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Pretul unui e.x~mplar 1 Leu. l'- Cerlurat: Dr. ;\'\arcovici 

( <'rad, 12 NoelTtVrie 1922~ No 31. 

-----------------------------~----------------------------~ 
Anul 1. 

Gazeta Partidului Ţărănesc 
ABONAMENTUL: Pe un an 50 Lei; pe lum. an 
26 Lei: pe trei lunI 14 Lei: pe o JunA 5 Lei. ~ 
:.: Pentru Am.dea 3 dolari pe un an. :_: W 

APARE IN FIECARE DUMINECA, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

Acuză şi blesteln! 
Apostolii cult.u.pei n.a.ţ;ionale - ce:.rşind. 

P()~"l 111' ;Idlll'l" dt-Iii LlIgllj o S(~l'iSo,lt'e I 

ÎII (',n'!' fiPI'ui'1' şi!' ('stI' 1111 i.ip;'( d(· dlll'PI'(' 
şi În <I\"I'I;I~ tilllJl, ('oJls,iIIlP ('Pil !tIai !,lT<I\'fl 

(L~J' dn'apt,l ÎI}yillllin' ('C' SP ;1<1[11'(' itllpo-

j 1'1"(1 ('UlIiIIICI'n'i ,hisfi!'I(,I'Şt i :;;i g[I\·,'j'(l<lilţi-
I( 1[' tii n'i It () ,,·st 1'('. 

.. Si I!lioll , .. ..;/)('rell. /0:" Îill"l/ (lit (II' 1"1'1'1111' 

d,' fil;-;::;;,-~J(T ;ŢI~--(~;,;TTn HI/I/III. uzi ajul/s /0 
!';' r.~ I (,r-'7trr-'/"rI,,~ liiTt: -;:il-r; /f il! 1/ {' Jll! tiI/ r' il /.-:. 
f/ prill/il dill l)/Irl/'(/ pri/l/('I'iei (Jrll,~/ill/i L/I~ 
!/oj tll,',~f(/1 ti, ,,/ulll/zl'l/il' S(I /)(10/(1 ('n'şi Î/I 

('// ! 1/' i II " li / II 1'1 /.~ 1/ i II i, riUl J(( (. t' IIi 1/ li (' 1/;': i (/ rI (' 
;20 Lvi. ('t' 11/'(' la /11 II fi, IIIl'pIII/le triii. 

I '1/ 1/ II Î li r r1 ( iil" fi" Jl ('II,~ i ull 1/ 1. II /'1 ( II d l' tÎ }'

"II! (/" ,U !I,' I/lIi. 11 ÎI/Imi ,~I'rrif(Jr /(/, n 

II/Jur'il. iar (:fţii I/lulti, llulnÎlti :şi JU'putin
('iil.'fi: ('I'/"~("'(" Il/' III luot" uşi//' .'iii /ie !I/'i
lIIiti ,~l'Irifllj'i şi !//I/I/I/'lifuri (II' IIliţi", 

;\('(\st SII'Î.!!(ll du!'!'!'n..; tll' .SI;IŞil> 

, de ,;;dr',l '1<'('11)";l. I'firoj'{l tloi. t\l~i, 
si1 Ip lllllltllllliill (';1 ,1111 'ljlt!1.'i ,Iei. 
"tlUll'li). 

1111111 [l 

;1\'1'111 

11'lj(h~ 

Ei. h,IIj(t('()rilii ~i jll'l.S!.(llllţtl lullll'(}/' ,!.(lI" 

\'(lI'JIf'I()J" llllgllrr'~ti Pl'llll'lld1 nu şi-ali tra
d,lt Ile;lIlild ~i 1111 şi-;ltl "âll,dllt Ş('O;!i,l. al
j(l!'1I1 (,(,1 III;ti sftlllt;1I 1Tt'di!If;f'i 1!ll;lsln~. 

az.i Slnll o,.,(ltldiţi s(t plhllg(1 de fOinl1(> pe 
bl ('oltu!'j tit' !1liti. 

Ei. apustolii .sftl11t It/Iti jdl',d Il,rtilllltll. 
î<;i t(lr::t,:-iI' Inltrtllll't{IJl' dO~<lIull"'lIl dl'1111111ri-. .. ~ 

!III'. J!l('j'gtllili 1<, urilş(>. l'a idMllI'i dt', toţi 
Jwti\'arlii- şi !()(',Ihlrii 1)(>(:i11l'llo1' politiei si) 
11I(llrl)'(' gunoiul 11Iit(ojol' nJ'lIşelo!', 

l,a I unt n p(l]'ilZil(· al' tn'hl1i su se SpllllH 
1'11 gJ;l,s rll~lIt, d'e dU /,p \'()rhitori. d't tleeşti 
eerşptol'i de iI/>;l <Iti aşezat. rplIlPJii[p vi.su
lui n()strll. jlf' care il vedem azi înfăptuit 
şi e ruşine. 0a C1coi. cari şi·au nheJtuit. Cll 
dtMa dttrlli('Îe, toata, dl'ilgrde(l lor pe.ntru 
in~1lţarpa şi fericirea noastră. ei. s'h'stli
('ck JllIllilln~lsP de' ieri, să. llJoară uitaţi. 
în rasa, vre-nnui milo.s dela ţară! 

\'oi, d~dici şi Hlinistri. bogati ~i îll1' 
hO~!}lţiţi. şi yoi loti. cari pPlltrll tII} ztltllhet 
df" fpll l('{' ri;;ipiţi aw~ri îlt trpgi, desehi de
ţi-"~l urechile sii (Il1ziti jalea ;Hlfmrţl şi Sll~' 
pinld dlll'Pl't\5 al 1l1llC'(:nieilo[ credintei ro· 
m;'III!',:,t i. d('S(;I('Pţi-\ii inirlli:l şi buzlllla mi 

l;>Î faceti să SE! l"f'Ve['se l'a·Zif: do-o c;'H dr
~Iilht! m[lTlgărre pp~tf' ,1('Piel, răror;l yoi. 
în prin1l11 rând. <lyeţi S8 le lIIultum iţi În, 
rle;;tulirpeL starea. şi fericÎrf'alJl l';Iri \'Îi 

~ . ~. . ! ga.Rl,r aZI. 
F'nmtaşi şi \'jitori frllntasi. {'ari 1~ 

h)nh~ prilejllt'ilp.~i pC' la IoaH' ,ră.spfHltiilf' 
dnl1llllrilo!' d(lr!;lllwţÎ ('11 atMa fo!' şi În
~lIflf'Un' desJil'P jqhirf'Cl. miln şi grji;l '-1)<1. 

"(I'n lH'ţ(II'lllllril;i ritUl dl' ~('(J;II;1 l"IlIlI[lII;' ~l 
)l!'llt J'li sllJjitOJ'ii pi. \'(' g,îlldlll'Î Jll<!l'Î d'[ 
fr;IIII{llItZl t'l't'('~'Îi !;ii "(' Y{i '!llpit'dl'I';t. si) 
uhs('I·\';d.i 1It' ,I\~f'~l i llel'f'ri('it.i. ('ari îşi ill' 
lillll lII(lllill' slilhitl' dllpil ;t.Îlt!iJ!· ~i !I,ilil. 

o)i penlnl (1 Iiilillkl .. ,II'!' srl 1,· ,u·()pt>l'I' gnli
('ÎIII[('<1 ,,:,i s;t II' illi';t!Z(',I'wfl i';)qHtI tl'l1dil. 
hO)llay şi ;lIll\lJ'ţ.it !l(, rJ'ig'~ 

\' 1 fi ti il' Î . III Î II i,,;, t l' Î. 11'1 ; II Lil ~ i ~ i " i i r () ri 
fl'lllltilŞi, hogal;i şi ÎIII!JOL;(tt.iţi. Ill,lti i1l!lil1ip 
I ii ~1 rig;-Itlll iln";tlizilol' .,,;,,·n;lll,j l"fIlllftllPŞtj 
('sI!' 1) gi::!.\tîÎII\·illlIÎn' ~i ('("1 nl;li gl'\~"/.Ilîl' 
h I!' S t ('III I 'l' ,. i -s (' ; I li 1 Il . ('. I': J j l'I' il 1l (' S {l fi (. 
:1.'i('lIlt il1 ! ... 

~ nou In 
politica ţărei '7 

1). V. Nit't;,'ICU. l"el'egl<lhlll 'Part'cdu\lll.i natio,nal 
w'-,dclea 11~ prillli:nd r,flspl1 nSlll (11 ui I. M il1ailadle 
delcg,aml Pa1rtjl(\'!II!llIT Htr{Nlist, ).a eOll'::ra,prorp'll
Ilcrik ardelenilor. s'a j,nton:; l'a Cluj 'Pen~rlu a 
~ml)l1il1e al:est 11{ISIJUln:S ,(kslbancriJor 'c(~:lI;Hettl';l:( 
partidu.]u; .:v;1tl. Vine;';, 10 Nl~1l1vrie. d. V. Ni
teS>.:u s'a Întors f.a BlIoCIllileştt •. ~ntrli'o.:â,t in 31.'F1:]
stii zi esteco-r~:V·()lca.tcoll1tetLlI executiv al Par_ 
f dllilli ti1rtinesc. >ca:rc ll'l"lne~Iz(Î să ia {) hotă
~'<are asupna Îllţelegerei. 

Jllsemti de a ~~I1JI!!'tlC 11l1~irohii (,C()llO,I'll':'C'~'. 
taca ill1it,re.a~il, l.;benl!Ji. n'au ,putut du'rmi Ijnis
t'ti pfl:l1'J ~e cu o cll'(ezaut<.l f[l:ră pjirt.lChe >(lt! adlls 
.Ia olubtll lor () l<ege p;,'r"ll ca,re al! ItKlt unei ltlalrÎ 
h<l noCi ;ITdlck.11e d reptu'l (k." fimll1~an.' (-R~[lti're) a 
reformei agmt:e la noi. Ma' r{ml';lsesc dedil1-
CO\<l<-.'e de Calfipa{i lUI si'Tlgur for super'or fa ,noi, 
Comi;tctul a~~'al!' dial CluL A7-i. jYrinhr'o s.implă 
ho1<l~'âre lI1inl s'LI;;'J'tam s"a ,deqfjintat şi a..::es:t din 
'Uf':l',{l Slpri.1jn LX' le mai r[lln]lsese H1W~1':Ior no
ştTri Î11 ,!egatlJirrt cu: apil('ar~a 11'2~ei 0.gr"llre, cen
tra,L':zflnd u-se la BUIL'!HCŞti. 

Abia s'a l1ot[IIr'Ît desfi ,n'(a rt':a:r"i\lll~işitei d'e 
comitet <Ug': aII' d;i,n OU.Î ş,i 'aV(lC~ltii din Clu,i au 
si pr{mit Î:llştFl1t~lri cari avocatoi din Bucll!r,eşti 
sllnit gaJa ",{I ia În mf'I1lă ori'ce 're\.'UIr'S (apelata) 
al săt'0ni,jm ,c.ătlr~cmnite,tn:1 agr~Jr ,din BU0tl-. 

reşti. 
Djrediu!1eal adm'inisvratie: ~uitotr,iillor alipire 

'):i ull'ifk."{Îlrei ~H.lmi.nistr.atrv1t: cl'n mini~terul de 
nte'llH.' ~l fostdesfiintată. 

La Bai<l..Jmare (CrişaJl<1) va ~!Ivea loc alege 
rea de deputat i'n 10cl1·1 ramas va'ca!~t pr:Îln moar
tea fostului .primmilfli'.rrn Ta'olle I011es011'. Libc. 
ra!lii c<lnclid,eală pe ·r,em'~at'ul f)r1agos. ralnml
t otlaljştV ardeleni vor C<!ITllJida pe d.Petr,e Lu. 
·l'.3du, fostUl1 di,r::dor aii regiej 1I1oTlopoimiior 

pe l'<lire g'tlver,nul liberal l'a a)1l/fll'cat pe «}iru .. 
mur,j, 

Ouve.nnlliIJibefa! vesteşte. că el va vota 
cOI!.stitufICLOU sau fă'ră a.iutoml opozitie'. Ba. 
lIlai!11lwlt. libemlii ametl'j~Ttă 'că vor decla'nal va
ea'rtte sC<lu.nd,e parl.all1entwrikllP opoz1i:tioT1laf. 
'.'ari se v·oraibtrne dela ~llor;ăn;le .,ClubllJlnl +i~ 
bera!". 

EdUor şi redactor responsabil: Dr. VICTOR 
HOTĂRAN. : .. ; REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
:.: Arad, Bulevardul Carol NumArul 37. :-: 

Declaraţii cu tâlc.;f 
Adevărul cu declaraţiile de supunere. 

- Soarta Banatului era alta. 

In aU~lal~lrea poporaW a Partidului 1r<Lliol1a,1 
tirm'tă in Dumil1Ka trecută (,;; Noemvrie) IIll 
Bmsov, S'<lll fikut intre altele. dedRn-~ltii de 
IIl~KC îl15elllTI~ltate POllitkă. \..'arr~ HUţ)(H fi tlre
l'U((' ClI vc<]en'C'u, socotind per"oRncle cari 11t'-au 
rostit. 

Astfel. d. d.r. ŞtcTan C. Pop ue-mlta:. fost 
rni'l1'Îstnl', a spU'S. că Î11 ]917. {.'ontel'e Ştefun 
Ti"la w[lTld S~l ~lirat-e Iwmei. d1 !){)Ţ)or,ulmrn[l
~k s\: dru UJlga,r'a 'e if1 1/ultilmit 'CII SlOartea Sia şi 
nu c{'r.eJlicj () S'cl1irnbare. il tiiCIuit () a(Lr,~sa (<de
claratie) de suplmere ~n acest î.nteJ.es. P"ola-ra
tia se Slffllf"seşte CII lalSi:gu,rwl'ea că Românii rc~'~ 
pjng- OIrlll.'e ame~tec skă;:']:j i'lI! abceril'c Iăluln
t'ke ale UngalPjei. 

ISd! litu'ri !,e Ipentru 'l!\.'east{l ~'ldre$ă au fost 
S:1J'âlD;'e ,J·e: mit,ror}olitul l'vhtng·na'.lprofesorul Si
oges'Clr. Pet'!"l' Ionescu. fllTldiolJla:r la Illtll'ste.rul 
de L1ldre. ct!ll Budape,"Iba. numit apuideav>.'"res
('",ni; ra rn~lT1i,ster'lIl de ·cul,re difJ1 Bllcures,ti. Popa 
Oheo·rghe, rost prefect an"reSl~a~l azi nota:r 
p:.l,hllC kll Oradea-ma,ne, Peti/1U Mil~allri.<1lecorat 
ca Tvileillf Înco-wn:{!lrei dicla A,lha-Iuha, 

Oa"I1lt"nH <l'l'estia au amenintat şi a;1 Îl1k'loat 
în.f'leagUl ;populatie rOlll<Îl1'e<l''Idl, mal wles 1)(' 
j11"'crl ti, Î'I1V;!tflt{)ni, pe profesorj, şi CI L1 strâns ~ 
multe 1s\:<11Itlll'i. Petl:-,uMihalyi, pe a'tmliei de
jîl!t'at ÎlI ,p,a'1"'tiUlllhlll Ti.s~a, a mers jklnă acolo 
ÎI~..:ât a arne'nirir~rt în acela" seop chia~r:pe m)
tnmolit1. 

Diwre .cfe]1llt~ltii mlforwli. - spune d. Şt. 
C. Po.p - ml1nai u1lul a'sdllit d'eolmatia si a 
",!aruit eril. şi c{··ilalti s'o ;sc;lh:~a,sca. Darr ncest 
domn a p;lIrusit Partidul na,tMmal si as,tă7J! C se
n~tor 1111111H de ~UVelPJl. 

nI d:r'. St. Pop c"t~şte deda1f,ati,a Part'l(I:ul'ui 
natiO'lwl, pecme dsa a cetit-o atuJldin par,la
mentt!>1 llnguresc Îll care se spunea, .că rleda 
:Ht.;:1 cetită de Sie~escu 1111 este Si 11lU po.a,~e fi 
,tJl'ot'j"ă ca tlkută de popoiŢ'ulmmân, deoare.ce 
în nmneie acestui popor llumai; 1I~1 Sil1g11'f 'parr
(d. Partidl11 .nationa,1 p,utea să vorhească. Afară 
ele a,ceas,t.a acea declamtie a fost stoarsă. iar 
nu făcută ck~ blllnăvoe. 

latr astăzi. ~~)lI~le cu d,tlirere şi dc~gus'r {h1'l1i 
~t. Pop, după o tilcere 1JI1ml1~li de .5 anâde zi.Ie, 
noi slrntem in'VilT11ljţi de ,lipsi} de 'patriotis.m de 
ciH~ ace ~1. c.<lri de,~or-e~7:ă pe MilullVi peter. 

h] aceeasi adunare dela Brasov. fostul mi
l'i~tru d. d:r. (aius Bpcdice::mw. a Spu.S'mJn3-
t{)~lTele : 

. ..... Lib~rali; ,nl~lt aceia,l'ari ~';]1I ,d,isti1~'$ irt 
acte de trădare nafolw,lă. Al! început kt tS{);; 
dnd ati dat :<1 iveaUl ch.1tal1ţele banilor dati 
lui T3,ke !OIl·('s{.'u pentnl .5"colile dhl Braş.ov. A-

I tU;ll'j Parti.L1ul J.'heraf a venit la putere lImil"J1" 
du-se fată ele unguri si <iu'M,iaci, decorând pe 
rrizonitnrul R()ll1ftnilor dn Ar'd'eal şi Ba.1Klt. pe 
Llinhlsu'l p;Ol'tlror Jeszens'zkv. 

La ~'\Jl1f(n::ntn d,,,, pa,ce (11:la Paris am putut 
"".lea ClIiiTI d, Br~tjall!l punea mai !}resu,\ poli
t:':,! de par'rid del'<Î1 politica g:encralrl;\ till~:. 
Am l"rezut at,tind. că va uita pentru U11 1110-

: Ilre.nt inie;'c:iek ele gaşcă ak' p<lT,tidlllui său. Am 
in,:ercat atlmcj ~ă Îll1păcăm pe Br{ltia'"l1 ;':u 

, T:ICllc lon'>:S~Il. 
Dar n';l/il rel1şit. No', k1 tr<1t.1tiveie de pace. 

~,m slu.iit C.<1 d:evntamen,t pe d, B:ătianu. T1ll l llal 
.~<1 d. f);'{\tî;n111 ne,Cl 1?"!s.<H mereu 1n încur,cătll,~'rl: . 
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vlel:l fara ~~a ne lao.;e illSVi"U'Cţ'Ulli. Când a prc~ 
luat dllul Ya;da ~l1\l'rl1ll:1 trlrl~'i şi a venit la 
Par s -- tinuta JS<llc de ;11C0>10. !lc-a c: ea, (dş .. 

"ULASUL SATELOR' 

Informatii cooperatiste. 

Duminecă. 12 Noy. 1922. 

Ce se petrece în Italia? 

tigat) n[l;1l;ii ',jlllpatii. Alll c[lştgat Ija.-.a:abia Il ~ NUilllcroascle şcoli de conllabilitat.e şi edll-
j;1trl'a~a catie .:ooperatistil din veohHll reg,tt sunt. într.:q-

1., •• , '···.1,· f' f' " t ·1' ,,- ". nute de lI11it.ltile cooperative de totfellll SI or~anl-
.':. s!)a~/(/ j)(.,Wl.ltu{ ar, 1. osr a{f, . .• k.l 1.,1 zah:, pc lâng;\ federal('l~ judete11c, cari le-111 pus 

s,ar fi :~llalli!)I~atl':~z~ll Ll~ll(, .11,1, lU!lle, ~~'a .:!l1,Il;;;'.1 lla<l;~q)m:iţicl(}calllrile trel~uitoare. Delegaţii ~e
cand "clul ~(:h':llUJ\1l e dlJgdJut III ~,' ': II'lUt.e./ deraldor fac parte dl1l comite-tele şcolare ŞI d,!u 
în. t';'at:1ti'y~ a5,H de Însclr,nate '~l'1l~"I~ a ,!ulri IlO· malţ spri.iin acestor şcoli. Toti elcvli .c~ u~[JI~a:ă 
tar"lt {(nil. III .:apira1:t aecskl tan. sa se lu- $GolI>Ie SUllt rc{.:omandat2 de cooperat1;\e :;1 fcc!v
c:'eze comrn lui. tale şi ajutati .cu hani, In, mare l}artc. I)entru Jn-

Italia sub regimul fascist. - Aniver
sarea învingerei. - Catacilsmul deJa -
Napolt. - Telegrama lui Mussolini la 

Bucureşti. 

• 
T atc dc.:la:, r Le a ... 'c,,;: ,1 dU pr,:\'I;~'J: un 

viu :l1tep~s ~i pl,bliclll l1tl:ll:.eros Întrerupea pe 
vorbitori ClI o\';l~'i sau -.:u -exclarnî.uti de uimire. 

,*,-Se răreşte codrul ... 
. / li La moartea profesorului T. Papp. -

DJm lllar JOS În Întrc;::Î!11C cllvânlarea dlui prolcs()l' 
seminarial I.Ir. IUSTiN SL:CIU rostita la Înmorm<Î.nta
rea bLil1ului si cil1stitului ft\l1!ân TfODOR PAPfJ, iost 
notar ill Sinitea, Chere.:hiu si COllllaliS si iost pro
iesor la instilUtu! :!eDlf)~k:-pcdag:oRic din Arad. 

fra dLlP,t nÎlldl1'iala firii Şi totu,) ne cade d\:re
ros nOU;!, colegilor lUi dt:la institlltLP] tcolog:c-pe
dagogic, sit depunem cunUlla regretelor şi a jalei 
noastre pe sb::rilll celui ce a fost proÎesorul Teo
dor PaPl). 

A căzut deci gOfllllUI cel vechiu, gOfllTIul dela 
mar,l.';ine,a '.:;odrllluÎ nostru inlillerit. S'ac sfârşit 
batrânul Ilostru! S'a ~,tins, ca lumina, ce lrde 
până la sfârşit! S'a stills ... s'a sfârşit. 

Siârşitul acesta, I)C d;însul l-a de~poiat de a- 1 

m~rg,l~ril.c gre~e şi pustii .. p~ noi de a~filltit.Llrile ',' 
lUI, CItIC ca, dansul va mal ţinea locul l'a cakdra. 
la <:are lU'~'ata pe <:rescatori la meseria poporului. 
nostru?! Cine va llla,î fi. ca u,in:·ul. cal1Jel:1 de 
jcrtT,I, fără prC~ .şi făr{i răsplată?! Cine. Încă, 
prietenul nostru de seninătatea, de sinceritatea. 
de. modestia lui biitrallea.'iCl'?! Cum l1e s[irlltau, 
Într'un se.lllli de ramas bun razele vietii lu': d,ela 
asiin!it! ... Multumim lui Dumnezeu. că ni l-a dat. 
c;i ni l-a tinut at,îta timp şi pururea amintire 
p:oas;i vrcdlli,.,:ului bătrân. 

. , . Ajuns la hătrânctc adânci. era de o hărnf~ 
cie tinerească, în lIşlIr i nta. cu care isi făcea ~in
~lIru( drum. al datoriei. În re9:111aritatca. CII care 
ÎŞi t:nca lectiile. in \"ioiCÎunca, Cll care lucra cu 
.elc,·ji În scoala lui de ,tfură, -- se simtia, da:că 
nu tincrcta lui. Ja,r nebiruita tinerete a unei epoce 
ma.i fericite. 

Deşi atât de Înmov;trat de ani, avem să regre
tăm CII totii. ceice avem munca Si răS!Hl11c!"rea 
si suferinta ei. - să reS!:retăm trccerea hli dintre 
Oti vii, a unuia dilltre cei din urmă oameni a~ 
unei 1-':jcl1eratii JllcrÎtuoasc. a caruja singură fintă 
a.ici plIte.'l S;l fie pentru vremea de azi o lllUS;pre 

Si pentru Z:U3 de mâine Un indcmn.· 
S'a dus ... s'a dus .. , Lin om de bine, tin om 

de ispravă. tlotarul comunal. s.lujitor al poporului 
său prin 36 alli de mtlo(:·nicj.c române.as:ă, l)rnfe~ . 
sortii de economie Prin cei 20 ani din urmil la 
ÎTlstîtutu} nostru. 

... Iar de-acum. vcncrate fost tovarăş de luptă 
şi de suÎerint5. mutat dil] ~rădÎnita ta scmina
ria'lă în gradhli!e i;lră de sf;l!,şit a\e vieţii, din 
mistica (tainida) Împără~ie: .- de-acum Înainte 
nu vom mai vedea iata t.a Cli ochii intelcpti 
şi blânzi, dar schinteietOri la vederea ned !,ep
tăVi şi uşurintd: şi strălucitori ht mijîreal şi ivirea 
ideanului national. nlc, VOln ti1a~. putea S'tl'âl1g'e 
mân,a ta. dar piis.tra-vol11 În suflct. pă,;tra 
vom cu Pietaie icoana ta ~: in!;.pÎra - ne-vom 
(hrărti-ne-vom) din ea la muncă spre idcaltt:'?le 
cari au fost şi scopul tău, S!}rc ide3.hlri~C' de p1'o
gre<; şi cultură ale Ileal1lului, ale Bisericei, .... si 
crucea 'ta, crucea ta de jcrtf:'i ne y.a fj semn de 
birtlintă! 

..• ResJjg-na.ti .În f,a~.a [g\~sttlltlj:cares.c, ce te-a, 
c1lemat, îti zicem ulti.mul adio (ramas bttn)! 
Dormi în pace! .•. Doamne primeste suiletill lu!! 

t retil10rea 101' 111 lnt~rl1atcle şcoa~elor. 
Pr:ma şcoa15 de >:,:o!1tabilitate din Ardeal. in

stalat·! În PalJatul [)olTlcnial, din str, Git Popa 
nI'. Hl, Arad, est,e intretinuta din fondurik Cen
tralei c.oopcpativclor, Centralei Bancilor. Direc
tiei Gencra,le "\ Coo])crati.e,i şi In1Proprictarire,i: 
Precum şi dill fondurile Directiei Auh:ulturci din 
Chd, 

Coopc,rativeilCi f'ind de Oltrând înNntatc. dau 
putin slFiiin la Întreti1le rc::! şwalei. . 

Fcd\:l\ala uin Arad şi ccl,t\ tlin judeteLe \,CCIJlC 

n'au ddeg-ati în condetlll şColar, cari S~I sDriii
neasdl ;~dmin~stratia ,scolar;l . 

--- Casa Centralfl a CooDcratiei şi [mnroprie
U\rirci satcntlor. a (lJ·gan:zat <l doua ş;..:oală de 
contabili tate si Il'lduca tie C001JC.]13 tbta Îll Ardeal, 
cu sediul 111 ILudoşul-dc-Mureş. care în curând 
îşi "a Incepe cursurile. 

- La şcoal" <LQ contabilit.atc din Arad s'.au 
ills~rls 100 el evi. Din cei prez~nti. au reuşit ~2, 
cari urmeazil cursurile regulat deLa 1 Nocmvnc.. 
fiind Întrctil1\1ti in. illternatul dtn Pailatul lJom~
!tiai din str. Git. Popa nr. 10. Din ei . .26 sunt din 
iud. T:mi,ş-Torolltal. 35 din iud. Arad. ,::; din iud, 
CJras-Scvcrin, 2 din jud. Bihor, 1 din jtld. T;lr
nava-Mică. 2 din jud. HUlNldoara si 1 din jud: 
Tllrcla-Aricş. M3 i Urmeaza a sc prezenta elev! 
Ce nu sunt insd.şi din judetul Orheiu pe ;-..listrl1 ŞI 
din alte jmL,:te. . ~. 

Profc~orji sco:alei sunt: Subl!lspcctorul vaSC1 
Centrak~ .a Cooperaţiei L Corlat, directort~l şco~
lei, O. Beju. cOl1sif:er a?:rtwl,dr. Oh. RllSU, 1 r. 
MaR'c,r. C. Teodorescu. At Lipovall şi cir. Mc
mde, Se mai astl'lellptfi sosirea IUlui· subdirector, 
c()opcraWr. c\el,a Ca.s~ Cciltrală, 

-~ Condm:iitorii scnalei cle contab';l·ltate şi edu
catie CO(}P'l;ratist~t dini Arad. stau la dispozitiea 
cQO.oeratori'\of, în orice zi, Dentru ale da orice 
infnr11l<ltil~i indrumiîrî pentru rn,erslIl hll'tl al coo
peratiei. Ei ~e deplaseaz[t in zilele de $ilrbatoare 
ŞI In judet. pe sate, p'cntru pro\Xlgandă si Îndfll
m;~ri cool)erati~,te. 

Până in prezent s'au Înfiintat din nou III in
dC(1I1 Arad 10 cooperative de consum. 2 coop'cra
ti ve de paduri şi 6 b~mci popularc. 

Mişcarea coo])erat;vă din Banat, prol::'r.:scază 
mai mult. 

-- - Reyizoratul ş,c(y[ar din jud. Ţjm:ş,a trimes 
învătătorilor Un frumos si inăltător îndemn \J,en
fru a sprijini mişcar,e(a: cooperativă dela sate. 
Această fapt[l huni! Via fi adus:! la cunoşgntă dU
torităţilor superioare, iar s[itenii sa se bucure că 
şi oapul ş.coalelor din judet poartă grija mişdÎtii 

cooperative. Bine ;3Jr fi ca toate. autoritiltiic să 
fa..:.:t ila fel şi nu ne Îndoim că vor face. 

-- Un~i notar i, din judetul Arad. putini altfel, 
nu numai că nu ajută misoa:J1c>a eooPcrativă, dar 
(Hltl niedeci la înfiintarea şi buna] mers al coope
ratî:n~lor. Nu inteleg, se vede, că COo.perarla <lire 
ca tirrtă: .. UrtilJC'a pentru v!ată", Itlir nu ,.Iupta 
pentru via tit", Si poporul nostru şi cetătenilQ1' 
ul1 ina le trebue. iar pentru unire, bună Intelegere 
Si pa.ce intre Iuti fiJ;i neamului. trebue să lucreze 
si au datorba de a lucra toti flmctionarH ce sunt 
in sluiha pOPoru~ui şi plătiti din ban~t tă rei. 
~ Pederal::! COOTl. "Aradul" o numH În ~rvi

ciul ei- J)e următorii ahwlventi a'i scoalei de con
tahiHrate. ce sunt În perioada de pract~~ă: 't"uliu 
(janea cont.alif, dra Plori.ca Simo,n, secretară, 
Tr:.rian Suna şi Ni.ca Nexa revizori corrtabili .. 
îlldetlJilu i. In tin1Pul p1'Iacticei sunt plăt'iţi Cu 820 
Ici lunar. 40 lei· diurnă pe Zt şi plata tra,nspor
titlUl pentru cei cxm'isi În judct. 

- Cooperativa: .. SteaguJ" d'in Lipov,a o nHmit 
in se:rviciul iei \)cntru perioada de nractică pc ab~ 
solventul şcoul!ei de \:ontabilitate n. Tortan, pla
tindll-i 1000 le': lunar si 1 stânjcn ele lemne. 

-- La cooperativ::! "Pârlleveana" a fost numit 
cont:~hi!. d. Petru Prcnt. abS0ln:nt al $(:oaleî de 
contahilitate. 

,n:a'I'Kl ioa's'c serbări C{)TH:l1'll~t În toată I tn lia 
! pe-nt'l'H gUHHll111 Ta'll'is'r. Pretut"tldcll'i <loinn!e
~te lin:i~te. p~':ln1'l." mÎnistrud. Mussolini. a 
kleg'rafat a!1lhnsadelor Si lr.:'gratitt:ni1or ,d'n strei 
Jl~lt.ate. ,dI110li'! ~lJ\'C>rln. vrea să ((mInere since" 
si omeneşte cU gluvernele alrat'e. 

Gazetele din Roma prjimesc OLI mUllltă bUCll
;'k ~}J105!'ranml nonhti gllvern itJailia'll'. 

!leplltav111 fascis,t Capanni ~l'a dus S~hnb~ttă 
la Salt! Roso!'e Sl)ile a meda !lxÎno'pelui moşt~
n·:m ·cămaşa neagr~i, siill1ibolul rs,emnlrll) fast.::ş· 
tilor. ca i,n ~mn de SlI,ptrnere d:'n pa~rtea tru
p~ lfv bs:.:i~;tc. şi .:ugându-l să prilll1lcadt .;:-omatl
da de onoarea 'L.'Omp<llliejde g!I'Ia~l1atier:;. 

femeH~ (doamne Sti domnisoare) fa:s.cj.~te 
dela P:aoenzaau .fJlll1alt ,că v~reme de Ulni a'll~ de 
zile săllu poarte CliWfL't'llIf1j, şi ifi1,ătasuf'i, ele ce:
să fuere'le gna~:s pcntnl t-ară. neluând p~~rte la 

. nici un fel de petre.'2er~. A-ceastil frumcta,,,ă pi,l
: 'efă e primită ou, multă îm1ufletire j,n toată tara. 
J 

i :Dowrninecă. .5 Noemvr(e, a fost g,ă)'Ibâtorită 
1 la 1(0n1'<.1 el! deosebită pompă 'Jjll'ijversareaîllvill~ 
l ~~epe:d'ela Vittmro Veneto. Au h~a:t palrte re· 
! gele. MlISSoliflji si toti actuali şi fostii miniştri. 
I J(YplTlImatii, autorităti<le si j.nt'ileR popOI'lI'l Romei. 
1 S'au depus ifl'lUitnoa,s.e I{)OrO<lifle de fim' pe mor-

mânt'u,1 sohltat,ului 'nectl11l0out, awi a l,lrVIl'i loc 
de fi liapca tl~'lHPel{)r. a .Învn Hz,i'){vl' şi a văunvelo.;· 
din 'război. 

I SelaJra oraşwl lai fest ilmni,pat peste tot, 
I Tot Oun'{neldl un :1)()toP s'ad6Iănţ,ur,tasl1-
! :J),ra orasul,uj Nap.oli!)lI'ăb-usind zidurile 'del'a mai 
. nmlte dă:di'ri. SU'flt mor·ti şi Ifll~lI~ti răn't'. 

Legati llneai italiană din Bu,t.:l!,pcsti a prjm't 
um,'ătoU<J11:a tdeg:namă: 

,.In rnomenrtulue. a lua 'În ,mână guvernarea 
J tali.eJj şi elj rectimlca afaceri~()Ir streiltle. vă rog
~a :J1lal)].slIn.it~eti minîst'pUilui a1aceri,I,Dr stre"lle 11)
:nân H-"igma·rea :t:ăkltw'oa54ă a sel1timentelo~ 
mele de sim.patre. -exjJ<pimân0u-' d0J1111lt<î şi il1-
\'.rede-rea mea că raporturile .ctinttre iambelenoa
stre ţări vor deveni di~l ce Î'n ce Il1mi intime ş: 
ma!. cor-dial'e. (S8) Mussolini. 

Spulberarea • uneI infamii. 
Ce~i cu tradarea? 

{.: ('IHIW3<'tltă campania proflstă, pC' (',Il'!) 
il dus<-o gazda Jihl'rală .. Vjit·orul" pe telila 
('ă Partidul ţărănt:'se a primit delH dmtl 
Standmliisky. Şf>flll gllY€'l'llUlni bulgar. ~t) 
df~ mii c!(, le"<1 ca sil.··i înnpneze Cadril<ltP. 
rul (Oohl'ogf'a). ('fmd tHdllliştii HH' fi la 
plltere. 

.. A1H·OfH·· luând aCUl1l un \nt1c'l'\'iew 
(deolaraţie) prl,111lIlui mlt1lstl'll bldgar. a 
atins şi ace.lst:ă ch.estiune. 

D. Sr,unhollişki CI ră:-:rHLl18 : 

...1 ('('o,'·;ta (' () caloll/llie t1f'cl'l'dniI'ă, 
pol'llitd 111/ ştiu rit' 'unde, ."'!mi gota să pl'i
nUJ$C nriş/('(' ullrhdă. s<7 1!l1/1 la di:)fJllziţit. 
fUf/te {'orbiril.e şi dl'l:lol'otiulli/(lmele rit' 
20 lilli Î/u·O(/(·('. şi r{((('(j, ,'.:'((1' do/'edi ('(1. aHi 
.':/)//8 ('1/ aşa, et'rO. ,'{Ulii flata :-:(i I1/ni(· ('(}In

JlIN·t la o/'işi('(' adirifufc politid'i. 

-.- :La Feidemhl Cool). "Aradul" a Început să , 
sosească g:râl1'lcumptirat cli11 'vc-ch,ittl reS!:at Pri- I 
myl ""l~(~n ~ fost repartizat !Cooperativei .. Plug-tII" t 
dlH Chls1,ndl a. i 

-- Un d. judecMor din Banat refuză Întărirea I 
actelor de constituirea coop.erJtivelor, purtând i 
delegatri si'tQcn":lor De drumuri $i ofovocând cllel- I 
tukHi zadarnice. f singurul vaz de ace.st fel, din 
câte CUiloasteorn. în 'to3t;i România-Mare. fi a fost 
renortat forurilor superioare SPre ::! i-se ordona 

A ni auzit şi în nU![Ji1l'ia de {1('cas/â Nl

lumnip, dar am .~(}('()fit·() dela l1/("'puT 
drept (1 intri!l,l'·. 

m<îsurflc arătate de legea băncilor POPll]a.re ~i a 
CooPcl'3tivelor Săteşti. HjTir:C, 
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Illninccii, 12 Noemvrie 1922. 

Ciocniri viorente la Caransebeşl· 
)!llÎ cum SE' respectă d4"eDturiie poporului, 

Ale~e!'ile dclc~atil(}:· celor 90 de comune 
r:!'!1i-ţereşt i pentru comllnjhatca rk ,avere' s'a.u 
'cu,t Ilmr 'oatll1osfc-r~t fOM'te :1Rit,Ltă, deo31re.:e 
omis3wlli gUv'C't'Il'll'ltri preotul·depll'XH ,dr, Car
ei Corneall~'Ic,Ja CUT'u'l1şeheş.a VI1l1t !Cu ()rii~e 
rct să-şi ~111,eagă Ţ">e SIURoii Ş Hllg;\ij d~al'e, 

IJa p0rtl<lliCa aecstu!Î ~JunGir al;rUarului al((
rÎnÎst:ratia Î'It Ifruntel'1I ])riHl~)!1t"to!1llil dr, -VaIe
-u Meda. :clln fortat a!cgerea 'renegatu~lli COl1st. 
Llrdea, dal l1 h:lav' i g·ranicer'j nil s'all 1,ISai Î·n
kat' şi atl ales, i,n 'u·nanj,'riwt,c pe Înv[lţtttontl 
li 1 I14W'ca. 

Din mi j,IoclI'l 'I)()(mrului s'atI tras focuri de 
""111,1 asu!)ra prrimpll'etorllll1iM~da, 

I,n pla"a Teregova.pr'elo!1[!,l J ll'l'U a desvol
t o ter<xll~e ne TtI:l i pomclJ'!tă PCIl trIl :!1e~ltŞita 

·r.a,c'ilor (,ui Comeanll, 
Acest pop;\-d\('putm, tir. COl"'n:ea1l1. deşi llU 

'te g:r{mic01', a vrut Cli Hriec pret '-'IrI ~JC j'm;ta' 
Z~ ca p:-e$erJjJ'l!,e al COllll1llit{lţei de <lvel1edj,n 
analnsehes. Da,:' în ::lCeaS'3 lil'lpt~l sT.nha Sa a 
atp.'ept ş,j ,ClI fairr-oslil deplllat a,l Boiovidll
Il. Iancu COllc,jiatu. 'care as<cmenea se 'trltdeste 
; am'j, de zi~~ <;Jp're 1:::lee"t J)o-sL .JWCCUlll şi CI1 
S:ll,t săli ,pw1eN.'I!1, deputatul Il e Or:zes-cn. 

Popor1l1 e fOlH"te alll~i1'<Ît si tu·rburat, incât 
mt temeri serioase .de marj tUirbl!:rCt.p: L'e VOll 

urca jSlhu,cni În a1ceste părrti. 

In::,'"e astfel de ÎIl1J)!~illr<1ri efoarte J)l'obahil 
fl preşedinte al COl1l1!n t{l tii de ave-pe:} Il Ca-

f

lrlseOC$ va f~ ll'u'.'l:,it (nu ales) deputatul 1. 0,'
('S·'CU. 

Uberal1i.i se pot ~2:.'ia NI~] pentplI ,'.:,î$tj.ga r:ea . 
'i RlI': cl~';l şi al}'" cted Il"f d sa 1 e dl~ p<t'rl ca l-or. 

I Coresp. 

~-------------~------------------_._.----

~rimul ministru Bulgar la 
Bucureşti. 

\tentat contra dlui StamboliiskV. 
Rezultatele vizitei. 

SâmMtă. 4 NO('n1vrie. ~I s'()~U la Î3U"CU'J1bSti 
St.aTllhe}liisky. I};'imul m!'l1is:trn ~'!t!,~a", inso

t de rleputatii BoiulPcR"eff s- RadefLLa vell,j're<l 
1 Îr~ <11}:'-opie'rea Plevlle: lilnia femti'i a f,o~t ni
lje,jtă pc-o inti'll(I'C'i"le d~? 300 metri. Bă~a,rea de 
~amă a m~"allicl!lui. o m!a:re nenorocire a pu
n inco~.ium.· Se 'erede că ·e vorba de un a,ten
It pIămlit imporriva d'ltl'; Strnnholiisky, 

mn izvor bi!'~ tnformart aflăm, dl Vf,7/'lIa' dluj 
t~Hnbolisky nu a :wut re?:ttltat1e Ipre-a Î11Ibu'
it1ăk~alre -pentru dsa, Întrucât mame parte din 
'·OIPulnerile bulgtlll-e au iost p!i~mite cu mu:ltă 
~zervă dj,n '!)alrDea gnvemtlJhn; dIlli BrtHiamll, 

---------------------------------------
Granita româno-sârbă 
După'cum ~ ştie Serbia Si 'Român'la au ce

t anhiN-;ajlll f,ra:ntei în ce priveşt'e hotârâri'::a 
'anirei sârbo-fomâne, Fna.nta· Îl1,o,;iÎ a răSptJilLc; 
_ nu e ,d,e C{}ml)1('"n~ntă sfl-Şj spullă clIvâ,nl!JuI i,n 
;emel1iea -ellest' uni. COOa/ce cilde în L'dmpet!,nta 
111 ",i li lll'ui 'l'tl1basa.d;ori~or, 

Consiliul a dat depline puteri dele~atilor 
-ni MIC llOtăI"ârea granite- intre Ung.ar'a. pe 
'op.a~ltJe, si România si Jugmll~lvi'a pe de ahă 
xte. 

Deleglatij Fr,antei. Angliei şi ItaTei. Î!mpre
,li ou: IneJ)ftCZ'el11tall~ii J ugosl1aviei ş;I(omân~e: 
Il' st~irui aSl1pra h-ot%i'â pei, (1a, România săI1e
'Ire ~n posesjill,fl'ea cr~munelor. 0ar,j i-a,ufost 
'tate dLn Balratul ,.sâ-rbes.c ". 

.................................. 
:ETIŢI ,1 RAsPÂNDIŢI 

~Glasu;l Satelor" 

"GLASUL SATELOR" 

STI R-I.' 
!il 

CALENOA.RUL SAPTĂ~ÂNEI. 
Noemvrie 30 zile. 

I Calendar Numele sfinţilor InsemnAri 1 Ziua ---~---
_ n. Iv. şi serbătorilor 

Luni I 11 I 31 Ap. Eustac:'te • 
Mersul Vl'tmit Marţi! 

• 
1-1 1 Nov, Ss Căsma şi Dan, vântos. frumos: 

M'''i L") 2 M. Ac:hindin plăcut, 
e 

Joi' 16 3 Muc:, Achepsillla ! 

Vin_ t 17 4 C. loanichie Soarele: 
J răsare la 7 ore 
) 

Sâmb. ~ 18 5 M. Galaction 31) nlin. apune" la 
f) ,i 47 min. 

~u~'1 19 fi Pav, Arb. 

-[)um, E\', d. Luca, gL 7, voscr ':t 

-- La BllcnrcşN se va serhători cu mare pa
radit Zil}<l; de ] 1 Noemvrie 1918 (ar mistitiu 1 şi În
villgerea). ArtLstii Teatrului National vor juca iru
nlo:!sa, pieSă •. Legenda Coroanei", 

-- Orc-va dela uzinele "Astra" din Ara,d luând 
sfârşit toa<tle măsurHe pofiţic:n-esti şi militare au 
fost suspendate. 

- S'a hotărît înfiinţarea pe lângă universita
tea din Bucureş,tt 'a unei sa.:tii -ped-algog'ice pen
tru invaWtori, ExamerN~lle de primire se var tine 

În DocemvIie. klr: cursut-r.le vor î.Jl~epe In 16 ian, 

- Se vesteste, că pest·e câteva: zile se va rclua 
circulatia' Ti m~soara-Vârset-8aziaş .. 

- Sporurile date d,c, d, Vlntilă Brătfianu ~Iuj

ba$llor publid, nu le ,a,jume acestora nici să pUntl 
piIH::'t=~e la păpucii coJi.i1or, Odată cu aceste spo
ruri. fratele Vintilă a hotărît sllspcndmea cu in
cepere dela I N()I\!, a tll'turor djurnistilor Shtuluf. 

- Zilele trecu:te, între Lugoj şi Caroosebeş,~ 

S[mp!onul a fost .utacat de 2 hoti, Unul dintre a
ceştia a fosif vrins si predat alltorititţf~or, 

- In judetul Ar"cud s'a da,t d,c urmele unor' 
a~tlti, cari cu totfduJ de Illomeh îndc,rumna ţ~ir~i

nimea să plece în t[lri străine, S'au lua,t mă~mri 

l}e!ntru I)rinderea acestOr net:rebniCi, 

- In Simplonul de Vineri dimineaţa au fost 
dcscoperitt: c:l\davreJea dOllt l1't'gllstori ardd-eni. 
ca r i fuseseră uciŞi şi jefuiti. 

- Mercuri, 8 Nov, n,. S',l tinut la Sibiu congre
sul "Asociaţiune.i pentru literatur.a si cllltura po
porulttl român". 

._~. Guvernul germana infiintat un consll~at la 
Brasov. 

_. Stiri particulare sosite din Ungaria! vestesc, 
că acOlo cercurile 00 T/Ccruia'r:e f.a;c zi! nlic unga

hiri de voluntari. 
-- Svonindll-se că acrllalul primar <tI oraşului 

Arad, dr. Ion Robu şi-ar j}arăSi postul ş.i în locul 
său ar urma să fie numit faimosul ucigas al 
RO'mâni]oT din aceste părti toată lumea de aic, 
CIl oe,a Ill<l!j mare îndârjire prote~tcază impotriva, 
lIncl atari provocări, 

In cazul când, tonus. ilocul ullui suflet ctllStH 
ca dr. ROOll ar fi să fic înlocuit CUHn u.;iloPS, 
Rom;lnii de l<liici vom şti si'i răsplmdcm cu vilrf 
şi Îndesat. 

Hoti nelCunoscuti până acum au despoiat o 
scrisoare ClI 11 mit lei pe cari o firmă din Bu-:u
resti o trimisese unei firme din Arad. 

-~ Memhritsoc1et.M-ei l)reoilC'Sti "Andr.ei Şa
frUIl3>" au fost convocati ta COIIj;reS oatihctic pe 
zilcle de 2/15 şi 3/16 Nov, Il, 

-~ Cunoscutut nostru pictor prof, Iuli:an Toa
d,elra organizat o admirabilă expozitie de picturi 
Îll .Palahrl Cultural din Arad, care s.e lloatc \'{
zit.a până la 15 Noy. C, dela (}rele 10--1 şi 3~·-6. 

In ora.ş,u'l Ara.u se va înfiinţa iil 'curând o 
bancă evreiască şi o ş.coală inferioară de indu
strie. 

1 
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__ o Hoti pflna acum llcdcscopcr jti au fLmclrt h,Jine 
in pret de peste 60{)O k.,i din locuinţa artistulu; 
Gyiiz{, din Arad, 

-- La Timişoara s',a pus baz~le unei so~ietati 
pe actii "Luminătonrl", cu scopul d,~' a t;pari cărti, 
g~7-cte, r.cviste si brOşllri de propagandă rdigi

oasă-mol'alil. Societarea va scoate apoi ~a?;et:1 
.. Revista preoţilor", Capital socie-tar c dc ,:::;()f) mii 
lei înm;lttit în 500 octii de câte 1000 le;' Pentru 
orice Î11formatLuni a Se adresa\: Pr, 1). Voni~'I. 
Ghiroc (jud, Timis), 

. -~~ Dumi11ccâ. 5 Nov. c .. !dupa amiaz i s':l Îl1" 
ceput la Pahltul Cultura'l din Amd ser.ia sczător i-

lor literare. fntroduoerea a făcut-o d. locot. Brll
cC$N printr'un a:dmirabth şi interesant proiosr: 
djstin."a <lJ"ltistă Silvia Tyroll a cântat cu o t!:.:s:t
vftrsită artă din .. A'iclia" si "Ph't 11 sul Bislritci"; 
(warte~lIt dr. Păscutill, DobrovicÎu, Avramcscu O. 
St Fiil(ip a fost ma>j.!;:Jlific. La urmă pr-etuiÎ'ul nostru 
poc:t A, Stamatiad a citi din admirabHele dsadc 
Jloczii. 

x I'::'"Y.\(,1\ speeÎalttăţi de Lir·hour. rni .. 
CI.1111. ('ile·an. ChOl!\";lt, ('oekt<1i!, YVf>trP, 
Ch,vpn', (; ill ('te .. ~r pot primi iară.ş în c).I'a ... 
SilI nostru. În ('illitatp nriyÎlln!r/ elin tinlp"l 
c1r' Il" t:p şi Î Il ch'o hş!p (' llliOselilil. din t j!))
Plll'il!' el .. pnep, 

:\ J (lsif .Higr-J', croitOl'jp lJlpdRI [lent ni 
r](I;ll1lJlf'. Sfl'. Bditinnll lIl'. 2. (\Ypity.f'1' .1.) 
Paln hd IllÎnol'itilol'. Arml. 

politica Iumei. Ochire 
,,-In 

Starea de I·ucruri În Grecia e tot -turbure- si nu 
S('. stie oe DoMe aduce ziua de mâine ACi c un 
comitet rcvolutiona,r a,totplMcrnk cu un ~t1vern 
păPllSC si cu un )"ef{e prisonier, S'a format si un 
nou parUd .,Conservil'tor-utlionl'Srt" c-are va com
halte i dei:l~ republicane, 

In "TU'r~ -s'au produs matTt scllimbări. Adu
narea natională dela An~ora (Asia~mk:ă) a, de
tronat pC Stllba.n, numind un ~uverna;tor la COll
stantinopol. ll10fivând a(;c.ast" schimbare cu a..:cea 
că frll v,er nul din Constmtinopol stiipâl1cşte pe un 
tinut htrc. ocupat de truPe! streine. 

Alegerile comunale din Anglia au iesit in de .. 
favoare::! partidulu'i muncitoresc, 

Se vestjCştc, cit dÎ111 cauza intâmplârilOr dirl 

Turdia i şi ltaHa, da~al cotlfcrin~ei tărilor dela 
Laussane va fi hotărîtă la 20 sau 25 Nov. 

Ministrul de externe ac! Greci·ei face ° călăto
rie pentru- strâng,e,rea legăturilor ou Ro.mânia şi 

J ugoslavia. 
Luptele Italien.ilor ih Cirenaica (A,frica), al! 

aVlft Oai reznlta<t OCuParea zonei dela apusttl Ţrj

politaniei. 
SfatIil ~oc'ietătei 'natiunilor a trimes o scrisoa,re 

tuturOr tăriI.or. În car,a le Învită să exami11eze de 
aPToape:probPema desarmărei. 

Trotzky,atotputcrnicuI stăpân al Rusiei bol
şevice, a decl~1ra,t uI16 gruzete. france2le. că in 
împrejurările de azi el nu mali nădă~dueste în
tr'o ncvolut:.e l?;enerailă în Europa, deoarece mas .. 
sele poporulni nu sunt încă gata. El invită tinere
tul rUS să "roa'da cu dintii ,g:ranitttl şti,Înte i", de
oarece nestiinta: va ~ierde Rusia. 

, La COnSfa11tinoJ)Ol a fost ciocnke într,{~ Greci 
Si Tllr~L~~- En~dezi'i adlln~t trupe la Ccan<lJk (Asia
mică). 

Dumille,,;a M1 fost ,aJe~ri1e l)url'amentare Îli 
Polonia. unde es,re Vo.tul! obstesc cu votarea tu
turor cetătenilor POIO\ni. lx1rbati şi re:mei, de pe
ste 21 al1 i . 

hL apnmi1C Tca looalitătei Cosice (în Cehoslo
vachal) un atentat/' a fost săvârsit îmPQtr-iva mini
struhli apă ră rei na-ţion'ale Udrza1. GazeteLe SPUll 
că fapta a<:eastiai ai fost savârsită de a~et1tii un
gUri. 

Ln Jugos:lavi>::JI hlpte\e polif~c suilt foarte in
dârjite. Din acca~vă ca,uză partidele din opozitie 
au refuz·at s~l ia part-e la serbările nationale iela 
Kumanovo. 
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_. Jos masca! -

Onorata Redactiullc! Dill şinele p~lrintcl.ui pro
t.opop gr.->.:.at. GCor~e Maior din Seit/n - publi
cate în ul timul 1l1lmăr wl ziarulUi, Dvoastr;t. 
transPiră că parintele protopop în DOrnirile-j ome
nesti e~oiste. - CUlloscute de toti ceice persotlal 
îl cunOSC. - consternat suspină cu cUR'etătorul 
cl1R'lez. fiobbes: "Omul este fată de om Un lup" 
când crede. sustine şi afirmă pe cale ziaristică, 
cit: "Autorul articolultli .,fapte urîte" a afiat de 
bine. ca să nu is.caJească acel articol, fitn'dcă. doar, 
niCi el singur nu a crezut ne.adevărurilJe afirm>tte". 

Câtă neprecugerare sj incumctare din partea 
dlu~ protopop a judeca pe ciJ1eva aS::l sLlpCJ'ficial, 
uitat de sine Oii chiar cinic jucându-se cu cinstea 
cuiva in aşa mod, chip şi formă. Durere::l S. Sale, 
considerând trecutu-i de dictator in timpurile a
puse. apoi rolul Qe şi l-a aro~at În comuna Şcltin 
pent.ru care. în butul c011sternăr i i oamenilor de 
bine, o viată a meut pe sfinxul din antica Thebe. 
o Înteleg. Mă surprinde însă faptu4, că părintele 
protopop şi acum nu întrelasă oc.aziunea de a se 
folosi de, arma-j detestabilă - minciuna -- cu 
intentj-unca de a nimici existellţe. căd: spre a 
atâta oamenij. de 'bine În comună, colport.ează. 
ca ~ecret.aTu! - bfiiatul meu - a intervenit pe la. 
judet ca s-a rechizitioneze ~râul acelo,- oamero, 
dar dsa a zădărnicit prin inrluJnta dsale. Sinm
tată minciună. Ia fel .cu ceeace la tjmp o dilise, 
că în momen tul dind h;Hatul va ocupa J){Jstul ele 
seCretar o să jsbuctleasc;~ în sat rClvolutia. Detes
tabil fapt. căci. întru cât nu se risca timp şi oste
neal::l de conducătorii judetuhti spre a se con
ving-e des,p.re adcV;lr. la pofta d!u; protopop era 
nimicită o ~xistel1tă. 

Tot la fel e min.cjun~1 si faptul, că el sa a inter~ 
venit la Beiuş în favorul băiatulu'r, căci n'a putut 
lnue,rvenÎ în fa.vorul bâiatului sâu Spre a-] c!as.ifjca: 
dună pofta sa. Caci. COTJ}U! profesoral din neiuş 
a fost scuti't de iniluinb dlui protopop, care s'a 
ar~ltat pe la Bejuş coltii PC timpul sistem:zilrei 
eOÎsconiei de Hajdu-Doro~. 

Spre a i-se da dlui protopOp posihilitatea de a 
~ti~lati~ pe pădttosll'l care voeşte "a ascund.e 
Ium'na. }H!b. obr~", ~răjnd mai corect J)llblic:înd 
neadlevarun. apoI a sorJcitărei reabilitărei p~irinte
Iti! protoDOn pe cal,ea judecătorească. respectllO& 
Va .roj{ a ,d.~ pubLicitătii faptul. că a,utoruJ artico-

. hlilUl cu pr)cll1a - "fapte urite" -.e,ste 'Subscrisu1. 
ceeace şi On. Trihunal j-s'acomunjcat În scris. 

rn conSiderarea ..rolulUI ce voeste a şi-1 ,1Ica 
observ., ca d. protol)O!l f[lcea mai bine să fie tăcut, 
caci stle S. Sa că vi.ata. trecutul si tinuta c1sa,le 
au fost o contin Llă mallifestare de dusmănie hî c
tufu! neam Si Tarii romanesti. I!lQepând dela de
tCed~tul său tovar,ls de principii Ţisza ~ a cărui 
ochJU a !ost - p,111;1 la: marele genera! Avcrescll, 
Sl.lb toata dUrata de timp a Slfiel,a.t. umjlit şi împie
dicat ori0,e miscare .natiollal{l. Suh Tisla, cu es
C?rta de J1a·ndarmi s a manifestat patriotismul Îlll
Plnt~nat. pentru ,ce părilltele dr. Lucaciu în mod 
J)uhhc l-a ~oJef1lt La în tl'a rea României În răz
bOIul m(?nd'al c<,H1tra Ung-ariei, în rcprezenW rlta 
comUllaJa. r~alJcan<l prescllră româneaS'~ă,· a fă
cft d~c1~ratre dc~ protesta re contra fratilor, apoi 
s~ mal ŞI l.::l ~acau pe toate. gamelc POSibile <;co
tan~ un El.raJ d~na,cele patri?ri!Sme SPre bucuria 
fratilor saI. a caror sluj{a a rost., 

. La sfintirea steaR"uluÎ natiolIal. ca ş.i scos din 
fire ~ro.testa conltra aclamăre'i s;ttcnUor: Trăiască 
R.omarua Mare! As-ta o ştie saill~ şi dnii exmişl 
dl1l c~e~trl!la ~~tul sfintirel. fnscriptia: .,Trăiască 
R.oman:a-.Mare. , cusută de' d$oa.rcle Si doamlIele 
dIn loca]Jţate, 13 dorinta si porunca dlui protopop 
a trel>uit mdepărtată de pe steag. 

v l~oa.t..e aceste fapte le-a săvârsit de, sill:ur că
lauzI.t~,de: "N~ ,a~teaptă iz~âllda. ne asteaptă şi 
fr~t:l' _ ~ar s~ fIm 1I1teleSl, ceî de dincolo de 
TIsa. cacI fratn S. Sale, lCum zice Coşbuc: Tret 
Doamne şi toti trei", toti trei încetase,ră de "mttlt 
a, avea ce\'~a comun cu tot ce este rQTmlnesc. ase
zandu-se SI f~ri~in~u-!te cu, totii printre maghiari, 
Al patrulea, Inca· dm Romania-Mare s'a rcp:ltriat 
d;n Wi,kani. Că cea, fost şi acesta pentru neam 
o ştiu vă1căncllţii. ' 

Toate 3J('este isprăvf si fapte relevate în fllga 
cond6ulur, adevărate fiind. coboară scara demni
tăW SÎ a rolulUi public poli,tic şi, ca să nu facă 
scoarlit rea cu C'ci ce au fost şi sunt martori ocu
lari la acestea. am "aflat de bfne a k. da în vi
Iea~ spre linistirea cdor de bine cari. <cunoscând 
tr:ecutul şi vilzând rolul p;trintelui Maior, între
bandu-sc: De ce a'~? Li·se ri\spundea: P,entrllcă, 
nu-l cunosc! 

Si acum. ca să-! Cunoas.că Şi cei chemati, a 
scris aceste şire pentrucarj. răspunde 

Scîtjn, la 7 Noemvrie 1922. 

"GLASUL SA TELOI{' 

CONVOCARE. 
la ,adunarea g-enclraIă a firmei .,Intreprindere de 
brutăJ"ie şi de seaMă de vapor din Ineu, socictM-c 
anonim~î." ce se va tinea la 27 Noernvrie 1922 la 
orele 3 Si, jum. p. m. În localul sîndiaatului cri-
şulul a'lb. din ]l1eu. 

ObiedE': 1. lncr~~dintarea a lor doui membrii 
cu autenti..::arca procesulUI verbal aii .alduniîrii ~e~ 
neTale. 2. Prezentarea socoti lOr de pe anii eco
llornici 1919~20, 1920~-2I. şi 192I~~·22 şi descăr
carea directiunei şi a comitetuhlÎ de suprave
ghere. 3. Besba'terea propunerei d~recthlTIei con
form cărcJ.a sau 'se va urea caJ)italul societar cu 
~OO.OOO lei, Sklill să se fichidcze. 4. AleR'lt'lrea mem
brilor in directitme sau aleg-erea comisiei de li
chidare. 5.Alcgeroa CQ'mitetulu~ de suprave,
ghere. 6, Deshalterea Jlropunerilor intrate În '::f)./1-

formitate cu statu'ue!e. - Dîrectiunea. 

[)umÎllec,i. ,? Nn\. IO??, 

• 

.~ Cine nu cunoaste ~ 
., izvorul de eftinătafe din Ărad ., 
sit ceYceteze magadnur de 1Ilodil a lul 

S7BASSER 
vl~-a-"I~ de bls, luthe1"Q'Ilă din Arad, 

~lr1"""::a1 "ti ....... i , 
pentru gazeta GLASUL SATELOR se primesc r. 

"AGENŢIA ARGUS'" 

CONVOCARE. 
,StI>RdR Eminescu NI>. 1. 

Fahrica cu aburi de cădîrnizi si de ·(i~Je socie
tatC'1 anonimă din Brad. işi va tiTlcaadu!la'rea ~e~ 
nerailă extra{)rdl!1a r ă în A r.ad· 1I;:J 27 Noemvrie 
1922 la ora 11 şi iulm, a. m. în localuJ Casei de 
păstray-,e si comerciu S{}Ciet,a·te anonimă de pe Va· 
lea Crişullll (Ara:d, Bulev. Regina Maria nrul 9) , 
care onor. actioneari sunt invitati Pentrtl aSistare. 
Ordinea de zi: J. Darea de seamă asupr:. stă rei 
actuale ai socicHdet. 2. Propunerea directi unei 
privitoare 1';'1 vânzarea masinolor Si a obiectelor 
dc Îtlsta!atit111Î pentru fahric:1,rc.a ţiglclor .. 3. Even
tuale propuneri conf. sfatuteloT. - DirectiunclJ. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemllatul executor jud. reR'CSC prin acea· 

sta publică ci:t In urma decisullli judecătoriei de 
ocol Arad, În iarVOTul 'ni "V1ctoria" institut de 
cr.e,c!it si economii În Arad. pentru suma care Stl
stă şi acces c011tm lui Sztallity Oeorj{e. să dcfîg~ 
termin de Ik~tatie ne 17 Noc.mvrie 1922 În Arad 
Piam. Sftul Sa·va nr. 6 la orele 2 d. a. unde se vor 
vinde Ila licitaf;e TJuhlidi 1 dulap d,el prânzâtor. 
pr,etuite 111 lei 5000. 

A rad, ~a 3 N oemVrie ] 922. 

G. CIUPUUGA, eXlOC. iudo neg • 

---------------------------------------
Publicaţie de licitaţie. 

Pa bn .. a, dC{;isului al jl1dc~,Horjei de ocol Arad 
nr. O . .343.3/03.--1922. cUPrillse în favoarea lui Za
rând Francisc pentru suma d,c .310 lei capita'l Si 
acces-orii In,terese 5 0io deJai 4febru.ar ie 1922. 
Spese staverite de Prezent in 168 lei 7.5 bani. Mo
bilele pretUite ÎI1 400 lei se vor vinde la licitatie 
în Arad În str. Alexandru Ga'Vra nI'. 2 în ziua de 

1 23 Noemvrle 1922 d. m. Ia orde 2 
! Al1ad, b 7 Noemvrie 1922. . 

BeLA NAJMf:NYI, exec. iudo rcgesc. 

"Intercontinenlale" I 
Soc. an. de transporturi şl8lped1tll fostă proprietatea alul 

H O F F M A N N şi V. 
A R A D, Bulevardul Regele Ferdinad nr. 21 
(f. JOIsef-foherczeg.-uO, Nr. Telefonului 854. 
Intreprindere internationala de transporturi. 

I Executi transporturi in ,i din: Ungaria, Austria, 
Cehoslovacia, Germania. BIROU PROPRIU DE 

1 REVIZUIREA fRAHTURILOR. Vămuire ape-
clalll. In fiecare oraş şi nod de cale ferati\. mai ! important din tară şi străinătate are sucursale 

I L:roprii. cari asigură promptitudinea 'II punctua
i Iitat~a transporturilor. Cu informatinni speCIale 
I relativ la chestiuni de transporturi şi vlmuiri I :::: servim În mod pratuit. :::: 
i -

CASSĂ DE SCHIMB 1 
vjz-â_viz de g-al"3J(statia) 'Ârad. 

Inschimbă totfehtl de moncde 
şi valute străine (do]ari. ar~if]t 

şi aur) cu preturile cele mai 
moderate. :: PETRU DRECIN., 

FRANCISC TRITTHALER 
Birou de arhitectură. ARAD, str. Coşbuc (ItIrssetenyi} 47. 

~ 
.. ~ P";meşte lotfe/al d(' comenzi dda cele mai simple 

• 
pâl/ă la ('de mai ('omplim/" şi moderlw lucrari de 
a rlzitectfl ră Primeşte e.H CII fân' d,,!Jla fi /1 ti şi devize ____ u*____ I 

Mobile artistice. 
Primesc orice comandă şi execut lot4 

felul de mobile artistice. La comenzi 
:: mai mari dau garantă de 2 ani. :: 

IOSIF GRUBER, ŞIRIA. 

I S' - d hM vis-ii-vis de bi. a esc 15 serica Minoritilor 
'tu'tungepia Oc'togon, 
nnde se vând cele mai bune eaJiUţi de tutun !şi 
specialitătI de tigAri $1 Ugarele, tuburi de tigarete 
.rii 2 şi 3. sngări pt. ţigărI ,i ţigaretl', pipe, br!chete, 
gazete romaneşU, germane şi ungur,şti. hflrtie de 

t:a~~r~~:~ici~t~~o~;~~ Valeriu Sando" 
loc. colonel î. r. 

.................................. 
Pentru Gooperativele săteşti. 

Atragem atenţiunea Cooperative
lor săteşti că ne-au sosit marfă, 
precum: TEXTILE, pOStavuri 
pentru paltoane, ghete pentru 
bărbaţi, dame şi copii, cămeşi de 
barchet, bocanci. barcheturi, cio .. 

rapi. arşee şi sape. 

I Federala Cooperativelor săteşti ',,ARAOULlf 

1, ARAD, piaţa Avram Iancu Hr. 19. 

MAGAZIN DE HAINE PENTRU BIRBAŢI, BIEŢI ŞI COPII 
Haine de şcoală. paltoane pentru M(ţi şi haine pentru barbati, raglanuri 
paltoane de iarnă, cojoace, bluze de piele, peltrine în mare asortiment. -
Stofe de lână indigenă şi streină. - Sectie separată pentru croitorie. 

Szanto şi Koml6s, Piaţa Avram Iancu Edificiul Teatrului oraşului 

- Df:MJ:TRJU Ml5',~2:~~:I!r. ~ii~.~~_!,! .. ~~._~~~<_~~ __ ~_~.~ .. ~_~.---~-1111~",,~._~~.~~_~.~ .. ~_~-~ .. ~ .. _~~"~ __ ~_~f~~.!!_~_~w~=!'!.~!:!~f~~a=L~:==-:'-::: 
.Tipografia .,CONCORDlA" Ara",L 
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