constatate, 
întâmplate şi auzite, fără a-si şti da răspuns, Edi· 'on 
hit!l rlr'n inscripti'e parea fi indicat să fie,: "Po~t ~ 
de jandarmj", însă muzica cânta, llllgufle"te tă-
man ca la o crâşmă din drum. TristelucrurL La 
pOl'tul de jandarmi dela frontiera românismului 
cantă muzica ungureşte! Toa,tc aceste .stări resrre- C 
tabilc denotă lIşurtntă, indolentă şi ma'i llre sus 
de toat,o - lleeace e mai regretabil - IlU cimen- ui 
tear.il Îl! flopor dragostea de neam, lege şi tară 
a,i,:::j l<l frontieră şi mal cu seamă aicj, unde-~} are 
căminul şeful fiilor lut Len1n de pe V'l'etnUti cari mi 
sunt: .. iar în spuză".. _ a< 

Atragem atentiunea celOr ohemati a ol'tfona ieri 
anchc,ta în caulJă. spre a se COllsttl.it.a adevarul şi ţi 
rrllltatea acelor domni cari au dorit, mijlocit şi al 
intervcnit Ia readucerţla şcfuhti de post - tran- Bi 
sferat odată - d. Ioan Davîd. E o Hpsă arzătoare 

,Iu' aceasta. căci altcmn reÎnv'!et starea din vremurile 
)!;enerallllLq Kisclef. Deoca,]ndată lI11111Ji atâta! 

COR. 

Starea de robie a HIlUi popor .era si este de 
ma'; multe re·lUri şi categorii. 

Deosebim: As.ervirea: ~subjugarca) natională 
genera!it a unui IXlPOr şi aservirci (subj l1gărcl) 
speciale. 

poporul aservit (subjugat) natiouaHceştc este 
supus tuturor rob:'jIor speciale, luate Împreună. 

Ca robH S'peeiale scrnl1<~lăm (deosebim): robia 
social~t. robia ;economică, robia culturală şi robia 
polit'că, 

Toate ace'stea soiuri de rob'i, aservirL (suhjw 
g;iri), pot să plane2\e (atârnc) asupra unui popor 
subjugat sau împreună mai multe sau 11,umaj una, 
sau alta din ele. 

Tot astfel ~j desrobirea U-nLJi POl)or se !)oate, 
Producc numai din unul saU alt SO'1I de robie asa, 
eL el r~imâllc încă tot 'suhjll~at În altă categorie 
de :1scrvirLJ (sllbjug~rc), deşi de sub una sau a!t1 
robie a scăpat. 

Să in d 't;ăm: «1 ratăm) felul rohî:lor. Să Vi le ÎI]' 
~':nl!latl. 

Eşti, cr:, popor. nerccunoscut it fi factor alcătui
for în Stat: esti tratat ca simplă materie ele oa
meni. C<lrc n'are dt'c,pturi cgale (într'o formă} cu 
cc: elin nCcllnul stăpân tor; eşti înlPied icat În a te 
v;llidit;j şi ridica fic pc ca,le economică, fie socială. 
fie cliltlltală: duc: o robie natnnahî, o robie dcsă
v~îr"ită, 

Astfe! de rohie ;lm sunortat noi, Ardelenii. Bă-

pcc: 

, ,ISC 

Cun 
5i 

'jt:: 

'NUl' 
Ce sfl irtlili sHhHniem. că f) a~tfel de o~rh~ 11('11~ 

!lin' dintre frn~!t~<:i ~ nl'fl\'nC'~lt ir;:1,inte de ,':<1·211r i 

,,: ~,P~"iL'l'C'i' po))or[I/1l rpm,ll1e.~c în mai nn:Itc orO

\,;ncÎ'Î plici. C':1r i 8n(\j rJ,nd "'c ri\H~l mI ,'J.7I!t :n ]'0-

l1iîtcllii şi Un~llr('nî; multe veacuri dc- anlnclll'1. Nn
Illll1e:t român{l nn era rCCUll [)'<i:lItă, .. Nllmaj nt..:'111e
: şij", Unl!'wii. S:1cuii s: Sasii fOrma'li natiune ÎI! f:ltf1 
, k.l!;ilor. Nni Rc\rnnn"i eram simnHi lI'l1p!utllră de 

h~~! ;~~~or nC'~~:tI1!'~i- ----

*' 
,illf~i- oh:lzi. Biser:ca no"std st!'ăml),~pască Cf8 [) 
rC'l1~ie, erdi~ă, ici-cnll) sllfCl'·tă, însl\ ;lprnape PUr!l-

I EE 22 L mi b 
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ISTI CronIca muzicală. I. 

Concertul baritonului 
Ce-i nou în politica 
, , · dinlăuntru?' , ; ~ 

ă L Nicorescu. 
~: AiHLI11 Cu deosebita placere că cunoscutul ba-~ 
~ riton lyric d. LAURIAN NICO!<cSCU, care deja. 
~'Cll ocaziuilea dehutului S;lU .în "Faust" şi~a câ~tl-: 

r ·gat simpatia şi apr"ccierca puhlicuilii muzir.:al a ră- ; 
: .. an, În Urma numeroaselor cereri şi a insistente-: 
, ! 

t, . Of depuse !le lilm~a dsa, s'a dec's a da Un con-
ert în Palatul Cultural din Arad la 2 Octomvrie 

- .. c. orele 9 seara. 

Salutftm Cu v'e bucurie hotilrârea tânărullli 

. <lntaret român şi suntem mândrj că oraşul nos-

i hll. prin serbrltorirea dtlduroasft şi manifestaţiu- I 
i ilie sincere ce i-a nl<\:ut În rolul lui Valentin, a j 
. ontr·'buit cel dintâi la confirmarea! cunoştintelor '1 
i ~aie lIluzcale solide Sia talentulUi săli strălucit, : 
• indn-i punctul de pkcare în drumul atât de spi~ !. 

lOS spre glorie, 
Drept rccunoştjntrl pentru dragostea ce i-a a

utat-o marele public, distinsul dntăret i-se va 
rezcnta de data acc<lsta CII un program sel'Cct şi 

ogat. compus din celema!i celebre arii ale mari
or Gompozitori, ca Verd i, Donizzeti. Bizet, Gou
ou. Lcollcavallo, Thomas etc. şi cari arii fac 
art() dill rcpertoriulcântăretilor cu replltatiune 
. ondialfl. 

Studiu·l ÎluJelungat la ,C/clcbri maestri italieni 
iu streinfltate, poseda rea f.lră rezcnră a tchnicei 

,ekantulll.i succesele recente aci, la Moncasa Si 
Cluj SllIlt o chezâ'&Î'{.'.<:.uficientă 'pentru reuşita 

OJlCerllllu'. C<1ntl invităm deci publicul iubit.or de 
lIzca şi doritor de .. a, sprliini mwaliceşte o ma~ 
'îestaţiutlc atât de demnă a .cuUurei muzk:ale 
omâneşti, de a lua parte în nUn1i"tf cât mai mare 
~ acea6tiî au ditittne. suntem corn"inşi că i-se va 
tierio ex-ecuţ'une aleasă, Ia nivehll marilQr oen
e muzicale din apus, ce va safsfa·ce cerintele 

JI celor mai Pretentiosi. 
Bilete la papeUiria Bloch. iar în scara concer

In: la cass{l. 

~ ............................. .... 
i . _ .. a Piigon it a. Carte !I'aV0all1 drept să Învătărn, 
r nici Cei prea aveam uude şi d'n ·ce. Dilltr'un 
t în altul n'aveam VOlC să ne mut·ăm. A VCre nU 
tcam agonis i, deoarece îndată cc un joba~ se 
iea la putilla bUlldstarc, domnia nllmai dc~ât îl 
spo;a. Drlepturj n'aveam,' datorii Ş\ sarcini însă 
a,hlt mai multe şi mai grele. Domniile nn plă
II dări: noi s!\stineam Staiul cu hani. Domniile 
ciităneau; poporul d[ldea din an în an feciorii 

j, duşi în oaste pe viata lor Întreagă. Chin ş: a
Iar; asa ne-a ,mcl1.~ în lungul alor Z,0CC veacuri. 

~
Jn urma revoluţiei din 1848 ne-am ales cu pu

T.l. Joa';,te ]Ju ~~Ila" u~urare. C~-i drept, dr,agul de 
parat ne tagauu:'se, pe eand era stramrorat. 

]te Şi frumoase: in realitate (adevăr) însă n'am 
st impă.rHlsiti nici În a suta part,CI a Rcdor drcp~ 
Iri cctl\tencsti, de car, eram copti Şj vrednic'. 
~a numek a rost. proclannată egalitatea În drep,1 ale cet~lţCl1i[or, si rcstrfiTlg-ereal privilC,g"iilor ne-

i
~estj; În.s:l Ît1 rcalitate (a()e\'ăr) am fost tinuti' şi 
. ! depart,c. În că.tuşele (lanţurile) dfer~tclor so

de rob]! Sr)cclalc,cafj :;, lJg"lilnr şi lmprcună 
f!n ea ll în ~:tare de popor suprilmat (rohit), popor 
Premaţjat" de ah neam de oameni, I}OPOr îm~ 
~ccat În sute Ş mji decltipuTj În desvoltarea 
'firească pe tcpcn (calc) social. economic-.:U'I
.!51 politic. 
~cf('sc. C;1 tot aseŢ\'iţi (sllhjugatj) am rămas şi 

;1 1848, Cel mtllt cu o nl1anta (,;:u c.cva) ma' pn
~scrv'ti (>tlhju~ati). decât mai nainte. 
{l~m se s~l!ill1bară yu!in vremurile. S'<l11 schirn
. '>1 domnI Cl! ele. 1l1.":! 1111111"i--- putin şi ci. In 
lre: t[unascră tot ace.iaşi! 
Nu l':fa l1nr'l\ deosehire între IERT .şi Între Al-f! 

Dr. IOAN SUCIU. 

~ 
I 

. :.: '1.' .. ~ ~ ~ ,,;,. ~ j 

lJ~tr'lln sfat de miniştri tinut in zilele trecute 1 
s'a hotărât ca ses:unt><l cxtra'ordJnara a Parlamen~ ! i tului să f.e convocata pentru zilla de 12 Octom- 1-

vri·e n., ialf llUP.e. 14 Octomvrie, cum se svonise. 1 
Această schimhare ·s~ îace ca parlamentarii să 
aibă diCSiulă vreme S[l plcce la Alba-Iulia, la. ser
bările Încoronâre i , pe cari liheralit vor &ă le far.;ă 
cu orice pret. 

Rcferjt.or la syonuri!-o de mobilizare a arlmatei 
ni se vesteşte oficial că România nu molilizează, 
deoarece guvernul, rom.În a.re conv;ngerea că stă
rile de lucrurÎ in Răsărit se vor limpeZi pe cale 
pa.;;jnică ş\ deci. o lnr.:fllcişarc a armelor Va fi 
încLlnj 11 rată. 

Afl{ln1. C;l guvernul se ~ândeşte s.eri06 să or
doneze rech izitiolla1reaporumbll'lui (cucuruzului) 
deoarece nimeni nu vrea să-I vîndă cu 30.000 lei 
vag-onul. 

SlnJbaşii un~llri, cari nici până azi nu $[-au 
dat s:Jjnta s~i înveţe ceva româneşte, sunt revoltaţi 
că ~u.ye,rnlll .a dat ordin să tie îndepărtati din 
slujbe. 

La Roman (Vechiul Regat) alegătorii, despuiatj 
de dreptul lor de vot pr:n primarul !Comunei 
Bahnat. care a fug-it. la a.legeri. două zile pentru a 
nu isdtlE ee.rtificatcl.c dc alegător, - s'au adresat 
parchet.ului. AcuzatorH au e,e-rut ascultarea lI: unui 
mare număr de martorf. între cari a dlor C. Ar~e
tOÎal1u si J. Millalache. Procesul, martorii nefiind 
toti de fată • .s'a amânat pentru sesiunea llnrnătoare . 

In cercurile POlibce din Cluj se spune, că gu
vernul liberala îmhiat dhti O. Goga sca;unul de 
deputat din Baia-mare. rămas vacant prin moar
tea lui Taike Ionescu. Iar pentru că averescanji au 
hotărât să ia parte la serbările încoronarei, libe
ralii îmbiic av.erescani!or 11 scaune de deputat în 
locu 1 opozitfOl1Îstjlor cari nu vor lua pa1rte la lu
crilr'le Pa'rlamentuht i. 

De pe Valea Murăşului. 
_ Răvaf din Căpruţa·., . -.' , 

Ni"se vesteşte di secretarului comunal· Valer 
Coloja. f,îcdndu-i-se controlul de cas~i. Îi lipsea 
din banP încasati pentru ferberea rachiului suma 
de 75.000 Ici. din care s'a dovedit că a cheltuit 
smna de 20.000 ICi pentm a l,ege re: 

vre-o 15.000 lei 
cu vopSi In} stâlPilor dela man~inea comunelor din 
St~cretariatul dsalc. iar pentru 40,000 lei a cerut 

. un termen de câteva zile ca să poată să-şi dea 
soc0tcalIl c{l I}e ce scopuri i~a folosit. 

Strâns cu li sa, îns~ a trebuit ca numai decât 
srt depună bani, adecă Sllma de 75.000 lei. 

PerceptDrul din Radnu declară. că nil din rea 
VO'"t~l dlui notar din Căpruta ii ,lipseau banii. ci 
numai din call1za că chitantele nu puteau fi luate 
În considerare fiindcă nu aveau nici un amestec 
cu perceptoratu1., aşa. eă rămâne ca d. notar să-şi 
Încase,zc. costlllc:hitantelor poa,te din casa comunei 
politioe. 

Toate 'aceste sunt auzi!:.e dela denuntătorul 
preotul Dumjtrie MOCi din Căpr l1ta Înaint-ca mar
torilor: Ananic Jnrca, pr'ma,r. DumitriJe Cr/sal1 si 
Dumitrie Popa, CORP.SP. 

<v-f- O~ată şi acum .. 
--- Sub umWri, când maghiarizarea se făcea În 

ruptul, capului. graful Oliver Almay, multimilio
Har Şj domn acâtcv:a m'i d,e jugă re În judetul 
Aradului, rid;ca.se pe -cheltuiala sa în comuna Cil 
o frllll10aS~1 şcoală I1llgureasca pentru maghlari
zal,ca copilaşilor de Romani. Groful l1n~lIf se le
gase prin contract să sllstină el singur aceal:::tă 
şcoală, fără ajutorul g-llvcrnului Un.\l:"llresc, Acum 
afliim.că groful AlltlaV nu mai' vrea să-ş; aducă 
aminte de Icxi"lrtlfilltul de a sustine el accastă 
şcoală. 

Ba hine. că Il1r! Acefa care şi-a întins moşiile 
strâmtorându-i Pe· Rormlni şi hăR'ând acum peste 
2 mif:Dane lei româneşti În bl1zun ar, doar nu s'o 
căzni să dea Illminfi .,puturoşilnr de Vaolahj". 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Octomvrie 31 zile. 

I Calendar 
Ziua.!-.- . 

Numele sfinţilor 
şi serbă!oriJor , ; _ n. IV. , 

Lunq 2 19 M. Trofim 

Marţq 3 20 ~ M. Eustaţie 

Mere.1 4 21 Ap. Codrat 

~2 Muc. Foca 

:?Il Z. S. pr. I. Bot. 

Insemnlri I 
Mersul vremii:' 

r plo .e, schimb., 
vân1os. ' 

S()arele: • 
răsare la 6 ore 

1 j8 fIIin. apune I~ 
6 şi 40 min. ' 

. 7 2-! ' Lllna: 
"1 I 8 OCI n. lună' 

Dum 8: 25 I C. Eufros ~ pUn:';. 

Dum. 18-a d. Rus., Ev d. Luca, gl. 1, voscr. 7. 

- A dl'c:-ăm· O c(Udu1"oas(l ·r1;grbnin.te 
tuturor abouaţUol'nol/tri rănla", În res
tanţll ('u ]J. (iti rea preţului de abonament, 
bă binet1oia.;cd a ne tri·m .. ite {ăJ'ă bt,târ
~iere acesto restanţe. Scoatel'ea fJ(J?ţetei ne 
cere je"lfa mari /fi 'In'ulte, 'Iar dacă în 
acea~ta muncă a nQastră ne 1l!obiTr/' dl; 'ne· 
pcl/ja'l',a abonaţ'lOf", atunoi, j'ireşte, nu 
vom pu.tea ră8pUlld(} soopultti mare If~ 
f1j'tînt 'spre C{6'1'e ţintim.. ' e 

- D. Ion Moldovan, fostul director ar băncei 
"Arădalla", fost candidat de deputat, se ştie, :1 

Plancat o bătae în alegeri de i-s'a luat pofta de 
politică. Acum aflăm. !Că dsa, în urma unor graw~ 
ncin tclcg-eri cu conducerea a.cestei bănci, a ple
cat dela bancă. după Qe i-s'a fost luat dreptul da 
a mai gira chestiunile băncei. 

- D. O. Gritta. prefectul oraşului Arad. <li fost 
numit comandantu~ poJiticf !Ce Va fi concentrată 
la Alba-Iulia cu prilejul serbărilor încoronare>i. 

- D. l"I. POPClSCU, şeful sigurantei din Arad, 
el fost deoorat cu "Steaua României", 

....... ' Despnetorul scrisorilor sosite din America 
a fost prinS şi arestat. EISle numeşte Alex. Dinca. 

-~ Jefuiturul scrisorilor cu ban' şi nttlrci poş
tale din Arad, d. Mândru, care fusese arestat, a 
fost pus În (ibNta-te pe cautiunea băneascfi. 

- Marti. în 26 Scptemvri.c C., a avut loc În 
comuna Chisinău (j ud. Arad) Împroprietarirea pe 
moşia arhiducelUi Iosif. A fost de fată d. ministru 
AI. Constalltinescu cu mai multi domni. D~lj)ă 
slujba dzeiască săvârsită de către d. protopop 
Barbu Înconjurat de 7 preoti şi după citirea actu
lUi de predare a moşie' d. ministru a tras brazda 
cu plugul la care erau Îniugati 6 boi. 

-' Dintr'o fit.:risoare a unui frate taran culegem 
următoarele: .. ~!! Cl! numele Josif Manîu din co
mUfla Dud am abonat foaja Dvoastra şi cu mare 
bucurie am ahonat-o şi mare a fost bucuria mea 
când a,m allzit că foaia noastră iară a venit la pu
tere de s'a putut Înfiinta. Că, din acea,~ti'l foai~ 
plItclm şi noi t{lr:mF să culc,g:cm ~fatltri bune ş.i 
care să fie de folosul nostru al tăranilor" . 

.~ AfLlm, ':~ în ·comuna Nădlac (jud. Ara;d} 
există o s~oală um?;llrcască clandestină(asclIn<:ă)' 
care se g-;tsesto suh conduoctea dlui Nic. U~i(\r. 
fost director scolar suh tm;wri. La unirea pro\'(I1-
cier noastre cu Vechiul Re,g-af acesta dela ÎnccJ)ut 
u ref!lzat să bd jurământul de credintă. Se cre
de ca toate jalhele şi dCJ1untările în contra Româ
ni·ci adrcsJtt' Pre"cdinteJu' comisiei pentru st:1h'
!ire;t granitelor i'l111t ticluite de a-cest domn. 

Nu g-ăsimCllvinte să ne ~ratăm miruljea că un 
3fare sp·ion este suferit de 3utorităti să tină scoală 
de otrăvi rea sufletelor si samânarea 11 rei si '.'q,i
bei la g-ranita tarc'. Cerem o aspră cercct~re .ş; 
:lr1mcarea peste I1:ranif;i a acestui oaspe l1cpoft't 
si primejdIos. 

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

IARSONY 
7 

mag~zin de cio
rapi şi textile s'a re~esclIis m~rit în P. Avram Iancu (Szabadsa~·t.) 18. 

As~~!hnent bogat de ciorapi pt cnpii 



x Iosif Jager. croifor:e model pentru doamne, 
str. Bratianu nr. 2. (\Vcitz'c'r .1.) Pala,tul Minoriti
lor, Arad. 

x Cele mar frUllloat;e l1011t;-iti de toamnă 3U ~o
sit Ia magazinul VANDOI~. str. Mcţanu, Arad, 

x A VIZl Comuna promontorială Covăsint ~
duce la CLllloŞtintă tuturor proprjetarj!Dr de v'i din I 

prOlllnntornl conUlnC1, că În şedinta ~caunu]ui Pro- f 

mOlltorial tilluUi. la 24 SepteT1lvrie curent, s'a fixat i 
suretiul (c!lk'suI v[ilm) Încel)<Înd ClI ziua de 9 Oc- I 

tomvrie 1922. - Covăsint, la 25 Septemvric 1922. I 
CONSTANTIN nAN, notar pr01l10ntorial; IOAN I 
fARCQŞ, Preşedinte 'Promontorial. _ . 

.,OLASUL SATELOR" 

MaGDZIN DE HIINE 
pentru bărbatl, băeU şi copii. :;~~~~ 

Haine de şcoală. paltoane pentru băeti Si 
haine pt. barbati, raglanuri. paltoane de 
iarna, COjoace. bluze de piele, peler'ine în 
mare asorthneflt. Store de lână indigenă 
şi stl'eina. - Sectie separată pt. croitorie. 

Szanfo şi Knmlos, PI AHam Iancu 
(Edificiul TeatruluI oraşului) 

j 

Ul"tiD13, oră I ~SE (b.L ") NI' 1(~UI 
_ La Cemavodă s'a încercat un aienfat in contra I -U U ~Oa) e -...., 

depo~i~ului de mUllitiuJli din acel oras. Stentine!e.Je: din lemn de prima calitate pentru trans-
au ramt mortal PIC 2 dintre atentator!. I , . 

, port ,)! vase mici se capătă Ja firma 

- MinisterLlI de r:lshoi wll1,În a am,i1!at Încor
porarea tinerilor (rccrutilor) cu termen redus 
pân{i la 1 Noemvri~. I 

- Doamna colonel Ma-::a'rie ditl Brăila a fost ' 
v ! arestata 'PoCntru TIlllll€·roase Îl1şeIători'. j 

- D. N. Bataria, va candida 1.:1' Baia-mare cu i 
Pro~ram nationalist-democrat (iorg-histL 

- Intreg poporul din comuna Ocoliş (jud, Bi
hnr) J trecLlt la, rcl ig iUll00 g'r. oriel1taIă. 

-GRUNWALD FRINZ, dogar (butoier) 
Arad. Bul. Regele Ferdinand 28. Telefon i56. 

:------------- .- .. -
Pentru orice vânzare Si cumpărare 

de case. prăvălii, restaurante. ho
teluri, vii, păduri si pământuri. 

adresati-vă numai la 

"AGENŢIA ARGVS" 
Str. Eminescu~ (Deâk Ferenc-u.) No. 1. 

- In Întreaga Grece c mare fcrberc. GLlver
nul a ahzis. Ieri regele Constantin si-a depus Co
roana (a abdica,t), D. VC'l1izclos este invitat de na
tiune să se întoarcă în patrie să formeze ~uver~ 
nul national şi să scaPie patria. 

i ~~'-----._--,---. ----------. 

- Marele vizir turc şi ma,; imll!ti miniştri au 
abzÎs. Se aşteaptă detronarea sultallUlui. 

i 
1 ··------=---"-·---I'--~---I-~---~--~---I--------, 

Pielăria VICTOR BOŞNIIC 
ARtlD, PIATA CATEDR.,\LEI 8, • 

---------------------,----------------, 
IE!:CC> ll'1 C> lI.1r1:i e. ~,------------. ~ 

Cercafde (bllcatcte) fiind maximalizate (pre- ! 
tUr i hotărâtG de gUn:rll), yânzători au rost foa,rte I 
putini -, Cine poate, cump.:tră pc sub mână cu -

! preturi de tocmeală. 
I .................................... ; 

Pentru Cooperativele săteştL l 

MARE Of:POIIT DE MAŞINI a~ticole, 
t~hnice. viticole şi vinico1e. 

Instalatiuni complecte pentru pivnite. 
pompe. filtre Seitz, prese, separatoare 
tie lapte, substante şi materiale. 

DUlnitru N~, Anastasiu 
B-DUL REGELE FERDINAND 1 Ja Arad. 

• • ~ v A 
l'~ne ŞI o,ra~ ('UUI HHr In 

Atra~eJ11 atentiunea Cooperative
lor săteşti că ne.au sosit mariă, 
precum: 'TEXTILE, postavuri 
pentru paltoane. ghete pentru 
barbati. dame şi copii, cămeşi de 
bare het, bocanci. barchetuti, cio- 1 orife eant~tate. 

~~ 

:: :: tinte Şl 
rapi,'arşee şi sape. I 

Federala Cooperatjvelor săteşti "ARADUl" 
! 

ARAD. piaţa Avram Imu Nr. 19, .................................... 
S'A REDESCHIS 

DEPOUL DE VINURI 
În str. U nirsl (Fa bian) şi Daseanu colt 

el1 cele mai renumite -vinurI are lui Al,evra, din I 
Măderat. - Se serveşte mândri calde si reci. - , 
ServiciU prompt şi curat,. - Roagă binevoltorul I 

s1Jr:Jm: ! 
VELICIU - SI BERCI. I , 

----,------------------------------~ 
Ca,pol :Il ottin. Ka,1'31c:,J!y 
Itltl'epnnde-rc de instalarea prăvălie!, vi
trincIor şi comnartimenteloT moderne. 
ŞI-A ,'V\LTTAT ATt:LIEI~UL din Strada 
l"lCma de aur 7. ÎII Calea C02ăln iceanu 30. 
(Casa proprie), unde se va confectiona 
CL~ IHljloacele modt!rne, după cerintele cele 
mai dclh.:atc t()Qte lucrrlrile din Tamul ace-

sta cu preturi reduse. 

--------------------------------------.. ----------------~ 1"1 SUN GEn [lE VDHnRf IN RiHE IN ~1 ~S~ ~H nI: J:ljS,., .! n LOCUHllTE SI PfilJVINTA 
i\d~lc~m la cunoştinţa Ono publir\ că Maş!nlle n~ast:e, de CU,~ut sIstem Tk(' Singe". 
,Hrul/[jacfurÎflf[ Co_ le ~.tndem m localitate Cilt ŞI Jn pro\ln\ă pC' lângă, cele. mal 

, - '. -, 'd tăt' ,. { Cu deosebItă s11mă: con\cna\>lle eond1llurH. e p ITC ~l tn ra e. 

SOC. pentru vânzarea de Maşini de cusut nSinger" Eourne & Co. 
Sl-C'CRSALIZ: Arad. RaI. Regele Ferdinand l. l1l'. 9: Petroşeni. Bnle ..... Regele 
Ferdil1and ~2; Deua. Bllleuard~l RCj:lina I'''aria 7: Brad, Piaţa AUfllm Iancu 40J" Sibm 

Strada Qre.~ului 8: Cluj. Sira da J6kat 3, 

~----------~------------.... ----------
Tipografia "CONCORDiA" Arad. 

DumÎllcdt. 1 Odoll1vrie 1922, 

~ :.1 "&I. .... ~"W.1 r :l 
".i 

pentru gazeta GlASCL SATEl OR se primesc la 

"AGENŢIA ARGUS" 
Stpada ED'J.in.escu. N.r.l. 

Atragem atenţiunea parintilor, că 

cu ocaziunea Îl1scrieriIor la 
şc..:oală, pot oumpara pentru 
elevi ghete ou' preturi reduse 
Ia' DEPOZITUL. f ABRICEI 

DE GHETE 

"TRANSIL 1T ANIA." 
DIN PIAŢA AVRAM IANCU 14. 

-

DANIEL KOCH 
ARAD. STRADA E.'I\['<ESCC WE..\K FERENC-u.) ~;. 

Execută aranjamente pentru luminatul cu 

electricitate şi transmisiuni electrice şi 

R E PAR ARI cu preturi foarte eftine. 

• 
IIm reînceput l'XpI03- " R! l] 
lilrea rlrmmitului , ~it\ 

-
de 

tllLftSIH 

Comenzi primeşte firma: BOROS Si CZUCKER. sin, 

I 

• 

ii 

li 
b. 

('t 

C 
.~1 

2urii "anziltori ai productiei yărăriei dela , .... ".;,,1: II 

A RAD, BULEV. REG. FERDI~AND 1., NRUL 11, (', 
t( ---

TOTI ROJL,lYII. / 
pot găsi GHETE ieftine pmlrll 
bdrbofi, dame Şl copii, precum şi 
PALARII pentru bdrbati şi copii 
la Magazinul românesc 

MARCU BOTA, Arad, 
Bulevrd. FERD!NAND!, (Boros Elni ilr) Nr. 2. 

In atelierul de şepci al 

FRAŢ:lI40R WURZEl 
se pregat~sc totfelul de şfpd, şepcl 
pentru s!udetlţi~ În CHil ti Lăp m: Ci si 
marI, ~xecuţie loal'.e fină. 

ARAD, PIAŢA PlEVNEI (fOSTĂ ÂRPÂO-T) Nr. l 
(Vis-a y'S de Sinagogă) .111111 

m 
ta 

tr" ,..' 

gt 
II! 

iJiiuHer tl nul , 
Palatul Minflii\hJ'. 

i'\\ qre asortiment de il 

obiecte de argint, oro' il II 
loage, drgint de Chins, 

inl. În anul 1902. 

al pacea, ma r m oră. 
branz şi obiecte ar', ('1( 

tistife. !lI", 

Atelier re par 31 Of de covoa; e 

T oHelul persian, occidental, cara

manlui şi ponevî (sco;:!rţe) naţia

na]e, cu preţuri con ve n abi 1 e 

Bulevardul Retina Marta nrul 20, Arad. 

In( 

lui 
jid 

~ Ili 
(Palatul E 1i8efischer.) tic 

M. A. PAS O D I.li.. N t Înt 
~Il 

t fI 

.... 
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