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j' 21 Sept. 1921-21 Sept. 1922,'1 
,.' Manifest clif~~ ţarii. I 

('I'I([ţf'l!if I 

, TO/'/1 1''1' !JI11':l'şfe il/' /0((/ ullui gu,rf'J'II 
'f,nd auf(lJ'it/lferl'uzel) şi (/ ullui Pnr!f/III1'llt 
,.,'on' 11/1 J'I'jJ/'ezinU'i (1)!Jlil!de,~tl') ('oiI/tu 1"/. 

.. .P(/rtidel!> dill "poziţie, ~ (fU J'f'//'C!s 

dill ('(//'/JllI'i/(' '11'!7iuitoore. 
-'"lIfrl'lIlil I/lld r'jdi. ('Il, ÎII ,~/rÎr,~it, 8i/ui-

lutii 'I'oinţl.'i \';\i dreptuJ'i/lJI" 1)(ljJu/'uJui I'()/, 

f

filWI' /I'iÎu pUl'l/iril()/' lor (/ilit d!, /)(lUllhi
,tUIJ}'/' liillitatii nll(l,~( re n(/ţionale . . 1 ştl~ptă
ril" tlo(/,-:tn' Oll Just ÎI/~ii zar!ol'/lif'i', 

, f:u/'I'nllll, liv"it tie micI' pr(lfll'am. rit' 
jil!tltlf17 (',' .-:'1/ cazllt -"taTii/il JI(' puteti.'. --
~i,~illgHl'!d 'ni .'iI'Up. -~ a dai I'I'!)/'c/I' filt mai 
flÎilit !JI'irf'/i:::iea tll'/)/,il'l'jWf,.i .~i II (·tlmp
tiri, 

, _ ! riN! i /1 i s J J' II / i Il Î II /'1 j" Il i u 1 J: l' (1 li Il' li ,~I 
tlll ~-;'ro,"dn('iile alipite, Înf'1'l'din tafli <II' ,~us 

~
' "/lIl( .ill.~ UI/ur nOIJ/t'/ii [(//'(1. p)'e!Jll/~)'1' .~i 
fl/rfl ,..;,orl/lildl' ,jud!'!'!1111 1, (/ l'i(lil~tll Jll't'fn

, I imI t' n i II' fi i f i /1 /f' ~' i Il rI /':' J) I tl_( i fI') .1) ro ti' ;, 1rt,1~.i. v. 

/;('!lf'11 (/f]/'/II'tt. o[ll/I'i/lrl 1/(',~I/l('P/', lal'a 
,11ll'fudil .~i /ân! dn'plntl'. Într'o af Illu.~fl'nl 
~ il,· ftllJllrluil'li delllllfl1Iyi('r>. (/ 1I1'/i/lIlţ/lll/ii 

l odd Iii' ţII frln i Int' il. 

. I tii' (' 1'1' 1/ J' il l' tii> II' rt il('/' (/ J' l' (/ ti i fI'I' i ( i' (! /: 
. "IIIi/liş!rÎ I(nll rlun'iliJ nÎl/d pl' J'IÎ/lfllll'[llItil/ 

I'~I"L<(, ,.:(i 1'(1.~~)/I!If.'r1./lI'/'II~//)/' I'l'eIl11li'il;u', ,;i 
~ SiI 1/"11 nO/ll1l 1//1'/ /1111'('(1111' uşl'zi! 1I/l1I1I1/{ 

!. !I.';I"IJtol ' , 

t .. 1 /lllI~i;i(/ În fJulil il'a ill' ('fllud .';;i illl!)()r! 
~ ~ . . . . ~ 

, I'I/fl' ,d(IlII('I/!,,~te O/'u'/' 1'11111"/'( 1'111,-:111, ,~/.'l-

l,c'l1l1l /11';'IIIÎ,.:elo)', 1'lIre (/ Îltlhl'(liilit "(Irn-
I • ' 

, J; tii t' P! I i iII 1/ III i i,~ Ui J )lÎ II i/'I' i) Î /1 Il (/1 II li I I 1) (( rlll-
, hoi infc/'/'8r'!O/' nl),.:tl',~/i. "(/III'(',~iol/((/'('(/ 

l'/'edu/'{'1I ÎII (//'I'I/flii) /(/,1'(( /'0:';/ 1/ IIruliillll' 
10 ,<I/,('j/l.i, 1/I'l'il/,~ka 1'(//'/' 11 pus 8111!JIÎlIirl' 

fiI' tl/iltl' Ild/tlilli,~t),(JtiileJ!lIhli(·I,~ ... 1/1'-1/11' 

~'IJnll/('ilil/f /'/'l'{lit u! !!li hlh· ,,!i llri,'" 1. "('-()1( 

li1'riditaf (primeJdui!) situa! io ('1'IIIlIlII/il'17. 

111'-111/ ,";I'Ii}/lI)i~ !leÎ/II"'ftll froiul şi 1/I'-1Ii1 

'iI/IL< 10 ,<1'1/11(,/"1'(( Itdl/lllâ (le I/zi,: 1//'1/(1)'(1-

('itrl II Il'ullli ... 
1'11 (I'f/illl ('(' 1111 l' În .. :/((1'1' .--:I[ ('/l/ulul'II 

irl'/liIl'ill' /11I1,li1'1' /I/)ofl' ('1( IIIIÎI luai lJ!ltin 
,'fi fU'I'I;;;rdii III jill'l'rl'lI ('UI/,-:titu(i,>Î .~t{ll II 

"'i)'ei :<I'ul 1'(II/.~olidltl'l't/ • ÎIII'/li'!!If'J'I'ff /loU

MriJ /lotili//olr! ·UJ'IIJ('lI.21Î II SI' illfiIJJlu; .. 1,50 
ii n d, ,j iii Il 1/ il' (' li, (1(' ('.~ tII; r l' [f i III I ·rÎ (m 11 iri ... 

f'rilllf'idu('ş!/' 111'(',2'I'ilflll ,~i ('ou/(i/'lIluill' ,'/,[a 
'11/./' 11 z it.l l' ii I (! /'It I III' Il J il ulII i. 

•• .111('1' pl' hili/ ti pe Il ti'/(. (ei II t I'I/'reu ÎII k
! I fii il JI f " ,~'i P t' II t /' II tl (J I ilÎ / II J i/'I' 1/ II' 1/11' i II /' i I (1 l' 

('()II-~tillt(i()llflll' I'l'rllll' de O/,!/ll/lizlIJ't'(/ dl'
)1!()I'l'llli,'ii Il HllIiUÎIlÎl'Î Î/llrl,!,it!'. Tlu'w/'/,f'(/ 

lI)'rlilll'. ('În, ... tl'. 1))'icl'perl'. IIflmilli,..;II'II(Îe În
-'lIjll'ţit!! dl' ,qrijo lline/ui nh.~/c.~(' .... 

Tn./'o /')'1'(/ f!/,fllu)I'I'(/ În,~/illrHo,~i/'e a ~i- ' 

\ 

.. (' , ... 1 
IUO!II'I II/tlllf'wn:, ,.:;i/ ,..;(' IJluiii ('I/}liit I'IiHjJt'1 I 
,~â ~I' :'/'('I"izui(uwii impuzite!,' : dăril!'), .'lil ,1 
,-:1' retlul'ă I()t ('1' I'.',dl' I',ragl'r(/I .~i '~f'1It1l[l1'-1 
~tf' truiul, . ..,0 $(' j'(J('Ul'gii llu/lJai fa (/I'ell' ,..,/L-

I rifi('ii ',ir'rfld ce (.u. u(!I'ri/1'1I / ,'UlII f ('('nlll' i 
tii' !Iernile Stl/tului .... 

Ta)'a reda 1/1(1 În fi J'(' p/ CI /'1' (f III iil ()ON I oI' 

d,' fraIL~/JO/'f şi (J ,-;(ll1âfl/OHa (I/'rJfllliz(II'I' I"CI) 

1/O/I1il'(] ("(/l'(> 8(/ Înrlildllil' trepiata 11'/1('1111'(' 
fi li'o,'ului ... 

TarC! doreşh' C(t p/'('~I igi!ll ,rrOZ(I) 1'/ III 

tI/"" II/ ,~u fi" re,..;! a[lilil ,'li 1'11 În itI/in' ('iI oli-
I ' 

/f(li Jlu,~t/'i ,,,il p"tl'llI ur/lla () po/itir'iI tii' 
",11'(' ,~I dl' /'I'('iJlI'()(,([ ÎII1'/,('dl'),f'. 

ne aee('f1 îH('/,pIÎIU/ f{('tiU/II'O i'llU'J'(l/"'1I1 

!I/i. 1)/lI'ti"1I1 ... 1'",/ (' 1'/lllşl iell f. ni /'ell/'I'zil/,
Iti dUl'Înla ()Jli11ÎI'i p1 1 hlicI' Î/lyri.iu/'Ilf!' ,~i ('il 
r /1 II",' (1 t (II ,-:}J I'i ji nHI 1>/. 

'" 
,11 (1111/1',-;/111 dl' /Iloi SIIH 1171 ('."fe a' II/)

:.:fl'tl. ('i III .. J'a,rlidtl/IlÎ /loiIUIII/I 'il/('rl/I"' ,~i 

'1',..;11> ImlJ/i(,(lf În 1l/lilIilrul .jU:',) dt'/a 27 :";1'1' 
11'////:)'11' l!U / .. - /'1/ ,..;iî zil·(/. 11('/11/1 101 an, 

-~ dar Pl' 1'01'1' 'I//li 11 ap/'fllH/1Il. şi. !a I'on' 

(/Z1. În 21 Sept. J!J!;!. J)arfidlll tfÎ)'illl('~I' III/ 

arI' 1l/!/l11' dt' IIi/riUl/III. 

De ce trebue să cadă· guvernul ? 
Stat·I'a t I'ehurilur JHllit iee din1i.i.untrul 

tăn~i. a~a curm O înr[iţi~wază gClzf'la dlln[to

tarilor lil)(,J'ali. {'stI' " ('oll~ulidilrt[i" ! Îlltă

riti'i:, tit' \TPllle ('C 1,1 dl'llHl :--îtillllilli stil 
luflll<l ('<1 I'P (·tll'ltllH'~l P I 

"fiWf't·i di' hallt';I. '1f'J'g' bitw hihwi!p. 
tllC'l'ge billE' şi ţal·a. 

('{·t-itorul. ca·re llli SP- oClIpă tOelt fi ziua 
({p politică. ei ,ijllH'1i şi pl din rllp}\. diTlli
lwaţn sa.n se,1['<! \1 guzt"tă din l'arp g;-)S{'ŞIP 
.,1'(' ~n 1I1ili P(\IT{'('P îll 1;ură". \'il fi fosi 1) 

('Iipil Îlll'fmt"f <lI' S~;II'!"a II'<11Hlafiril';1 pn
litil'l'i 1IIl,I"! "I' .dillitillllt 1'11. după ('\Iti! n 
\'cd(· P,lrtidlil lilu'l'<l1. !I;II' \,1 fi I'llllsh!tilt 

l'l'pedl','l't'I'I'I'tillld :;;i Sl;II'I'HI1Li('ilor t'C'ullO

mii (f'l'lltăl'i 111 b,\lli) ,HwIIl[lllal·(' eli llllllWH 

grf'il de j-oai,(' 7.iiJ*~lp, că fP"zeta " \Tiitornl" 
(gazIPt<l ţ:!'UYPI'J)lrllli lih("ral) bilha!' 1l',Il'l' 

d0 slarea. dC' f,lpl În CiI]'p st' giîsf,::;ip Pll\1I1-

latin ţ~rpi. c:l"i 111lllll1i din ;\l't,..,t plln!'! dp 
\!'dl'!'(" :-;;i pu~1 il',\ dill]f\IIIi11'11 o Plllplli jllŢ 
dl'I';1. S(l\'ot ilIe! ('il idll1 ]lolil i!'il (rectlt ,I\'!';I 

il P II) ; i S'i l'. III1 P ('li Il II tii 11. ;1, ~ i il;1 (' (l t nt 11 ~ 
SI' [;"'0, ;lpl1i 1';1 1\11 ln';('ilIILIl;t 

~i fiindC'il. \liSI~Ht,iil s <1 pus din jlllllc\.ld 

ele \'t,dp]'(' (l] I!lodullli (lI' gful'din, ;Li ,1;ldi -
de!.)!' polit iel', \-0111 r~lllliÎlll' ~i noi la ;\('l'';! 

punct. pun[uHl În,.;ă pn'ltIisplp lIousl i'\'. 111;
p{\ ('arp \.nll! tl'Ugf~ drl'pl ('1<, l\l(']H'('l'i. 

'/\17il1l riÎli.:nîlllf'ni JiU \'<1 LlPSltlÎ·llt.i rtl 11 1 
i,J{'t'sh.l. den;m:(' gro';1i 1 pnţllll<lţif'i. "('('l'a 
(',H't SI' il1d('\f.l1Ii(,(,~t(' ('Il iLIUllc'a" [)';lrr d(' 
cela llLai multeori p:linc(1 pc (',U't' s'o Ill;i

nţmc('. rasa proprie p{\l1tru [l(H"tpo~t,. 
Partidul liberal /1(' glll:n1/1'nZ(C, llillleni 

Uil Il!' \'<l ti (Os 111 i 11 ţi rfllld ~ pllll ("III 

şi~a iu~i ;wP;l.sti"l sa I'CIIIţI. 
~i. iarilş. lIilll!'ni 11U \H (lr':-;illinţi erl de·câ.nd 
;) relli[ el la putI';'/'. chelluelilt> p~'nfl'n trai , 

."·(/Il Îllduit . . ..; au intl"l'it, ba eMa/' s'au f}1 

1/111r1t rit. 
('[ll'lli f;) pl Sl' ,b t on':;;t \' l' 1'l':5t (' n'a :-;ft

dîcil'i dInd 1I1Ullcit orllLlPa n'a Încet,lt lu
crul. (,<'I'Jld. de hila' dl' rim, ogoarele au 
pl'Udl1~ {'('va ,!, n~ISIHl\}Slll îl gilsim pl111iînd 
<1 altrt Îllt n'han' ~i ,IIllIIL\(': Cill'ui rapt se 
datorf':;;t\' rl"Pţ;!l'l'ea fulg-p!riH<I<ll'e a diyiden 

dl'lol' In b{lll<'i şi la sD~'iptiltilp el" pxplna
hlrt' (illtI'Ppl'ind(']'('). -- toate in 11\,'tnilf' 1111-
lill!w rilor lilwl'nli -- l'fllld politi('a (l]ul Vin 
t ili, Br[11 i<lllll :;0 ;t;ieu ('il ar fi: ('('o//uI)/ii (Iri 

ul/d/' şi lW1I11'1I fliţi! • 

IllţC'lC'gClll adc\'ilt'ut ul întl'Jps al (iCt'S! ~'r 
;t;iddi ,.gl'ni;i1c,'·. <ksiglll' ('I'IlILOllLii !1'1'll

ţări) la dai, d,,]' Ilie! :) ('I'ollomic \cTlIţarp) 
il/ 111'(f')('),IiI:I:;î.'~t igi. Bngilţii10 ţăL'ni ('llq~ 
g:ll'li'l Îll {'()şLlI ,)B'~UI('('i J{olllflllPşli" d:wndl 
Jibt'I',tlfl) şi a hlhl],()], îlltO\'(lI'ă:şiiior LIp j<lf. 

'! I J. • 

de acolo il1~H niciun baII nu s(' tlil şi Pl'llt 1'11 

:-;ţi 1'1\1;111<1 1l();t"tră ţ;II·ă. 
1'" 

1<IIă <laI' că la întn'\)at'('a pC' Cii],\' \lC'-,1l1"l 
pns·u. ('(,nli f,lpl Sl\ dilltlrl'şte ereştP]'('~ 

';;(ll'{lt'Î"i. 110-<lU l';ISPLlllS IilwJ'Hlii prj'l) ha;t;,1 , 
1 III' t'(,1111 U]II i d'i (1 pa d idll11l1 !Ilr. ' 

Illr-llPl'I"l'(l I)Jl\';ttJ\lllilltC',I)~ Partidnl li-
1H'1';1I (\ 1l1'pntillCitlS S[l plI Il (1 {'il pilI eriz;('Î 
f'/>onntnÎ.'p dill Iii IIntTll. Jlelltnj('~\ nu (' in
ynil S;l ahz;i('~L ~H ,1f',IIHll',II'f'il .îllghiţirp<l) 
h;mlllili nhşlesc. 
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S'a h'gilnnt şi o]igarhin hnlg',lrH rot ru 
aee<\.i!·ă. înGhipuÎn l

• {lin fl'ril'irl' în:-i,{ jll'U' 

iru \('('ill;l Illla:-it ]';\ dt, Ill·~t f' ! hIll1il'1', \'Î"ll'-

l'ilf' lili H;ld(l~I(l\'orf "i I ),l!wfL ~'i\ll "PllllH'-
1',11 I','[w<h', 

I,il llui oligu,.h Î,l It 'ti fost illL~il pust! la 
pruntlll r. pcm IT!! ctl. du pri o expn·.;;j (' il dlll i 
rOti jlilwladte .,ljarfidul {(lrllnt''.~(' /1'0 lul'~ 

7/U/ ÎII/'rl fot {'i/J/f'lIf//1 Î/lI!"r' lIi."ilj ul risipit 
('((1(' $/{l1t mi/iuondl' de {ol'fl//i·'. Lnntlt'('lt 
aCP<lsta el H Ifillllrl iBa i 1l1\'. 

O cI{uli,"(\ pn·., i,l\I1('mieil, ('~In' S!~ l'liî~ 

deşte la luminu soandui, nu III oClli((,11' ÎI1-

ftllwri(,llllli. ('('1'() 'T('I1\P. Var ,n'{'l11tlll po 
c,o'p 1.',. luM Partidul ţflr;lll(.,"Î('. prill LIn
br;iI;i~ill'('a llPH1[lol' tuturor cOltW.!(Jriilol· 

sOf'!,de nl\ll1citoan', c1l61~il anrul poli tit: ~il 
ţăn'l şi aduct' () JliIufl 'lll\'lnt"HI'C' Ltl ~:IIl!!in'. 
un nou crC'z de gUH'1"J1{! Illtlllr. 

/.; n!ec(j(' :;u1 mai '~/lIltli''/II. ('(/ ÎI/In' /)I//,

lidu/ liheral ,~i I'arlidul to.ri7IH'$(' 11I1J/u, 
('11,.(' ,'i(' firi (/('Ulil, !lll .'1(' 1'11 ,~f(Îl'şi 1'/1 UlUI. 1'11 

dllJ/ll~ şi n'i În dr'('iI/,:::I// ei fl/(Itl' ('ele/olt" 
(Jl'IIJIlIf'Î Jl(llitin' ,-:1' I'O/' tlL~fa('f' ('U (/('1'('0" 

lI,~ II J' i 1/ ( il (' 1( (' {/ n' -,,' a II î / U' II ('!7 Il f! Li h (' /' III i; 
(jlUlle{j ÎII IUI,tit mi/inund/' III/'. tilrilni,~tii 

0PUIJ În ('o/eo ('npilo/i'''Il/ll/IlÎ {mlti"lIi:" 
mu 11 ( 'II P Ci tW r III II i d r' I fi ,~(I fi' ,~ i () l' O.;: (', r ni li -
ta ,~i (')'('âin(n !/li, Îz/"orÎ/f' din /)Jill'o/a 'ÎII

răt(71l/l'o! ol'('slci /1/Utli'i. 

eOIlS,lară-Il! ~lt'ja. d Br<irieilii aH dt, 
[un,r], ('1'1 nu-si llWj i"l1 în l!]mll;, dll::>JI1;I-

, '. 

nit! {'f' /i'-!';,l ridil'at itl f(~ţ.kl. 

• 

Şi, tocHwi. P.Hrtidnl ţ3răne.'1c,::;i-a Illilt 

Sal'cill" să ii rPfil'e li11iştp(l l'i'll'Î (1,' i'O II/IÎ/'-

1trJ li'11Îi:;f((/ ))0/)/)/'111111. 

Ia'ln că'atunci C{lIl1J " \'iito1'lll" (gil7.C'1"1 

gUH'rllIdui) Inf<iţişP<i7.n p,Îri idul lilwr,!l ('(1 

~"iI!lU!'II' Î/I ,~f(pj'e ,~il ('IÎnJlUi08CiI (orn. 

,.GLASUl SA TELOR t 

------ -~--

Ce-i nou în politica dinlăuntru 7 
Din isvor SiR'Uf primim ~tinca, că sub n;cî un Clt~ 

\'<Înt ~i in nki o iTllI)rcjurar~, parlamcnt·arfi naţio
nali:;;t î anJdeuj nu vor r.:il1tra în 'Parlamentul 

fie că ÎncOr<1I1are.a va avea sau nu 10":. 

Fartidlll national ardelean va tille indt intoatnna 
aceasucnngresul dela Alba-Iulia. 

Cum, dllP;l toate seilJl1l:le.lib'~ral i VOr dedara 

vacant" locurile dC!lUtat/or si senatorilor, I.:t: nu 
vor mai intra în ParIa 1l1t;,n t. IIU c ;::u. l1e'PLllilltă 
ca la Alba-ll1lia !)arlamcntarii anlcleT1i si b~ină
ten: ~a·si depuna manuatele. 

D. Iuliu M!uill, care sc aflCL in BUl.:ureşti, a m
cut S<l>C publice L1l1 COt1Hlllie<lt prin care se spu-
ne C~'l tratatinlc de fuziune (Cflllfopire) cu parti
dul' a\'(',rcscall ]l'au putut ajU!1R;ela Un IHln re
zllltat Jin C"'lztl ca d-lI;j A\'Cres..:u şi Argcntoianu 
i-<Ill ut.:..:larat cfl nU vrOeSc să stea !le vorhfL CII 
rcpre;:cnfantii Partidului tiirănesc. 

Gazeta ofiCjoasiî a gU\'ernului lîbcr.a:l pllblc;i 
nqm;1rte pr mite de :luto]'itiHî1c civile si militare 
dllpil car in SC;]I~:! de 10 Sept. c. o bal1dă hol
se\ ica in:ll111at~1 CIl ? m;tl",;irre şi anme. a :lta
cal post!!I,Hllstrll fix din dreptul ~.:Huilli Doroba. 
jlldetu! Hotin, Jertfe llll avem de part·ca 11oastră, 

In lIoantea d~ I J ,12 CO f •• o patruliî comrlLLs~, 
Jin 4 soldaţi din re~. 8 Te~Llcj, [}e c,lnd patru!.:.l: 
J1rn ratul L'pcalli, jud. Ti~hina, a fo<>t atcl12atf\ de 
lI11 5; rll]1 ,de indi\,'jzi, 1ncaln;ci, ,armati cu rc\'o]
vcrc. Banditii ali omorît pc, soldatul Pfltraşcu Du' 
mitni ~i ,III ran't grm' l}C soldatul Ol3l"l1 Ioan. 
care in drum spre spital ,a; Tlllld. Si el In 
lIrm{1 cr;mi11alii. cari nu eraLl dcdt nişte COJ1!lI
nbti, ::w t!'spitiftlt". 

In comllna Orbcască (vt!chiu!-regat). pe mo
:-:;ja bogătaşului C. O!ancscll alI ,,1,\"ut locua\'c tur
bur[lrÎ. Tărard sunt nemultumiti, din ceallziÎ că li 
se ia Îndărăt () mare parte din p(limantul ce se cx
propiasu in folosul lor si It ~e cNe 55 dea ciUmă 
pnmrietarnlui din recoltelc rezultate de pe <L'2CSt 
terell, .LoC~litorii rduz<'ltld, jand:lrm'j ali înconju
rat c()mUlla ş.' ~'a cefut concursul fortei armate. 
La f;;ta locului au sosit alltoribtile în frullte cu 
Primll[-procuror. 

Ouvernul suh care s'au ])ctrCCtlt toate deraic-
riie. cxpIOZilc.. incendiu! ateUerdor "Grjvita", 
Înccl1 el iul uzinej elcdrlcc- (lin Bucuresti, 

inreg'istrează 

înC[1 o lovitura: a l)lIS pc functionari În ,l!revă. 
Congresul functionarrlor din respect fată de Co
roan;t, aJ:mânat d;,ta ~rcvei pentru 25 Octom
vrie. Altfel' cu încrederea de cane Se bucură d. V'n
tiJă Brafanu, astăzi am:wca pe cap. pc lângă 
lipsa de Imn'nă, nesiguranta' trenurilor, a valu
!ci şi În unele Pro\'jllcii si a pâll1[, s'au t1lăll1ăli~·i 

şi pe aceea a administratie'. 

j)Ull1llC\.:~l, 24 Scptemvric 11. ]1)22 

Se va face 
încoronarea 

j Pe care Constituţie va jura regelej 
! - Partidele dlor Iorga. Averescu' 

Marghiloman la incoronare. - Pa 
dul ţărănesc se abţine. - Nici Partid 

national nu merge la incoronare,. 
.~. 

Gtwernu,1 lihera"l a hotarit să serooze în,~: 
l'on,aren Ţ)[',rechei l!1'OaSltre dOllljj'tonal["e, îl1 zile· 
de '15. In şi ] 7 Odomvrie c. la Allha-Iulia. ; 

Oazc!Il1: .. PMria" df!fl C].uj, ofîciO'SiUI Pal1~:d' 
IUli nation;l'l a'l<dt'll.f'i(l'n. ridi'I:ă ciin ace"!" prilej 
foarte ill1,ter>:sa~1tă Înbrebare: pe care C071sti. 
(il' WT jura R,f'ltPll' In A/ha Iulia? Pe rlVl vechI' 
nar atunci s'ar repeta un ,ill\fă~nâlJlt iă'CUt {x!:i 
ş' :<tceast:a al]" mai ÎnsemTIla' că .ni-se lponmce" 
o Uc'nstirutie veche, ))Cl.:wr:e a jnra( asurpra! 
~ i~Jilregi. C'ce;}I,:e ,atr j,llsemnCl zădărT1licirea 
M r,}(lor po>Ţ)onr[u4 rom§illesc de unire ,dela Al: 
1 uHa. ca rl wu stabilit 1)lmdelf'pri,noi,pal!te 
COll~~itl1tiei nOUl. obligatoo,re peJlt.r'll tana i~ 
t,reagă. hot;lrâ,ri Î1flciir:'te de vorbrriJ:e şi ~S(â 
tmije g'uvenl1ul,ui Români-ei si all :M. S, R~,gel" 
ClI PI' Icj1ulluăr-eib ,ounoşti~lţă a aotll!uil~n'" 
şi "~ hotă r~lriloT c'ulP'r~llse i,n act. 

Pe cea nO'll~l? Da r .OOIl~~,}t'llţi{' nouă nu o:: 
tă. Atllm:i? Pc vrngramuJRalptid1ulUl; nlibemJ? ' 

Ou toate- repeta'tele afirmaţii" Iane gazeiei o 
cj{l,Je a g'lIvemllhJi liberalI. iTIlU e iind sj'ltm " 
j'tlC0ronar0U va a Vler.t, 'loc la data fixată. Se v 
teŞite (lf,''Ciatl C011vcoawoe:h Palf.Jaimentuflui în ~ 
une cxtraord'l1ad pcntrl1 ziua de ]4 octomWil'· 

Oum o să poatiif:i re\tel,e si g:uvenn~rl îni' ac 
Llaş t,imp la serbări:le dela Alba-hllkh şi .Î<tl p~ .•. 
Jame,ntln Bllcwreş,U? 
, "PaiJ'tid[~1 pDporu,!uj" Iş"a nă~lgândlit, '{'Ir ur c 
cont'ra înoaro11ă!rei. l)e care Q lllU11li'rtl .. o serba f. 
a familiei pOlitice liberale a Rră~'enilor", 1 Î 
socO'a1ec~ c~le~mwea istorică a ~en~!'311n.l1:uL ,~Y" C 
res.ou e .sa v;,na ooada f.mcul:ut 'luI l. Hra1lJ3 b 
la A~ba-IuJia, t 11 

N<lItiondl,istii artddenl nu iau piu'te hi! i,lt'\A)r~J [ 
IJlIalre. t 1-

Partidul tillJ'l'ineSlc ,priIl cc~mitet1ul S:~l1 exe,; 
tiv, CI !wfiirât să nu ia !)arte la aceste serbillf.j rJ 

n. M"halacheGt fmlt Î]1iS:ănc~nat să f'~căau1\t C, 
Sleută 'PK;..'tlRStă' ~1IOtăIr.ÎtreDoml1itofiulill'i. Se va p~ Pl 
bliDa un maniklst. pri'n ,QaWIe se '~a '<llrMa. ,că Pa' Şi 
Hdt~l ţărănesc este moowrhk şi că hotă r~lrea '. 1)1 

nu este un aq }uşmălnos -contra, Case!' Domn dl 
toare, ci îmoot1rtv'a. gUv'er~liUluI;libenaL calre . 2C 
hC'Î{u'Ît ,oa I~Jerbărilc d'e În00ffiJ1lalre <:ă aihă h: t 
sj.!uatiapd1dkă fon:rte tmbure de azi. b, 

e~ 
tu 
de 

.... a.~ .................................. ~ ...... ~~ ......... PZ& .... ~ .. aa .......................... FV ................................. i iu 

Invăţături pentru popor. 

Ieri şi azi . ,. 
de: Dr. Ioan Suciu. 

1. 

Cine se schimbă, ci nu? 
Anal! :-;tr~llllo)ij lloştrL cei din \'c-;.ltea Rom~l, 

{) zica liL Le ": una: 
.. Tempor'l 1ll11t~IHtur. el llllS 'Il Ulis." 
Ora1ui r()ll1~ir',.~sc in's,-t ll'·a primir acea zeală 

în!7C I}Tcyerb~!e sale i~lră a~i apli.::a () mi.::u corcc
tc!ra (lnurCI}tarc). ~i adcc,j: poporul ro mflli , Înte
m~i:'t pc P,lţ,'lll;;'e s~tle triste din aL'ltca \'C a..: 11 1'; 
d~ nrg c. lIll Pllto :ldmirc (~)rimi) cu z:t!c\·ăr. că 
::>i "noi" CII ton lle-am ~ . .:himba.uc dtc-ori se 
;,,:Ilimh,i HCrflurî1t:. Ael'~t pOPor .. tine-minte" :;tic, 
J.l, -:;: ncJnurile se Sdlilllb[L. c~i. de trch14C' ~:i ~c 
s:!J 111bc, fi era uoar a <:t' la , care dorin :mai Iier
h·I1{': .. D!!t1irc~ ,'r<:flle i" suferintehr sa!c !-;i se!lim
Il' re:1 \runllrilor spre hinl'. I~l tinea. bi1lc în sca
m:, <;.:himhal'ca \'r~'llliinr, Do[\r dela e\·ih.:uarea 
~'.(()t rea) Dacic] de h;l[ltlni1e dî\'uhq Aurcl'ail şi 
P;lli:1 ;,zi DoalJ1l1e.- de cflt.':: schimhărj de 
\'l'el11 li ri .. , a\'lJt narte! Numai ;:fit: 1111 p.utea ad
m~:',' (pr'miL c;1 şi ,,1l0i", :1 Jcdl şi cI. 1)()l)Ol'!!l 

s,; :~,:b;mh;-L dupii \"rt'111l1ri. S';lll s.:h mhat \'rl:nHI~ 
riie (leJ·"Il!)r a c~l!)i)l!1i a,:es,(lIi pO:lOr: el însă nil S'(1 
';,'llil1d~,lt Cil ele nici-nt!:"LL J\ rCl;I'FlS din ~eller'ltii 
il! CC'l"'r"'fl' aLel"~ ill ~1(> f,..,; s' "~"I~tcril!l1: 
;',~' ',' ~'~!~' c;Hl~en':;;'~"'( (1;;:~1 ril;·:,a) 'lil;lh~j~ a <h~ 
1',. \f1r si I)Ortlllll!: :lcclaş în a!~ 1l1nr;îlci :;3.:(', 

-- . ~ ~ 

'-~~ ~~"'" """,,,,,,,,,,,,--~- .... ~'-'" T 

~ pa eLI \'rCIl'lllrile s'au tra!lsfnr l1lnf. s'au schirnha! cursul veacurilor mereu În spatele noastre trl [IT 
11l1lna! - domniJ. ~flt'~. , 

!l,\.' aceea zce h~mnnnl!! ue azi că: GârbOI;; sub povara lor. in{)lltînati a-i ,3'vca i~ (I 
"Vr(,;ll1u rHe Se s:2!l!mh;'l şi domn·t Cli ele!" drca lloastr,l, iată, ,..;,î n'ci azi, d\nd ne stim a f I 
Dom1lii?l f)a, a"a-i dOlllilii! scăpat de grCulll;lntu! d'n atâtea ve,lcl1ri tris'~ 
Orj dn:triî ~titi vre-o c[lodi dn istoria tristlllui .- credeam - al)Use, - nu prea stim să îndre~i 

1l0strl1 trecllt. În vremc<l căre'a lloi, Rml1ânF. ~~ă tăm spinarea lloastră. nu să ridicăm. drepti stânL~ fal 
11IT fim anlt~- dnl11ni? l1ri\'irca. t10astr~l. tllai Întâiu :-I)rc Ce,r'uri ... şi-ap<l 

Bincinteles nu v{}]'!lim de .. dotTllfii", car' numai SIne vltorul no~trtl! ~!(ll. 
în !lr!ll:1 datinc.!o-r nOUl dc titulatllră aLl parte de .,Domnijle'· acestea ne st:\p,înbn nu numai i"~ da 
B)!;rflirea convention1E~ (oLl..:il1llmD: "domnule"! dl\'i<.1l1ul s' dnp;:! s;ltcle. cari 'crau În rohia lor, :j 10;; 
.c\zl un:!]" recare cebtcan este Îll accst sen7, (în- ele. ort;lcite în eărdftsic de 'nterese ,a. clasei h'\ ;.fi; 
telcs) domn, PO!la azi !lI! este prea Î11cântat, "suprapuS;L", monnpol!zllll (ptistrall ele sim:;:urd 
Ja;::ti ii ZiCi shnplu "părinte"! el ti1Jf,: cont (~camă) şi cnnuL1cl':]'C\J treburilor Dllhlicc, ':ârmLJirca Sp,! an 
S~t-i zic': .. domnule" P:lrinte! tL11uÎ, administrarea jlldetelor. frull stilpfini. sÎn,iel! 

Nll j;, ;Jstfcl de domni tlltirn. Astia sunt doar !"ular fCC::fC petIc ioh'lJ?:iî s{Ji si djlm:,rCllnă (i~,l:;1 
~)i C, CI! Intii bi\:U oro!ctari 'ntelect1Flli, totii. peste judete şi Pcstc În!Tcaş:;a tară. fces 

Nn ·'.vit:;i;n nii,;j !l1: .. clomntori", când \'orhim f11 anul lR48 a î11cetat ioh"i~ia Pl'.r,~oJ1aIă, l"~Pr;! 
d l: dilin!;', înec!;] t î!ls~ cxnl(ntarc;:t Şj dom:n:ltitlnca (stăP:"1 ' 

IHckl:':'cm "clptl'nii!e". "s'!'iihiile", aded <lcca !lire,,) d(' ela;;;'!. Cc lle asupria. Şi 11'a ITlcetat fi'fa! . 
~;D'.".:h.; de v;>r;tnbi!i (adcv:1 l'a tn .. t!nmn:". ca ri bia nO:1 sl rti !>âJlii În momen (li! zilei de I DccClI:,!mul 
11':'-<11' a\'llt vreme de at:îtc3 s'lte dc ;]nÎ în jHg'ul vr c 19];-\. \pc 

tor, ŢpkleR:cm ne domni: .mn"ii!nr. ucJatc veaeu~i, i' ,_ Cu ;:iua mar,ci :l(h~n~ri :llJtinnaJ?diJl ~ih:~r!llu 
ul('-,F,'incllll CIl ~lldr~al'ea 1ll0şi-str:bllnşi!or Iloştr',' lui? lIeC()l1t'~stahl1 (ndagadlllt) ,~~ .. s au S('1111110,'., . I 
h,!t'l>.::.;cm pc a.:e[ nl:me~;i. r,Ji\.>;:lr!lî. ~entry. ori vri:mnr;'!('''. p-;:s.r 
(,.':11;1 i-2i numi, c;1ri .'J'>Ctlh;!1C'a nJl1p·ru!ui. au f,~H s;; vedem ~Cl!tt1: Cc-i cu {]o!11l1ii l1ostr? S"~lti'~rh"l 
~i ,,'au hrJl]it e!in Crl1l1t~l sll(]oare ;] hictului ~,;:lav- hil-se si ei - CU ele?! pll;n 
li',h'i'r l'omiln, Tinhn la act'! mlll t ' mici stiÎp:Îni Vrem sii ClIn()a~tem precis (cu'rat)' clifcriJl(!'--
('11 rn:q'; ti reptl1rî""'~llnr"l 7ii(i de T11 1111 c:l. ;)~1I1)f~1 (LI esch linj rea) djn tre --- ieri şi :l'Z' I 
,':î~t;~'ll!!!i. aSlIpr;l lihert;:itc! (sloho7,cl'Îc'Y jJerS0- Acum s~, \"i-n :lrtlt tl!tl1rnr, C<iri \'l'ti avea r·;' 
"ill(' si 2.S!lflffl vldel ch11f a ncf<'rlciflnr rnhnbld CijlJţJ. (ri:hdilTecl) v"0 U1'11'c,i!jf! ::u 1tc'1tk (h:î7.;ir: 
rom:!!]. cari 3U fost s~rnnll1 p:îrintii si ,r110şi-stră- de sC:1nla) l'xpl(':mlc (t~dJl1;le:r'lc) mele, C'.~ F l 

mnsH no~tri. IIp'ln ~'ontinllati\'c (un;1 cl!lp~ ~dt;J) Sllb acr',! 
Aceste "c1omnj''' -~- ~\l1Jr, carj lc':Ull ~Vllt în titlu, nr, ffH,N spere. f 
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DllIu'neC;l, 24 Septemvrie 11 1922. 

Clopotele bisericei 
.~ din Unip (Banat). 

Minister ciudat - tălmăcire absurd~ şi 
jignitoare. 

lJin Unip (Banat) l}rimim ştirea, eri comitetul 
parobial ş.i SlHH.lU! hisericei gr. ort. de acolo a 
votat· o hoUlrîrc în ÎT1telesul că I)Cntru procur:uea 
}lI,; clopote la s, biserica fiecare Proprietar d~ pă-
m~înt sa cot1tribllC Cu dtc JO Lei de fiecare iu
<{ar de piJmânt. Intreg PdpOfll] a I)rimit cu Însu
ilelire şi bucure hot~lrîrea a,;:casta, 

l:d' Cum Statul lI{Jstru are la Unip o fermă (să-
i laş) cu 400 jUg;{lre aratm, urma, de sine înteles, 
li· C'c!. şi Ministerul Agriculture i şi J)o[]ijenijlor s[i 
'hl' eO!1tribu'B (plateasca) la it>! cu sătenii din UniI). 
h mai ales ca ,UlClI1n, har Domnului strlP;Înlll fermei 

x' 
? 

o 

t' Sta tul român. 
Dar În loc de Sr)rijiu, numitul Minister a trimis 

oi'jCilllu parohial gr. (lrt. dili Unii) unnătnarea ex
plicaţie absurd?l ·'H ii~llitoare: 

Ministerul Agrlculturei şi Domeniilor. 
DlrectJunea generală - Cluj. 

1\To 144~-1922, 

('ăfrii O/i(·iul IH/ruhial 0/ CUIliIII/Iei bi,,!('
J'i(·(·.~t i. 

UNI? 

Referitor la cererea D\'Slre Nro 145--.. 921 Îna
intatit llOU{t prin rcg'unea V-a domenială Buzias 
avem onoare a V5 COll1l1n i c a următoarele: 

Slrpunând chestilll~ca referitoare la Dvtre de 
.l i~OOO Lei J)cntrll ce.le 400 jugărc a fermei Statului. 
'il serviciul contenc 'os,ul uial acestui Minister din 

Cluj s'a ajuns la ccmcluz'a di întrucât Ferma din 
If chestiune 1111 este pl'G])J'ie a Statului, Ci a.partine 
a fondului religiona,r, şi num,l' ,ulministr.a"fea este 

in mârtile Statulu;' Dvoastr[l ca cQmună biseri
ceasdt nu puteti cjecta dari Si re'l)artisa contri
buţi pe alte l~ersoane fizice si mOl1ak, decât nu
!TIai pe capii .de familie şj de confesillllea 

r~ Dvoastră (?n, statorjt fijlld a.,:cal>ta prin difcpitc 
t l~ şi dispoziti·iÎn vi;{oare. :t Oeoarece Statul 'Român, călăuzit. fiind de do

.\ rinta ue a tinc () lcgiiturii !lasnidl si bÎl,lcvo:mare 
)'t Cu cct~tellii săi, ha este Si Î1l dornta de a ajuta 
)11 pe acesti cct[ltcni În m~lIlifcstflrdc lor biscri~esti 
JJ si scolare, din pa.rtea noaslr(l desconsidcrând 

procedura Dvoastril 'Prin care vă aro;{,lti (?) acest 
n drept. s'a hotrtrât acordarea unci dOllaţilll1i de 

2000 Lei pentru procurarea clopotelor Ovoastre. 
Vă amint'm ÎIlHl Cfl noi acordându-va acc~ 

beneficin benevol nu Întelegem s' nil înseamnă 
. cii ferma Unip ar fi da toare a contrihlli la ~hel

tuiclile coml1nei bisoricesti Unp şi că aCjcastă 
dOT1at'llne nu va avea Si nil poate avea efect prc-

• judiciar pentru viitor. în care scnz cerem d'n 
~ Imlca Dvoastrit a face dcdaratiuni în scris {?!} 1 [)rccum şi il da senma des!Jre întrebuintarea sumei. 

;; Director: Seful servic:'l'lui: 
'~ (fNDESCIFRAUlLJ. S. PERrANU. 
, 

,~~: III: 

'i RăSPunsul cle mai :;us pe I:lllf;a ci! st[\ Pt' baz~i 
c\ falsă, el mai constitllc ~i o g'ravtl jif;l)ire. 
't . ,1. Com'tetul parohia! având aprobarea între
~Rul!li popor il votat UI1 .arl1llC iar I1U dare; iar 0-

,~ dat;} 'primită a~:easti'\ IlO!,lr]!'c ue a se Înfrumseta 
:: IIl~aşl1l DOll1nlllui, nie n persoană "morală" si 
'1 ;.fizic:i" nu sc poate sllstr;I~C dela Îlldatorire, 
li '2, Comitetul parohial (Il~la Unip a PtlS la acest 
,.! arul1c şi I)e propri·('.t.a.rul el·lof 4flO jllg;lre, pc care 
;.,cl il socoteşte: a fi român (de orice leg-e româl1ca
:~d) şi deci niCi l}rin g,ÎIlU nl1' le-a tre'::llt C,-I <.1-

.rt;t :)i·opriet,~r (Stltnl rondn) V? yr~a S~l scape 
:Pr·fl d!>LIcaturr dela o d:l!orle rwtlOlp!a, • 

:'i .3. Afir'l11: l tia nf cial;1 ci! ;lCCa ptnnrÎetate :1r fi 
_(111 .. hJJl(htllt,; rcl'gion ar" C i:1 h şi nea de\'{Lra t. dlCi 
':fltllnci pcntru cari mrJtÎ.·C Statul ull~at se so('oate 
!pc el a fj p,rnprÎctartr! acelei mll')!i ')' a cerut Sta-
llliui nostru dcsP;'I,gllbirci pcntru !crn.l~l c~lchl U!.lip,? 
'j In urmdre, tlncm ~a COIL';t:JtaTn t!lCa odata ca 
r~\Spllns,,1 de rill~d SllS ~d Sr<1tulilj rom{ill este fah, 
'rll1"llrJ şi jignitor ş' de a.:'l:ca am tinllt ,<ă-l de-
P1" Il f

;\l11 opj n "c' Pllhl icc. 

y? 
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Anglia va declara 1 STI R I. 
răsboiu Turciei? I ~ 

CAlENO~RUL SAPTĂMÂNEI. 
Septemvrie 30 zile. 

Franta sfătueşte pe Englezi să se as, i 

tâmpere. - O intervenţie a României, i 
St'-Lrp..: l!l~rurilor În R,lS,î(1 devin pe zi ce 1,' :--~I~---""'~------"----

I Calendar Numele sfinţilor merge tot mai incurcate şi ma) primejdioase. rll Ziua --1 -- InsemnAri 
urma îll\'ingerdor strălucite, aSUPra .a.rmatelor grc- I _.;....:n~.-l,......;v;.;. . ....;......;ş_i_s_er_b_ă_to_r_ilo_r_+-_____ 1 
cc.sti, JUrCji beti de bucude Sc dedau la acte ll<C- J 

lU!,!ct:itc, Rema l pasa, conducfLt.orul şi OrgalliZa
t(.rul tni~c;irci Turcilor, dUP{1 alunga rea din Asia· 
Hlje,-t a OI lcilor se g,Îndcştc serios ..,ă treacă 
Strâmtori::;o (Dardandcle) şi S{L Înccapn rilsb"'ul 
de dcsro!}jl'e <!.. CO!1stantilloj)oluluiş: al Traciei. 

Guvernul cl1~dez a cerLlt I~omân;ei, şi Ju~,;s
lavicj ,'<1 tI' llICat{1 trupe pentru apararea, ~tntmlO 

t riior şj aSiRurarea libcrt[tţei lor. A cotnul1'i~d 
şi Italiei, C[t o mi}!oc:rc dplomatica H'lr :\\'2a 

niCi un rost aSUPra Turcilor şi că alia tii trcbllcsc 
stI se g~l!1dca.scă serios la o putere ,iwrnatj pcntru 
a <'para Tratatul de pace dela Sevrcs. 

Lut1; in IH ~cptcmvrie, s'a tinut la LOI1Jra un 
foarte Însem1lat siat de ministri. GuvCTnul -.llgkz 

LUni 25 12 M. Anto]]om 

13 M.. Corneliu 

Mersul "remii: 
cald, senin. 

Marţi '26 

_lIerc. 27 14 <t) InAlt •• , Cruci Soarele: 
răsare la 6 ore 

Joi 28 15 Muc. Nichta 38 min. apune la 

Vin. :!9 16 M. Eufemia 

âmb. 30 17 M. Sofia 

7 şi OQ mi]]. 

Luna: 
2:~ (1O) lună 

nouă. /Dum.l' Oof. ,. C. Eum .. ;' 

Dum. d. In. s. Cruci, Ev d. Marcu. gl. 8. voscr. 6. 

este hot:l rît 5;\ Îllceapli r[~,b[)iu con tra Turciior, -- S'a rLlpt ş: al doilea. pod de cale ferată. de 
dacă acqtia vor indr[lsni sLi Între in Constan- lat1gă aceia care s'a rupt acum 2 luni, la Va~ea-
ti Il (Jj}ol. larg;l; locomotiva (ma'Sina) şi câteva vaSW3ne ale 

Oazetch: fran..;,eze scriind despre tinuta raz- acceleratului Nr. 12 b.'au pr;lbuşit În apă. Sunt 
hoillca a AIl,glci cJ.edar~1 dl un nOII ra;.,boiu e la mufti rCllIiti. 

llsă. Uit corp de armată bolsevică este gata să __ Un comunicat oficial din gazcta "Aurora" 
ajute pc Turci pentru a intra în COllstantinopol \'cstc!'ite contopirea Pattiduluj sociaJ-tăranist cu 
Marca gazeÎ<i englezii scrie ca, cu voia sau nlr~1 

I Partidul tărănesc, voia aliatilor, cu sprijnul sau far~i sprijinul lor i 
Anglia ~:e va Împotrivi lui Kmna.l Paşa, Dar veşti, -- Joi scara s'a pdibusit () parte din clădirea 
mai noui spun că dacă guvernul cn.5!:lc.z va face 'din Bul. Reg. Mar~a. Arad, proprietatea baronului 
războ'lI. atunci 75 mil i (}3nC de Musulmanj vor fi Neumann, Dup;! dou~L ore un 'PlItcrniic foc a isbuc-
contra Angliei. , nit care a n1micit complect clădirea. PagubeM 

Guverllul francez Îndeamnă Anglia să se as- sllnt de milioane. 
tâmperc. In aceeas vreme, reprezintan1ii Italiei __ Stări~e din Bulgaria, dupi't veştile 'ce le avem, 
Si al Frantei din Constanfnopol VQ:CSC păr;lsirea sunt aşa de grave Încât această tară se află în 
COllstant'nopoJului pentru a-l preda Turcilor. An- preajma Ulll}1 mzboiu civil. 
glia se împotrivcstela această miisura. Partidele de. OpOZitie _ unite înt.re ele - luptă 
. Neintelegerile dintre mari! arati pot Ît1curca t:Olltra guvernu.Iui neţinînd seamă de mjjJoacele 

Si mai r~1U lucrurile. De aceia, atâta vreme cât 
ce întrebuitltcază. toti aliatl; IlU vor lua {J întc1e){cn:· cOllltlnil. atâta 

In zileLe de 16 Si 17 Sept. c. au a,vut loc mari 
vremc cât un pro;{ram hoU'lrât nu va fi p:r.imit şi turlmr{Lri sânS!eroase la Rusciuc, Tiirn{)va şi În 
În unanimitate, njci România şi n'ci Jugoslavia. alte pflrti ale Bulgariei. Sunt numerosi rănit' şi 
probabil că n'au ce dlUta să Între Într'L1n vespar 

modi. 
de intriK; si Într'o aw~ntură r[\sl)()Înkă." Intii.mpIă- Fo~tii ll1ill~Ştri ai cabinetelor Dancff, Malinoff 
riie sunt aşa de grave si de fuI~crăto~lre, încât 

si Olte-soff a,u fC\st arestati. Parlamentul va fi Wt1-
n~mic 1111 se I}oaflc prevedea. vo(at pentru ziua <le 25 Sept. ca .~ă .'>le pronuntli 

Illtrebat a~l1pra tinutei ROll1iln i (\i Fat:l dlc în-
În chcst\a arest,irei lor. tâmpl;\rjlc gr,ilve dillR~lsărit. d, r. O. !Juca. mi-

Ilistrul de externe romflll a declarat următoarele: -~ EXPOZITIA DLur PROFESOR C" MINJ-
..Di1l capul locului, noi am ueplâns conflictul ŞAN. Seîmb:ită !.i .. 16 Septemvric s'a deschis in Pa-

f;reco-turc, care se putea prc\'cdea, dar ne·am latul Cultural d;n Arad eXPozitia de tahlouri a 
?btitlut de-a inter\'c,n i şi am lilsa't marilor puteri dilli Profc~or Minisan. Cele 53 tablouri expuse re-
răS!)lll1cler i lc ·operei lor, atât timp cât, ÎlIsă, se PU- J)rez i llt{1 PCiSaK'uri. portrete etc.: şl dau dov::dă' 
te.a n;ldăj"dlli, cii tea~rul si nb:ectLllluptei s'ar de mult talent şi art~ desvoltată. Ales J)cisa~iurilll 
fi putut ·lo...:aliza în afară de cuprillsl1l Europei. Nu ehl muntii Retezatului au mult acr ş.i L"i);ltiu asa 
vom pl1tea pr\'1 cu aceiasi răbdare posibilităţile C~l d. MinjsJn poate fi socotit azj Între .cei dintâi 
unor tlllhllr;Lri sau transfol'Jnari in l\\.'nin';ula bal- artişti ai Ardealului. 
c<lJlidl. _ 

România, În anunca ei l'odn:că de consolidare. 
are Illwoie de !li!CC şi lllt poate sta indifel'entă 
(nepiîs[ltoa re) in Prezenta unor lloLli cOllfl.icte ar
mate într'l11l teritoriu În vcdn;H~ltca căruia c~te 
ca Îns;lşj situatfl. România nLl poate admite (su
fer') C[L În EurOPa ~e Pot prodLlcc ~..:hirnhări te
ritoriale fiirfl asentinh'.l1 tul (.:1 p l'fl'ha rea ) Si perfecta 
Înfd:R'erC a tuturor J);at!fJf. si în accs.t ISCOP ca 
şi în tn! ce pri\'e~t(' i!ljere~('Jc R'encrale ale cnnti-
nel1tuhli ea întelc~e sii ia parte la 1111 atar"e acord 
şi S~l.-l În kSIll'asdi". 

De aCl.:b Rom<Înia, cOllsticlIUL UC interesele Stl
pc.rjoare, !'ii perntanel1ilc care 1I1lCS~ IwlitiGa sa d~ 
;ICcia a f<epllhlicei francen, crede cu totd'qadin
SIT! C,I, BlC1JÎin'.:rca une ÎnţcleR'eri franccJ-cnzleze 
este .absrl!l'it llJ.:cesd!'J. pikii ILlH!ii. 

.. ~'alll,';ili 1;1 rea ue a vorhi în Jlll Illt,j C tei rilor 
aratl' nona, auicfl în lJumeie P()loniei. Jl1~o:-Javie: 
si Ceitnslfl\'a.:iei. dar sunt .~igtlr că, sunt 
de acord CII poljtica ael'Stnr t~lri. a-
tl!Tlci. c:l!1d l11;trtll!'ÎSCSC vonta llIKL'>lr~i d!~ a lucra 
Î!l1I}fitr Î\'a ori car .. :l Cal1ze care ar da naştere la 
tulburări. cari a,. zădi:irnici consolidarea păCii şi 
m(,~lIcrc~, unei în(,:lcgeri duraNle Între ,marii ş~ 
micii (lli~lti". 

Puhlicul se va folos·; deSigUr ije rara. ocazie 
pentrll ca se petreaca câteva momcnte de rCV,C
rie sufleteasdl ccrc('tând frumoasa cxpozitie, la 
careilltrarea este l'heră. -- Expozitia va fi des
chis~l P:ll1~1 hl 3 Oct()n1vrie. 

x LA ŞCOALA DE CONTABIUTATI: si edu
catit: coorcratistil din Arad sunt 100 !ocl1r' va
cante pentru anul scolar 1912-~19!3. Se Preferă 
ele\' cu 2---4 chsc civile. av.ln d eta tca dela 1:; 
ani în SllS. 

Cursurile tCtlretice incep la 1 OctoJnnic ~i se 
sj,lrscsc la 1 Iulie 1973, dela care dattî elc,-i: intră 
în practic;l la federale. b;urc' Si cooJH:rati\'C_ 
Pr;ictic;l dllrcm::1 b luni dllJ}~1 (,]re urmeaztl În..:â 7 
!tIn: cursuri de comp!cet;)re. La terminarea ac\'
SiOr cursuri elc:vp \lJr eiLP;Lta diploma d~' cOllt:lhili 
]Jl'IH"l! hancile PP1}1'1:IŢC'. cOODeratve de tot fel!ll 
s1 Federale. Ahrn!\'cntîi Illt'ri lllOS! n)r f' n!1miti 
contabili r,,'ziollali Ş' reyizorj contahil' de jlldete. 

Toti absnlvl'1tt ii CII djplomil vor fC1..:e sta{!'il11 
mlit:q· redus la llll an, conform Ic{!'ji. fI] fmP1;1 
l'nr"llli)tlr telli-eticc elevii vor f Întrcti l1l1ti Il! jll
rl'rl1~ltlll .'$l'O'I k'. 

()r\:c illrnrl1 l u\ii se pot c;in:ît:1 în orice zi li! c1j
ru:tia Ş~'()::!(" din P:llat111 D()fl!Cll i:l1. str:1d:l Ghc-
11t'p;fJe Pir!),;) Nr. 10 And. ci_ nIRfCTJF~f:,\. 

'm~g~zin da cio
ra o i şi t a x t il e 



[)Jr~fCTrUNf.A Rf(jrONAL~ C. F. R. AI~Af1. 

Nr. 1 2043-1 9.?l. 

a .... 'U..ll'1 ţi. 
Se aduce lai cunoştinţă celor intemsaţ[ in con

formitate Ctl nOll! l~cg-lIlamcl1t al Şcoa1elor de U
\.'enci tin atl·lil're!c şi -l.kpourilc C. f. R. rotj uc~
lJieji se al1!~ajcaz[l in atlul 1. al ~coa\~j in ZiU:'1 de .. 
2K Septcmvrie a. c. În urma Llllili exame11 de ad
mite),!.!. 

Aceast{l ŞCO:lI~l se \'~1 înjiinta la depoul de [0-

2omotivc Arad d 11 accasEl rc~ionaW. 
Cand'datii la acest examen se vor prvZl'llta per

son:'l împrcuni"t cu toate aclclc in rC~Hla În ziua 
de 28 Scptel1lvrje a. c. 1n Dircctillllca ~coalc~ res
!)ectiw~ care va hnt~'lrl in urma cxameT111hlÎ ce se 
va tine asupra acelor cari sunt pr:mitj. 

Actele necesare sunt: 
a) Cert·ii catul de nastere; 
b) Cc-rtîficatu 1 ele llatiOll<llitate; 
c) Certifi.,;atu! de absolvirea cursului pr mar 

-colTIpkcr. 
V{irj"ta de Qdlll:sihih~te este intre 14 si l7 ani 

impliniti fariî nici O' disl)<..!J]S{i î11 p!llS ~aLl în minus. 

,.OLASUL SATELOR" 

UnGDIIN DE HIINE 
pentru bărbali, băeli şi copil. 

Haine de şcoală. paltoane pentru băett Si 
haine pt. bărbaţi, raglanuri. paltoane de 
iarnă, COjoace. bluze de piele. peleMne În 
mare a~ortiment. Stofe de lână. indigenă 
şi stl'eină. - Sectie separată pt. croitorie. 

Szan10 şi Komlds, P. Avram Iancu 
(Edificiul Teatrului oraşului) 

~ ............................ .. 

Csa" k·1 c~a~ornicar 
biJutier 

ceasornicărie $i biiulerie 
atelier .peclal ti .• 

l·lIl rang de 

,c 'V 
~~ ~ O- " . ŞI CEASORNICARIE· ~ 

Candidatii vor trebu sil tit: insotit: de părintl. 
sau t,utrtrii lor, cu care se ya Incheia îtl caz de ad-
mitere. imcdi.alt contractul cJ.e llcenic'e. ARAD. vi ... ·"r. de PrimAria ora,..l.' str. Horia (S2"khelllyl) J 

Interţsati' pentru al1~ajarc se VOr prezenta la .. - Cumpăr. aor şi argint cu pret urcat. 
Şeful Serviciului (Il' Tractiune d.i

n 
Direcfa Re-, ~===~~=====:====~~= gională A rad. . ~ oi 

Nr. 45966 D. G./167R8 April 1922. 

Pentru orice vânzare şi cumpărare 
1 i de case. prăvălif, .restaur~te. ho- ' 

C' teluri, vii. păduri si pământuri. 
adi"esati-vă numai la 

,,4-GE~TJA ARGUS" 
Str. Emfnescu (Deal( Ferenc-u.) No. 1. ............................ ~ .... 

Oh i azda n e pentru' 'şcolari 
'simTJ1.e ~ ~ iil1C," aSontimcllt bo~(Jt. de 

vânzare În prăvălia. deGEAMANT ANE 
şi A~TlCLlJ DE PiELE a lui 

IOSIF KRAMARQVITS 
Arad. P. Avmam I1Rl1llcu' (Sza.baJdsa.lg-ter) No. :1 

REV ÂNZĂ liORlI PRIMESC :RABAT! 

VASE (butoaie) N(lU) 
din lemn de prima calitate pentru trans· 

port şi vase mici se capătă l'a ~.irma 

GR UNW ILD FRINZ, dogar (butoier) 
Arad, Bul. Reg~le Ferdinand 28. 1'elefo.(J 756. 

VXZITATI , 

Pielăria VICTOR BOŞNIIG 
ARAD, PIAŢA CATEDRALEI 8. 

MARE DEPOZIT DE MAŞINI agticole. 
technice. viticole şi vinicole. 

lnstalaţiuni comp1ecte pentru pivnite. 
pompe, filtre Seitz. prese, separatoare 
de lapte. substante Si materiale. 

Dumitru N. Anastasiu 
B·DUL REGELE FERDINAND Ira Arad. 

'Ca,pol Rotti:n. Ka,poly 
JntJ'epn!]{llere de instabrtlaJ prăvăliei. vi. 
trincJor şi cOmpartimentelor moderne. 
ŞI-A MUTAT'" ATeLIERUL din StJrllua 
M~ln<ll d~e aur 7. în Calea CogaJniceantt' 30. 
(Casa provrie), unde ·se va confectiona 
du mljloacel>e' moderne. după 'cerintele cele 
mai delh.:ate tOla}e lucdrile din ramul ace-

sta cu preturi reduse. 

•••••••••••••••••••• ".RM •••••••••••••••••••••• a~= ••• ~ •••••••••• zu ••••••••• 
• • : SOCIETATEA DE PĂSTRARE SI CREDIT A COlflERCJAliŢILOR DIN ARAD : . - . 
: BANCA DE SCHIMB ŞI ESCOMPT: 
: BULEVARDUL REGINA 'MARIÂ No. 7. : 
~ . 
: S'a deschis. Lu.:ni in.. ] S ScpteJ:llv:rie. : 
: Adre!Oa telei!raiică: DEVISABANK_ • TELEFON No. 50 si 20. : 
: . Lichidări streine si chiar checul'i, cumpărarea şi vânzarea monedei st;:'eine cu con- : 
• dîtii culante. - Pe toate pietele mondiale restituiri telegrafice. - Finantarea a tot • 
: soiul de pastrare şi depuneri de cont-curent. 'credit de marfă.. lombaro"'uri. : 
• • _~~ •• ~~~ ••••••••••• m •••••••• ~Qa~.w.H~~ •••••••••••••••••••••• m~.~ ••••• ~_nN. 

~------------------------------------_ .... ----------------~ 
I MnS~NI nE CUSUT SIN GER DE VnHZnlU IN RUE IN 

LOCALITATE ŞI PfiOYIHlA 
Aducem la cunoştinl11 an. public, el! Maşinile noastre de cusut sistem The Singe' 
Mal/uJaduring Co. le vindem În localitate câl şi in pro~inţă pc lângă cele mai 
convenabile condiţiuni de plătire şi in rate. Cu deosebilii stimă: 

Soc. pentru vânzarea de Maşini de cusut "Singer" Bourne & COt 
Sl-C'CRS~<\.LR: Arad. Bul. Regele Ferdinand J. nr.!l; Pe[ro~eni, Bulev. Regele 
Ferdimmd 42; Deva. Bule~ardlil Regina l'I1aria 7: Brad. Piata Allram Iancu 40·1: Sibiu 

Strada QremÎul R: Ciui. Strada J6ka( 3. 

--.. ----.. ----------~--------------------------------------. 
.. 

• 

>1 Dllll~lIe.;ă, 24 Septemvrie n. 19:22. 

DE VANZARE 
r..lsĂ fu ţ·i11ţ. ('1/ rÂH('IC1fĂşi pnĂVALIJ~ 

,"'/1'. (,'('//(,/,111 ('(J(/'/lIlii. HOt'/J/w) 2l, II j'cul-

Atragem atenţiUliea părinţilor, că 

cu ocaziunea înscrit!rilor la 
şcoata. pot ,oumpăra pentru 
elevi ghete Ol~ pr-eturi reduse 
la DEPOZITUL fABRICEI 

DE GHETE 

"TRANSILVANIA" 
DIN PIAŢA AVRAM IANCU 14. 

DANIEL KOCH, 
,. ~ 

ARAD. STRADA EMINESCU (DE.4.K FERENC-u.) "2~ 

Execută aranjamente pentru luminatul ca 

electricitate $1 transmisiuni electrice şi 

R 'E PAR ARI cu preturi foarte eftlne. 

Im reincepui uploa- V"R 
Iare a Ilmlmitului. N 

de 
llllŞllIT 

ColDen:d primeşte firma: BOROS Şi CZUCKER. sin-

I 

• 

• 

:~ 

] 

( 

t 

2urii vândtori ai J)roductiel vărăriel dela Lalaşint. II 

A RAD. BULEV. REG. FERDJNAND 1., NRUL 10.,· ~ 

i - - ..: " 

TOTI RO.ZJI.i.N11./ 
I 

pot g4si' GHETE ieftine pt?ntru 
bdr/Jati. dame ŞI copil. precum ş; 
PALA/(l! pentru bdrbaţi ŞI copii 
la Magazinul românesc 

MAR.CU BOTA, Arad, 
Bulevrd. FERDJNAND 1. (Boros Blni tir) Nr. 2. 

R II 

in atelierul de şepci al , 

FRAŢILOR WURZEL, 
se pregatesc totfetul de ş~ p~l, şeŢJci 
pentru- a'udellţi În ~alltilăJi m:ci ~i 
alarl. execuţie foarte fină. 

ARAD, PIATA PLEVNEI (FOSTĂ ĂRPAD~T.) Nr. 2. 
(VIs-ii ,,'a dp. Sinagogă) •••• 

n 

/. 

-I'I 

,ALEI1IID!U IGAZ 
I! il utieJ Ilrild. Mare asortiment de 
Palatul Millilriti\or. obiecte de argint, oro· 

* loage, argint de China, , 
alpacca, m ttr ro oră. : 
bronz şi obiecte ar-

Int in anul tS02. tislin. .. -; 

...-II! 

Atelier reparator de covome 
I T Qtfelul persian, occidental, cara· 

manlui şi ponevi (scoarţe) naţio~ 
nale, cu preţuri convenabile 

1. , 

[ 

Bulevardul Rejina Maria nrul 20, Arad. , r 
(Palatul E1isefischer.) 

M . A. PASODI.A.:N' 1 .. --------------------------
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