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Gazeta Partidului Ţărănesc 
, ABONAMENTUL: Pe un an 50 Lei; pe lum. an 
2tl Lei; pe trei luni 14 Lei; pe o lună 5 Lei. ~ 
:~: Pentru America 3 delari pe un an. :.: W 

-
APARE IN FIECARE DUMINECĂ, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

Veniti' cu Doi! , 
;.1 r"<lI,'1 n"~,l \',ld':,[I';'1 ,'oi ,Iti a';;l1dnt! 

~'~{l!i~'_' :;,i ilti IllillJl'it din gl't'lI. ial' din ro-! 
i riul nl!Ut('pj "Ilastn' fr:l\lfurii lltl'\ll~llj şi lH?- ! 

1 j r,I",:;;ii Illg(llnfati ~"ar! \'[1 ţilltlr;. atu:'l ;1-

... ~.,> ar.~ d~\ \T\' Ill(, III ,P Ig, lţ'l LtI'Cl!H' 1'1 1';'\ ('lt 

:t'·I-~llUl' (""I'pul J(Il' putred dc' !l'lllhuih<ll't'. 
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1;11', p,'jdi'll ,'OI i'1l;)II' "illrk!\,if' \ua"ll'!' 

<, rit' 'fiiI(' )I!"'p;11 it .. )i ill('ll,jlj' PUII!!'II !tlp

la nWl't' ~! ,'.l,T(ltl ::;t !)I'lltl'll ,',1 tuti (Ist,(j.şii 

Ill<.l.u(ln'Î ]W,lstn' o;[.;H' ,.;fl fie· 1'11 ti Itiî 111-
111ÎI!;lt,Î ,t:'lilW{l [lrl'jlturilnr:;li 11:!l(ll'iilo)' 
i(li', dp ;1('1'(',1 ('Il ! 1l,Il ,1 <lril!,!'''';( ,';1 rriHI)~l' 

Gh. Dumitrescu·Bumbe~tl, 
fost senator, candidatul nostru la Arlld (ora,). 

,.;,'il \'i't-illdl'!fllItml sii",pl'ijiiliţi ('II nh,dnl 
vostl'lI ~,!/.!'ta \·p.:.t-irdl {,'/n:,;uf S(li/'/Il/', l'aJ'\~ 

Ilil I':,tl' ::;i Jiil \'1'1':1 -;i'J fi,: cdl('~)\'(1 dPcM 
{I( JII J'l1II P II d il! li (-ti i ţ d I'<II/t',~,'. ~/! el,'.;u it /Ind 

(il/n'rilllr, ,"1Ii'pil/lIri/lIl' ,~i d{lntrilll" rOQ,sl/'e 
Pj'În llLlI<lI'P cu gl<l~ rare vă strigăm şi 

\,'\ nlH)I[l~I111. fl';tţilor: reniţi 1'1I noi! .. 

" 1: .\~<1 ,1 f(",,' -~~f );-11';) \Tl'ţ,j ('iL a('(·,.;1e 
fi in -'1 '" - 1 1 ~ 

I Chestia graniţelor ungureşti 
I În Parlamentul englez. 

1," ,t:,ii In ,'iil i\ rl\lIIH IH'!Itl'll tot r p-:J,lIna. l aea 
-)a"~'rt'l.i l'a \'Ol \,i C'opiii vnştri S~l dncl'ti l) 

lnd:l. r[l \' i il tJt, dil<' fI \Tt'\; i l.:a l'C\zele bine[[lcă-
l/(h,JrP ,lip .;n,Ij'!,llli oll'l'plţlţii să pătnl1lHlfl 

ump f'olilwle \'oa,.;;t.re şi, dncă mai VI'f'ţi, ('(1 

re{lk-,e~t(' l'il;l,l' de-il('ln\! S~l îili,[d%(\iJsea şi tru
'ată:nm1t:' vuastrn inn'!ite in zdrenţ:p, - a
Iste ittTIci ~l nu şQvaiţi a vâ a~)j'opia 0l~ toată 

Il l'l'l'd r>,l'E' <1. Î:nro!ft!1fln'\'ă în r;11\(hlrih~ noa
~um,trE'. P('IHl'UC8 du Ulai c!0 vre'Wf> ~H, in-
de, 11' ,',c" t -~, . t' t~ r <,;elll,\ nas, pa., lI_lil!'!", plltt~n:l('.jj ŞI PllîU,,;1 

_i l tlr/1I1l(/Ui ţa/,mH'i{{', aparaTorul "l.deya
rar şi 111 pl (d () nIl llfi în fri 1',;1 t il! illt,e,n~selor 
~i drept,milul' celor tlmlţ.i şi năcăjiţi. 

preţul unui exemplar· ,1 Leu. 
\..: 

Si' \'(S!l,~'tl' dIn tordra. cil Î11 ParlamcVl1ul 
englez lordul Robert Cec, il a eu/resat gllVl'rJlll

III {} intrdff:lre N'ivito((re la ches
lia notei Irit Mil1ermul asupra trufatului de 
!}(le./, dela Trlawm. 

In r(f'SfJllllsul SllU sC'cretarul de Stat Ham
mSli'Ortll, a declarat cel in August GJzul trecut 
s'a dfl'! comisiullc'; de hotărâre a grani;elor cea 
din urma indnmwrt: J!:enf'ralâ in această c!les. 
tjmw COJu!!tiilTlile Nolei Nltre[(itoare contin.uă 

(( fi ollligatorri. 
l<duapoiarea SlitmaJ'Ullfi, Orâzei-mţAri şi 

Awdului € CO!llnu'h> ţ.mtaJulni de pace şi prin 
mmart o<eastă 'deie nu j}{mtl' fi swiiirtifă. 

-
Editor !fI redactor responsabil: Dr. VICTOR 
HOTARAN. :~: REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
:~: Arad. Bulevardul Carol Numărul 37. :-: 

Intrăm În luptă I 
III J/'II 111(1 1'((/ fl'l'I'/I/ o{ Ill'l,:.:/,.Î Urt"''''e 

d-s'a jJublicat, eli in zilele de 2[\ şi 29 Mai 
, 'rI, ,~ l' r (J r ţi IJ t' '111' 'I" j' il' (1 /' / i 1/ 1(, 111'/l t 1''11. 

• i' ...... 

,,,,'auiiiil ti" d,!m/o! 1'11111((,-; 1'/lI'1I111. Tut 
ill 1II'I'/(/'~ 1I1l/l/dl' /'i-,-;'u IIwi puhlil'ot. I:(J, 

{II'/lt/'II ,,,('/IUI/II/ dl' (/I'pufnt din ,i)'(ul (Oi'OŞ) 
,~i j}l'ilfru (/1'1,1 dela In'f'U (/1'!Jollizo(io f"'!l.-

1)'(1111 tIin ,1 rlld Il JJar/it/ului 1I(1,d/'u (ără

III',~(' el hlJful'ât ,.;c'l IllUlii {,(lIidirlr!ful'll 'UIIO)' 

III/ r1J1I ti l'i'I/,~ f iti. hUli il/.o ti ,~i fi /'I'd II ici , 
ci; II 1'flll d /1 ri/ (' 1I10U M re. 

.I,,,,f 11", pe 111/'11 SI'O!llI u.! rit' dt'pa.! /1 t (11. 
III(/,~ullii .il'lIrI .-;'a hl)fanÎf ('1111 r/ii/a I ura 
(l{ui (rit. J bllllitn',,,;('u-Hulllbl'?tl. [w;f SI'III1-

luI' tiI (/",'"llIi II/'U:;:, il/;' pentru 111'I'Ia ai 

IUl!td/(; (1 d/lli \,j('(jJ,II' ,\daul, /II,"';/' dl'putat 
rI/ 8'r;l'i, 

iJ. HUluhe,:d; l's/[, IIliul din puţinii da-
fP,q'(lli. I'a/,; In' 11[-/lgă [fIU}f.ca ţ]l'l'l1 .~i ()bo,~i_ 

l(Jo}'1' rI" t'}'I','~('ăt/J1' al I/Ii,'/,/o/' odrasle ale 
pupI/fu/ni, În IUfi/d /'/'1'11/1'0. Il mlU/I";t - şi 
s' a straduit ca făclw. tlli'ătdtuTei să sthi
i,,!ia !'IÎnă '/1 fundul bonlcf'/n/' În/Jaqilol' 
III' il ,.i, " /1'0/ ill/I' {fÎJ'lI/ti r/('fl:j/iu('o/n' de 
lil/lll ţi, d/!'/IIIIII'/u-i 10 (l' o!l['l'l1rllttl "iaţă 
d,' fiiii. UlJdl/l 11i1I1I('ei şi 1I,'iI!'lt'f'lduj' ac('tt

Ifli IJar11/1t (1/ ,';i4'tJull'i 1'1I1I/lÎII t',:;/i .'H' I'U-

1I(11I.~t,t'. ('ÎlIt~ li I/l'lIf eJ'ill'jul St1 (real'a prin 
,'iO!f'/I' tiI/tip Î///'dţiifo/'ld 1JIIIJIIW,51i o. /l1H1/

,'it, 1/ fllltll! ,~(I rodii ''j('oli IJ'llll!llll'~I' ,~i ('/t

fII II', /'/1 !U'(/(Iilli de li/ude!. bi.-;l'Iit·u ţ;1 ('/J 

/III lJIII/llr, !I(J,"podill'iile 1!)I'uitori!u')' fiiII l' 
flr/Î/ldllil", ial' ,'.;(1.fI'nii it'.~iti tiin .':'-('0([10. Ivi 
8/i/011l',-::li ,-:1' l'IIHrl,.;r' .';ii I'i Îndat(( ('1' ai stat 
rit' (urllll 1'/1 pi. 

/)a /' (II' mii ril [. I)U ni' ,,1 p tii /1I11'ci dlu Î 
(,'li, /J, HlllJlI/l',5fÎ ,-:1' f/({,se,-;c Q::;fâzÎ 1/1 ('(,le 
III(/i IIl/dt(, dii/ jwl!'ţt'le 1.~ef'h'i1I1Hi negat, 
Ît/ /111'1'1111 de ('()oJl,·/,nlir('. l'/1ri, /liai ales în 
I/I'('sl:' 1'1'f'llIuri ciI' -'H'1ItHlJf'ft' si sarlatani,> 

f " 
fii' ('(//'1' 11'11 n'm II! tiU SI' q;/,J/(le,~t(' de 10(' 

,~'(I ifl/I'(Îilezl'~ sunt () mare hi/H'fac!,l'e pen_ 
tru IJU}JU/'(tl ~a),lIt'. A tari ('ooJl€l'afil'f', la 
Î/H/f'l/Il1l1f 11'1111 ta'5ullli nostru ,-:' {I'IJ îlljiill ţai 
,~i ({illl'Utll'l' dr. l'a.rpa(i, 

In o/'aş1l1 .-J rad, '-:1Ht' piUit, 01"'/11 r, 
,. Feri e l'a71i (f ('1/(1 {It' ro tic el OI' ,.;IU I',~ti". ,'a /'e 

ÎŞ (I/'(' l'uişlJ/'i. În, nmlfl' din 1/'1Iu/,uV/t' ('n

HWI1I? dill aCI',.;t judeţ. ,/,(1/ Î1I ol'l/Şur ,1 I'f/d 
01','1/1 ,~i (1 ~!I'(l((Iă. 'Unde :~(' P/,"!7tl!I'8" ni
I firii ('II/J tu ~Jili ! In! rfăfol'ii fii' soţ'uteliJ ni 
I ' ( I ( , [ I " II! t i j' el o)' ,'; ti t (' ş t t. 

'['(Ii/ti' (u·I':.;ff'(t dal{ i'nadl' {nurtl' Îmblt-
1 ur!if"arl:. rc,~tilld 1'1'i'llnicin dltâ Bum
heşli de a l'ă.nli I/UlIU' ~f' I('agtl Înfiin ta-
)'1'(/ 101', . 

not' 1l!1 1//(/; pllţil1{' rrr'dnil'ii '5i\iaud,: 
,~i-'I crÎ,~ti9(lt d.· BlIl'nbl'şti şi îl/ p{)liti('(j~ 
1/11111' d$o Jll'i" 111 telcpciunea dsa/c a (leu
],ai fliltlel/tlna 1/11 loc li,' frtwt". Co ,~rHa-
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Pagina 2. ,.GLASUL SATELOR' Dtml1ne..::a, 7 Mai 1922. u -
(('l' al fI/'a.~1I1Hi A rad~ jJl'in fitll'tareCl dsale 
HUli al/','; faţ(1 li(' jlttlllra t!l' jO:i ~i $âracti 
a In,plIni/lli Ilustrl/. prin ~en:icii/e pc ca'l'i 
d.'l(/ /"-(/ (uilli> lulurol' aedof/l. ('!l/'i Î-Q1r 

Groaznica catastrofa in minele dela lupeni. 
cer'lIt sprijinul şi 4olul, d. Bwnh('şti şi-a 
râ,~tifJot la IIni dnpilll 11/ Întrl'aga 11 ()(lS-

1/'(1 j'j'('lltl(Jşlill(O. fa!' liriII l'flrha ,~1' {irp{/ 
dsa le b fân d (l. TJ/'i 1/ fi.qu i'n d~1/ 1 e ::.:i II~ /' (1 t i I'Ii 
_. Hunthcşti i<C {l/I/'ura azi de multă. tre
cere chiar '5i la ('ul/('daţl'nii lrnşll'i rlt' 
alt !1 li Illldl. 

Cum s'a produs explozia? - Numărul jertfelor. - Scene sfăşietoare. 
Pentru alioarea sărăciei. '~io: 

arE 
nţe 

ne (l(;('l'll, li ni el râ rea rI (' (1-.';;(' piUi (' ca 11-

riidIlIH/'(( dl1ti Hnmhf·,~ti 10 ~l'a!l/l1l1 dt' de-
1111101 111'111/'11 u/'o::olll .1 rad, 1/ I'n;;;f 111'imiW 
('li /liil/til hlll'l/ril' de !11If!n ntf11f1.<.:trll. 

CI' Jli'il'/',~fI' f'l'r,~/iUIW "(Il/tlitfi/t111uÎ /1(,

.<.://'11 de/o 1111'11, (/ fratellli ~i{'olae ~\;dalll. 
10;</ dqJIIluf o/ Siril·i. 111'1'/11 d/' N1J1!,~ tlll/llaÎ 

eHrintf' ti" {((/ilhI. Fill din {i(lplll', ('1 l'U/lOO

. ~t(' fUlllrI truda. tluTl'ril e .. ~i dlJl'uri.ll' (,(,101' 

multi ,~i II/Iri/iiti. 1'1/ ('ori ('/ 8'(/ ÎII/I'i1ţil fi)/'_ 

mai În .~ul(,J'illtel(' I(lr. LlIlIf pl' hroţe d('/a 
(:{JUl'w'lc ['ll/flUllli, !l'lIfele .Y. ,It/Ulii II fosl 
/III''' ('/1 /1 111"<;11/1 .. <11 1,/:i0I'I'{;/'1' dejlutat ni 
t/'1UIII/.~/!ll1i ('N,' e/l'd/Jtlll t)'iria._ CII t1qm
t(/1 d .... :0 (lis/in." prill t"o/'l>il'i/e !ruIIU)(ls(' 
(le 1I1,lirll)'!' III" /IIi/iuUI/('/o)' rlf' :-;/1/1'1';1/;:;, 

iar ÎII!!'!I'(}(·ÎUIII'(/ dl' ('II/'(' a dut r/Ill'arhl 1./1 
r:oll-"iIlIUÎ/'nl' ('11 ('ei/alţi dl'lllItoţi i-mi ('6-
,51;91/1 /III/fiI' ,~i/llll(/Iii. Frott=>/(' ,trIam s'([ 
bu('w'(ff dl' IIlU/f(j I·ill~te ,~i /111.::/( 1}j('iÎf şi 

f:Ollfrurii Illi pulitic'; 1II'I'OH II li IIHl'Î c1I1'lnf/' 
d(' 'mu/il d",'.;]I1'" /1I'I'NnU IItl lui. 

['('1111'11 rrerl1/ iri il" .';ii îll ţdl'/l('Înill'l1 lui 
tratrll' .1 rl(1I1i /(/('/' IIzi Jlo ttr' ditt rllmitdul 
c(,/lll'/l! III Pori idllhli UIră.n()~C, ullde ('1/-

"/udul (f,~(J11' foftll'U1111f1 1'><11' a.'~('lIlt(lf de 

HATEG, la 30 Aprilie. 

In ho.\{atuÎ (n·ut dt-: cărhUlli al Pctro$enilor, la 
LUj)t'll Î ~- cel-e mai 'Ill.ari mine de carbtln~ ~~O in 
n1lla "Aurora" s'a Înl<ÎlTlplat Vineri d. a. o ~r()az
niL:~\ C<I tastrot:t oa re .1 costat \'iata a peste 100 
ue mil1 .... ri (l).!ie~i) Catastrofa se dat~)rcşte îl1lpre~ 
jUr;\rei urm:ltoarc: in minii se 11l":~11;\ cu electri
c:tatc: lma din m<lşill:Crii a prodlls lI1l sir de 
~c;1ntci e1eCltr:.ce din care cauză S?;aznl metan bă~ 
m:llltean) c..: se c.kscarcli acnlo în mare mă<il;ră 
a luat foc si a produs ·explozia. Dctll11ătllra explo
ZiI~i ~.'a auzit la () l1l::re dep;lrte!rc JŞ!a. elI lucră
tor'i din 1l1indc illn:cinate, prC'e1111l şi personaluJ 
tl'n ahp, dtlP~i cele dinti\i momente de groaz{i, 
ali plecat ·la IncuI unde se prndllSCsC explozia, 
Dl'T\lllatl1r'le alt tinut 5 minute . 

Mina .,Aurora", unde a avut loc catastrofa era 
C01llp!ect ruinata şi din bUlltrn se nUlL"aU ţjpdde 
sf:hietoare ;1;lc ,~clnr îl1~r0p3.ti d~..., yi;;. Lucriirij(' 
de mântuire. la l:[lre ali hwt parte toafe grupurile 
ti;: 1l1Ilnc,:tori şi armat1î din î1llprejurimi. erau 
TfI:l rtc allen~ioasc din C~lltl'<l. I~ă l1c:1'ctii mille~ con
tlll11:1U 51i se smpc Şi dădea loc la lWnj Jlrăhu
şiri. 

nil1tr~ .:~rtLwrelc SC\1C\-;e afar;i am-nape toate 
s.::rtt m. au putut fi recl1lwscute R2 :cadavrel-e !'i 
rănitii, intre ~ri 8 grelt,:ar altii Hlal UŞOr au fo':.~ 
trallSport.J te Ia spitatu~ din Lupeni, 

Cu prLk.illl sco·att-rcJ răniţilor si cadavrelor. 
"'<lll produs sccne ~f:Î'3ietoare. filtre altele, () 
mam;l. care a a\'ut nenoroci rea să-~i piardJ Î1l 
ac~ast{i ,~atastrom, .1 fecim-i Ş:' sotul (pe care l-a 
\';izut grozav de schilodit.). a Îtle.hll1lit pe loc în 
fata ciîrhul1ehti ce Itlai păstra {J ştearsă icoana 
a corpurilor omC'ne~ti. 

Groaznica catastrof~l a îmhrăcat În j:\k nu 11\1-

'll1:d timltltl tlullcdoarci. c.i Înb'caga ţar::t. 
+ I . III mare parte mâneriJ erau de l1a!if'[)l1'alitatc. 

Am .'ipV~ f()(ull' Plltil/ dl'."p)'" dnij nu" . rOll1;În i . a~Jc că ,~'llea Cl~prilldt mai cu seam[t fa-
luit)'f',,<,'I/-HUIliI,I'.di ,~i X •. 1dalll, d('{J(l/,('('(' mi1iilc d~ Români. 

I 1 • 'f '1 Pa~llhc1-e produse dr: exp.lozic 'Sunt foarte mari, omrÎiJ( oi SUIII IIm t /1/01 ('1/.11nfl.r'lIţl rO(lo)' 
Tot.uşi nu s'a putut stahHi până acum în mod 110-

~lo.~ll'i r1('("(Îf. 0;{1t/ fipNI/ de /'('('(j(lI1daţ/('I Ei rât d;.n :catrz;l. d tlU se P'O.1tc nimeni scnhorî 
nO(l"lrii. Fa/)Ie[" .~(II'(i/'.'~itt' 1/1' ('alltlidlltii Încă în m:n~, 
no.~tl'i 10 .Irod şi flll'lI, swd l'ef:omQ'Illla- Cercetarea CAHlzelor şi împreiurări10r ~ri au fă
ti1'}C e('/(' mai 1)1111.1' şi de (I(','eo (/cenl 1'1'('- cut siÎ,se Î1Itâmple aceasUi R'roJznică nenQrocire 
dinţă. tate. ră alrgă/nrii din (/('r.~ft' ,1011(1 se face sub conducerea dlu1 Mârzescu, ministrul 
ct'î'(''!.o'i r!('cf(Jl'alp mi 1'0)' sta. delor 'a în- l11uncei Si sănăt~tei puhlke. care n sos.it aci În-

snţ:t :cUc d. Tcodorescu, directoruq ~nelof Pe~ 
rloinlrl .~r7-8i rica l:nt ni lo/' 1111 mai pc arp,~ti troşerL A. Coltetantinescl1. dir. asisttcnt\'-i sociale. 
doi tii dillJ!(I/lOf şi apll/'(1tori ('~I/jstiţi ai Phjt10 ~ PanoJ)OI. 

relor /flulţi ,~i Il I'Îlld/'('ji!clţiţ i. Miu, că î.na\f:ară de ajutorul de Îl11ll0rm,În-
ni' a('I'NI rOllrlHC('l'erl [>al'lidnlHi ti/I'â. bre la care familiiie lucrătodlor au dreptul pe 

nest îir(,('O/lHtrl(M 1'1t foată ri'ildll1'~. 8i I haza ~egei asigurărilor. d. ministru Mârzes~ va 
1'Oa,rf{/ Ji!' tnti fraţii aler/(/f(Jri ,lin .ll'arl ·.~i.li imp5di ,acestor famHii suma de 250 mii le; pe 

~I care Ic-o va plăti din fondul asistentei sociale, 
ce1Tuf Inel/lui, ('O llH1tl ficcar() din o8to,~ii 1 . r. t ··tf 1. f .~ ; D ~ 

/ . . .. I . 'd 1 . 11 In 01 mall arca lel e or se va aiCC az,. U 
erec. mcwşl CI1 steogH 111 parf1 li 10 'Il o8h'11 ! mînecă. cu o pompă dcosehită, La înmormântare 
PJcJ 81' !oert apostolul şi I'p8titond credinţei I va lu"l parte muncit(}rii in numă,r de 40 mii şi ra
e~ol/phcliei ,P(/)'~(dHlui ţăI'ăll(,~(,. p/'eg~finr1 1 ,m:t;~le a,cestora. Va f. de fată şi d. ministru M:1r~ 
bll'V111 ta sfrăh/C'ltn (/ 8feogH/W /1l(,J'Nl1'll tat ' Zescu. 
('11 IJl1IlW Înl·r.'d('j·f' şi lli1rlejde l:)'edniei- Amănunte urmează. 
lor .~i il/biţi7(//' ::dPfjQri Oh. n\lfnitn'·~cll-
BllmhE'~ti şi :\i(~. Adarn. 

DZI'!I .~Il (/ iI/fI' drrpitiţii.' 

Control ul im bog ăţiţilor. 
Se veste;;:.tc. cii gu\,()rntl1 lihcra1 va trimite în 

:::urfll1d o c01ni~iune care să controleze În toată 
tara averile slujbaşilor îmhogfiţ:ţi dill răsboiu. 

Din partea noastra dcolarilln, că ne-am bucura 
foa\-tc mult. Cflll<.l acest control ar înccpe Întâ,u 
cu înşişi partizan'î sus !)\1şi ,ai partidului liberal. 
MoI} dorim. r~,\ an:rile câ.-:;tigate pr~n înşelăciune 
si .ieiltirca poponlllui s<\ hc confiscate pentru fon~ 
elul săpcL1or. iar villovari S{t fie arunca.ti În puş~ 
:;\rie, 

D:lr noi IlU moi credcm in acei<;tc minuni 

Clta~trofa d.:.la Lupelli ~o jak n;ltiolnlă. 
Pe"te 100 de lucratori minicri au fost omor:iti în 

. dtcva sC'cunde. Cu toate ajutoarele Ce le pot da I 0rgarr;zntilllli1e de asigurare munc:tPreascrl dela 
~ noi. adll1\rah'l Înzestrate. e si~l1r to(o:ş eli nu:ne
! roasele familii ce râm~în in urma jertrchr lIU vor 
i p\1tea fi multt1mitnr "priijnite l\\llnJi r.e aceJstă 

~a,le. t: '11U numai omenesc, dar si l1a(ional. ca 
lumea s:î vinil în a.iutorul acest,.r fam"Jii, cari ar 
rămâl'i'.: ~1tjcl în sărăcie. dacă bi11ccuvântarca mi-
hei omeneşti nu s'ar revărsa \)cste ele, • 

1': \·Orb.l aci de muncjtorii' Carj ai:-;~llr'[l bo:;!;:i
tiiJe t~irei, car' C()111ucr;l cu str~ld\lintclc lor la 
înbr:rea econ01ni>=~\ si la inflorirea unui Stat.. 
Sun! albiT1<.:le crcat(':1rC cari rodesc mierea ()ll1e
nit1lci prin straduinta lor encrl!;idl dar n-ccunJ)~~ 

M:~i ales lucrat()rii dn mine. nevoiţi ~\ tiJlll1~ 
cea.s,c:t Îtl înttHlcrL.:ul de sun p;lmânt CII. sa 1}fD
ducă lumina OOSl;:ltii\or noastne, sunt ~ci mai' ex
PllSi dintre toti. I>oyada stă ch:ar in catastr()f~i 
dela LU!:liel1i ca re !le","! c.{}J)lcşjt sufktele de :1 '115.
r;lchmc. 

P'c'llt,ru a!itJ.area SufcI"nţclor acestor familii ş& 
!H:,ntru imbhlHzi.rca jale: lor f;tra de marR:ini ga
zetele mari d~n Rllcurestj ali deschis liste de a· 
j Ll t{la re. 

Chemâm şi l10i la Oj)Cra de soM:ariza.rc (tin.ere • 
la olalt<'j) natiol1J.la [le toţi oarnenji de bine ai Rq~ 
rn:ll~ei-Mari, cari au a-.:um p61ejul S~l !1t:' dov~
U.01$i:~i Întc1,egerea umt1 momcnt at~1t de dra ma" 
ti\.: în i~toria economic;\ a a..::esrej tăr~. 

HA TEO. 1 Maia. 
1 
! 
I
I Ieri. Dum11leca, dimineata ~'a s{\vârsit in Lupeni 

înmnrmântarea jertfelor ~roaznicei L;lP'>trofe de 
! b mina .. Aurora": COscjug-urile au fost aşezClte in 

I
I Piaţ~ ma re, oîtl r:l11d,llri,~ dUj}rt rcli)(iu,ne. Era: Il vrc"'r'" 

mt: trumoasa de pnmava.r{l. A fost o IUllle 1I.;";U- • 
, prinsă de pOpor din ',Lupcn\ Petrosen'l ~ din in-
I trea~ă valea .liu1tti. Au ~1ujit 4 preoti, g-recli-"r t., f 
I ~ 

I g.rcco"'Catolic, ronral1o~cat{}Hc şi reformat. Cora: 
minerilor a d3it r~!KPlll1surilc l,a slujbă şi a câutat !ţ;.( I aşa dc dui{}ş încât a ~f,îşiat in\n1i1e ascumaorilor, Cj 

1 Unul dintre JTIullcit.ori a tinut o :vorbire. care :1: 
l,l:lcnt <î plângă toahi lumea dcla înmormântare. ~. 
I Cosciugurilc au fost purtate la cimitir -de câte ea 

! 4. mineri .. La cimit'r s'a t i!l)lIt ohicinuita slujbă şi ~ 
, s au rostit vorbiri jalnice. 
, S'au l)rctdus sccne sg-udtu.toorc când llefi:ric;- at 

tele văduve Si s.ărmanii (..'Opij şi-a.u luat cd d'l!1 'l!e 
urmă rămas bun dela scumpi; lor morti. C0R. ~a: 

._~. ;le 

Sinoadele eparhiale ardelene. ,IE 

Luni si Marti s'au sf,ir~it de,~batcIi!c sLnoade-: I 
lOr eparhialc din tnuturilc de dincoace de Car- ~ 
pati. La Cluj, sinodui prc.tLnde mitropolie: Sibiu- dl 
lui rea.ljpirea ota~"ului Alha-Iutia la ep;.scopÎia C1ti- CE 

Ju!ui, se COTlsta1ă Înmt\lţrea baptiştHor ş.i sporirea m 
caZUl''i.l'Or de concubinaj. - La Oradea-mare, în- t( 

trc altele s'a votat un proiect pentru reorganiza-' ( 
rea diecezet, înfii.ntarea dc noui protoP'Opiate etc. re 
- La Arad. sif1lodul a hoUtrât să ceară statului e 
ajutoare pentru îmbulwtătirea pliiţei p,-eoţilor; 11 
s',a hotarât rorunzirea protoPOJiateklr. - La Si_ 1 

biti, s'a desbăllut Î1ltrc altele reorganizarea pam- J 
hiiior şi rl'rofopopiateJor precum si .cererea Cluju-: 
lUi ce pri,"cşte realipirea ()ra:;;ulai Alba~IuHa la' 
Cluj. . 

Toane siJl~)adc.\e eparhi.aJe au desb:itut amă-~ 
nunţit ohcst:unca ŞC()lilor şi s'a hotăr,lt,de t'Jate [ 
sinoadde. susţinere.c'l şco-lilor Si protestarea km-ru 

i potriva staltificăre1 lor. r 
~ 

1· Grav conflict agrar. 
I Ni se vesteşte, că În comuna Bicaz (judettl'~i 
C~ud agronumul Romancs.:n. sosind În com11!1~ 
pentru btspect.area ll:.tţ:ior de lmpropri<.;tărLre. ex'~ 
plicând gresit legea j)ământnlw\ a fost în tâmpiu-:t!( 

! 
de s,\teni sa le focă dreptate. La aceasta, aR:ro"'~ 
nomu~ ~ raS))ll~ls: _ .,Cui nu-i p.laceaceste ~t.'~i •. săr 
plece dlll tara. Saten.u revoltatI de aceste cuvm14. 

1 au pj,""tc,9',at. Al1:ronomul Îtl\'inuind pe preotul V:,;., 
i tor Borna de instigator , i-a amenintat Ca -i v;t 
I duce etl jandarmii J'n post în post pe jos. Pret)tu.j 

a rasput1l; ca 1111 se t{;tl1e de oaroce dreptatea ~ 
de partea lui. Ag:rollomul a intentat proces tn;;onl 
tra preotului şi a sii tennor pentru aţîţaTe bre'; 
volt,Î·. Pop.ulaţia din Ri.:;az asteap.Ut nerabdftto.1 . 

1 re dreptatea. 

,.GLASUL SATELOR" este răsunetul dureros, al suferintelor şi grăitorul d6rurilor Si a vointei adevărate a poporului 
, t 

.. , 
J 
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Ce-i nou ÎA pOlitica tărei? 
POLITICA DI~ AfARA 

La Gcnova (in h~lia. undt< se ţine ,~fatul ta
·!.lor) s'a auzit mai Întâi vcst~a care a produs mi
ar~ că Germarnia a il~dleiat o Îllvoia.!a cu Rusia. 
nţeJ.esul acestei îllvoreli nu poate ii altttl decât: 
krmaTlia şi Rusia îşi \"Or umfla pcptul în faţ..1: cc
;l.rlalt.e tiiri. Şi 'l1111me. În pa~uha aliaţlo" noştri, 
lin a dtror pOrunc,l d. Tache Ionescu nu a ÎtH.lră'-
;it S[l iasă niciodarel; deci-- Şi In rap"uh'> tloastr ;:;, 

tr siguri. • 
\ 

,. 

SA:;;II ~'Ali I~Cl~f.Ilf.Rf. IN 
PARTIDUL NATIO:\A:~ 

ARDELEAN 

Oin cele Ci: ,,:ctim in gazetele sasesti şi ş'.'ă-
1sti dela !loi afII\m. C,l Saşii şi Ş\'abij n'au in
~dere în Pa'rtidul nat\ma:l alrdeleal1, fiindcă ei 
c. că atunci când d. Yajda a stri~at: "Ardealul 

· , ArdelenUor!", dsa llU a înţelcs ca Ardealul să 
! ~.a,! Ardeleni1()f. ci ($.il fîlC <li! partidu1ui dSJle. 
· eace nici ei. nic'i noi. nimeni nu poate primi. (Pe nem
: şt.e: D-enn cr hat 0S tatsăchlkh S() gemcini: 
f ehenhi.in~ell der Nafiona.1partci",- zice "Tas.>:-

arf'din Sibfu, de1a 16 Aprilie crU. [ubirea de 
- le a Partidului national, care v,rea. să st<îpâ-
1 ~ască sI.!Hrur, îi I)Jamcază iucr;irile, de cari, la 
· aCtlTt',,,,ti. lU1nea este mult mai putin ÎnZl'ijată 
- !Cât ar fi, dadi., printr'o la.rgă prcepere, pa rtj-

• 

J ar reuşi si\ uneascti într'adevăr tat Ardealul 
Banatul. 

[n şedinta de Mc reuri SCara. sfa tUl! m:;ljş\ rll(1[ 

.. i ocupat Între 31tde despre .cxjJ(}rtul .... l,Hor. 
'- mtilldu-~r~, tot mai nmlt [ll>sa aceasta de ani
I- Lle, s'a hotărât oPrircJ. exportului eailof: dcoa
l-::e lTl eaz contraT s'ar aduce mari pa~ube eeo-
'a miei tăreî. CI 

- Ce priveşte legea pămân'ulll in Ardeal ş.i Ba
l- t s'a hotărât revizuire.a t:tolQuriîor împărtind 
1- cei indreptătiti numai in 8 c.iase, pelltru gră
c. 'ea ap~:cărei legei, deoarece pân~ acum lucră
lji e merg foarte greu. -
r' .Pentru impcdc>carca s .... '1lmpirei t,aluluî se vor 
.' 1: -mă~11 ri de restrânR'\: re a CXIYl··tl1hti vitelor 

.1_ ,tăiat. S'a restrâns eX!lortul cartofjlor Si al ce
n· si STa opritcomp.ect ace!. al ouă lor. 
u-
la ŢINUTA AVf:RI:SCANILOR SI A PARTlDU

LU[ NATJONĂL ARDELEAN 
fATĂ DE ALEGERr. '. t :a< 

• te Int.r'o .şedinţă il- camitetulul extX.lttiv al Parti
I'r\-lU! ave,rcscan Fa BLlCI1resl'i, s'a hotărît că parti-

i respillll;e propuncrea liberahlO:r de a nu ptme 
__ rtr aca'll:dj.dati unora dintre Îruntaşii averesc:mi 

.alcgerile d!e~ 28 si 29 Ma'Îu în Ardeart si Ba
t - Cu toată acea'stă hotărâre d. O. Ooga ~i-a 
; ca:ndirlatu'-a în~r'1Il1 ~(j,: În: B~hor, und.e' --~ 

,ţul)ă cum află gazeta "Stel'3.!tu>\" din Bucuresti -
Ula::ral:ii itI vor sustine in aleg'>eri. Comitetul par
eX':tILtj avel"escan este hotărât ca în cazltl când d. 
ll'3:tGog"a îşr vn sustine până la smrş''ţ \,;.{l.ndidatura, 
r<:~ <";coată din partid. 
sa '" 

l!:ULa co.nsfătuiroa delegatiA c{}lldl1rer~ parrdu
';~'It1aţi{)n<bl ard~ean. care s'a tinut la Cl1Ji.-.Ia 10-

\"J'tlţa d-!ui I. Maniu, s'a d~b5tut În malt'" ll1lă
:otU.tlt statea p(}Htieă diabunltru a tării şi s'a ho
a flt întrarea în 'luptă la a,le~erile partia,lc parlu
~ollltare din hma Maiu. 
re' Materia'ltt'1 pentru .. Cartea neaR'ră" fiind cOn!

tO'"l t adunat. s'a dat la tipar. 

i D, J BRATlANU LA ROMA. 
:-:b1 i : 1. Brătianu a fos.tl.ra RotnJ...unde a fost pri
, U, m .:l11dienW de regele Italiei Si de Pal}a. . 

~ .. ~ --~:.._--=-. 

"GLASUL SATELOR' 

:-:'"j'\RILlRfA Gr~ANITfr CU UNGARIA. 

L>. Colonel /)itllitrt:sclI. :-:;cÎul dclt.:~aţieÎ române 
din Oradea-Mare rwtltru hOÎ<lrâ!1ea KNllite.i UIlKa
fo-rom,ine a declarat unnatoaTiele: 4.000 hec· 
tarc din musia ial11iji~i Tisza au fost tre..:ute Ro
mâniei . .La 1 M~ti se \'a im:cpc aşezarea sti\.lp:lor 
cJri -~arat;1 !<."ranip. 

Intrunirea comitetului 
executiv tărănisl, 

Ilegeril. partiale. - Congresul anual. -
Reorganizarea partidului. - ))Cartea nea

gră« a alegerilor. 
iNl Se vesteşte din Bu.:urcşti: 
Comitetul executiv a:l Partidului ţ[lrâ.ntlsc a 

tinut sedintă Joi după amiaz i, d,cla orele 3 şi jurn. 
pâna la orele 9 Si jUIl1. scara. In privinta înh:le
g-cre: el( Parridul lPţinn a ! ~lrdelean, comitetul e
X4ecuti\' al P;lrtidu!ui tCtT[UlCSC a inlf)Uternicit dele~ 
~atia statDr!1ÎC[t a urmaeonsffltuirea cu Partidul 
nationaL pc caile ue va g[tsi de trchtrinttt, tit~· 
f,'nd C;!tre o 'firn!)ezire hot,jrÎt[t si des[t\'ârşÎtă a 
situaţiunei în ccl mtdt o h111[1 de zile. 

>/< 

S'a hotăr;lr ca !l:lrtidu! ":l'.::andideze În alegc
riie partia\.~. 

S'a aprobat cHndidatuTiJe dlor nh. Dumjtr;;scu
Bumhesti la Arad si Ni.::. Adam la [n~lI. 

• 
S'a mai hDt~lrât ca con~resuI a.nua.lal parti

dului tarăncs,c 5~1 se tină În a doua jumătate a 
lunii Octomvri'e. Con~resul .se \'a tine ~a [aSi şi 
chestiunile Însemnate ce se vor desbate vOr n~ 
prog.ram111 def'nitival llartiduilli. organizarea şi 
tac1iica: partid.ului . 

J)~~clraţia <;tatomieă va convoca În momentul 
socotit de trebuintă un :alt congres. extraordinar. 
al org-an izathll1n()r judetene. spre a hotărÎ tit1t.t::l 
gruputui parlamentar al partidulUi tă-r{lllesc şi a 
orga'liza lupta afară de Parlament. 

Pres.>:i\tirea tehnfidi a con~~stLlui anUla:l va f} 
lăsată în sarcina -comitetuhloi loca( (dela lasi). 

Cu o hmă Înainte de tinerea a:ce~ttli COI'!!:Tes 
\"()r avea loc. la Bucuresti, conferinte În cari se 
YOrpUllC În deshatere;::hcstiullHe Ce v()or fi duse 
în COll.l1."res . 

'" VilleŢl' după 3miazi comitehţl executiv a ti ll1lt 

o nnllă ~edintă. S'a desbătut reorganizarea parti
dl~lui. S'a hotărât ca l)e lângă secretarhatul gelltC
ral ::lil parti du-ht i să functioneze câte un hirou e
conomi-c. care să se ·ocllpe de partea băn'ea<;că a 
partidului; un birou de pro!laga,ndă; o secfie de 
stl1dH ~; 'un hirou de orsranizare a S!:azetelor par
tiduhti. Conducerea .bfuroul,uj ecollOlmic o va avp'i\ 
d. L Rădll0atlu. a biroului propagandei d. V. Mad
geartl şi. a cercuhtl de studii d. S. Mehedinti. S'a 
mai hDtărât ca să ,~e vroceadăla strân~erea I'În
d 11 r510r ()r~a ni7..atitmj<l.or În iit' htl urmă tor: 

Membrii cormtett~lt1i executiv Îşi vor alege 
fiecare câte un cerc de achme si vor vizita O: (('<Jnl 
z3tiil~ mai slahe sau unde sunt ieşiri dill rarti'J. 
căutând să desvolte acele organizatii si să im
pace neîntc1c!1::erile a~()lo llnd~ ~H1t. 

• 
S'a hotJ.r~H ca Aar~idttl tărănesc să-şi lăr-

gească Organizatiile peste munti (In Ardeal, Ba
nat si BllCOyina). Un !/:'rup format din domnii M. 
r. Bcrbc:~'aru, dr. V. Hotăra:n şi Or. Iunia.,. va 
tner~e mai întâiu În aoeste tlnuturi spre a forma 
cele dintili uupu,lete de org-anÎzatii, Apoi frun
tasii !)art.:d1t!ui, YOr' merge să tină întruniri de 
propa~wlldiî. 

S'a llOturât să se ~1):irească .. Cartea nca,t.r:ră" 
a ,tc}egeri]()r.pentru care materialul Se at'llă strâllS. 

Delegatia ~tatornică a pa.rtidlt1Uj se va întruni 
la·1 Si 15 a fiecăreillln,i spre a fi 111 cu[Cnt cu 
mişcarea org-allizafiunilof din tară. 

• 
Itt "ederea reorga.llÎzi't r';i partidlllulÎ. s'a hotă

rât Ca înlunil.c Mai S'i lunk. nrg;mÎl:aWlc jl!de
tene să cOllvoacc Cf)ngn~se jlldete1le, spre a re~ 
înoi comitete+e judetene. a dcshatc proectul pro
zramullti şi a TaICc ohservati"re -ce vor crede a
cestui program. Ac(,'~k ohscrv::ttiul1; se VOr tri
mite într'un memoriu b ..:entrll. În vederea con
,gl'~~ului !?:cl1!cral din OctOl]1\'rie care va avea s'ă 
des.hată si S,rt primo:ascu programul dcfini~y. 

Pastina .3. 

Ochire 
A 

In politica din lume. 
Sfaful ţărilor la ,Gnwvu. - România e susti· 
nuta de alia( •. - Râzlwilll gre,('o../urc. - Ro
nuinia jlulel'ător in pacea Rtlsări.tului. - fll
tâmfJldrile in Irlanda. - Războiul d~Jl Georgil1. 

I htN! 'cât se poate constata. Î1n sfatul ţ{HiJ.or 

ha. Oenov'a (în J talia) s ',a: aâU7r.s ,lla ma'1'i neînţe

legeri dn -uaUl-a unei învoeJi secrete faoLHă 
lntr-e I~usia şi ·Ckl1l11<ltnia. ÎnV{)jaMl Îndreptlat<1 
Împotriva ved'nilor lor. interesele ţăIrilor mari 
oe priveste -Rus;a. sunt âtât de nepotr,vite .ilicit 
g~lsire~~unei formu~ 'care să 'multumeasca pe 
toti e foarte grea. Ul\e~e dilltffe marile tari zi<: . 

. ca Nemhi ş: bdtşev:oeii nu ;]:Il! gârJlllnri "rele. A
I ce!ora GlH'Î spun asa .. Le Ternps". gaz:cta guI verrJilblui francez ~e ,pune Întrebwrea,: Oa'r,e gll~ 
I v6rmrl sovietic Vr€la să 'oonsÎ!dtNe În 1l1od defj
i ni tiv gina:nit-ele de astăii ale Rusiei. precum şi 

g,ranita r{Htlânăc'u Basarabia? Ouvennlll ger
m~l!lI recunoaştcd!cfinitiv granitele t:rase la Ver
sailles, [}l1ecum şi tetr'tori~l·e date Belg,j·t:i. Da~ 
llemal'cei, Frantei si Poloniei? C~lnd 'se va da 
lIrI rilSlrmns nmJ.ţurnitor Iia ac'C'ste int,nebari. ~ 
va putea vorbi de pal.:tul de glMallti, (II dllUlui 
Lloyd George. Orkmn. revendkările r~omâlliei 
sunt sustinll'te energic -de Qătre toti al~af·i, atat 
cu privir:e 'la re<.:U:110aşterea Basarabiei cât şi 

In t-t:z<turuij romflTl e un -punct defi'llifv câştigat. 
Ce priveşte. ÎnlCăp~lti'n.aroa Oerman.iei de a 

nu-şi împlini În mod cinSltit dat()lr.i'le fată d'c 
1 11 vin g-{ttori şi mai ales faMI de Franta,. primll~ 
Tll 'n,:stru francez d. PDinca.re, a dat amhasado
ru1uÎ firancez dda Berlin instructiuni să SPUlltl 

guvernului gt::rman: 
.. Dacă Genna,n.ia şovaeste să~si regulez,e da 

toriile bă,ne.şti f,ată .de oo'!, eu voo; pocuooi trU

pelor hanceze să treaci .pe pamântul german. 
'chiar dad '<llCeastă hotălpâre a noastră v .. în
tâmpina Îilnpotrivirea aliaţilor noşt:ri". 

• • 
ln Asia·-m'drăzbo.'ulk j.nt're Oroci Si Tur,ci 

tine şi acum si nu se ştie când şi cum se va 
tspravi. Se s'vone'Ş!te din Atena (.capitGl13 Gre
c:'e',)cătrJ1upele grecesti alu ocupat ora'sul Sokia 
După ocupa'rea oraşului. trupe)e greceşt~ au 
illa~n t'at spre miazăzi întâlnind sJ.abă îurpotrÎ
vi:pe -din partea T'LIrdlm kemalşr,i, (trupele a,

·cestea se nmm."SX; aşa dela Kema~ pasa, calre 
este co'lTh:'1,nd an tiU I arm..'l.tel.or turreşt; cafi POM

r.ă război'!.I;! petltru aluflgarea Grecilor din ti
nuturile oe ac'\."'ş.tia le-au ocupa,t deli3! TUlTlc' in 
Asia-mică.) . 

Oazetde englezesti aftiă.că ÎI1<cercă.l['ile de 
Înwillca-re Între Greoi şi Turei, ,(bIj fost 7.klldăr

,nkit'e. Aoum se va 'oelre !m'.jliOdrea Mieei Iflte
:eg-erj si itnai ales a 'Român'tej şi a Serbiei să 
g;ts-easc;l {} forml1lft de Împăciuire . 

• 
In Idallda (o tară oa,re se tine de Anglia, 

dar s'a prodamat ueatâl"nătoare) h.hptel€' Între 
r.tlsclJ11ati si trupele ·regulate al.e guvern'ul'Lll eE
g-lez se ,u1'lnenă cu înverSlmalie. Joi s'a dat o 
luptfl ,â'!IgCr,?a~; .au fost multi mO'f'ti sj,ranit! 
~k :l!l1<tndoU:l partIle. 

* 
In republk'a cont:'a-boL$€vica Oeorgia (fn 

Caucaz) luptde '* tin .lant. deo.atf~e bolşevi-ci 
vor cu frr:..:.'e pret să pună stapânire pe. a0e:l!Stă 
provil1('ie bogată. iar po]){)ruJ georgian vrea:;;1 
scape de sub jugul holşevic III,t,r'o lUpUl d:.l tă 
de curând. răscu1ati~ din Svaneria j..:au batut 

I pe bolşevici c-:llri au rcefllIt guvernului bolşevh: 
din Moscova (Rusia) să ,le trimeată. <lil\lto:l.'re. 
Ră~~oalele 00nfTa bolsevicil·ar .se latesc ş' în 
alte ţinuturi. La Zakatally. popubtia răs1.."Ula'tă 
,1 dezalmat tmpe!c l~lls.e,)ti. 

l 
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A6uluif păcAtoasa contra chiriaşilor. ŞTI 
I 

I I In seri!{' Jc 28 şj 29 Aprilie crt. f}ubl1c:u1 
.• II :lrauall a <lyut fcrkrea ~a ~u~t,e Jeos~b'ta placert 

Ge i-a procurat-o -':Ullus:.:uta trup,-t teatr~11[1 a d11li 
Ni se scrie: V. A!ltolleSl.:ll 'ii Ni':l1kscu-Bllzt'll in j)ic~di.! "M~1r' 
In ziUa J\.' :Si. (lheor~hc, 6 Mai, imra în vi

l!:u:t fi: noua Le~..: .t ..:hirli\{Jf. 
Lumea n:i;,::ljh c foarte Înzrjjonuă a:mpra fe

lului Lum va fi talJllacit~l aceasta kge - at,it de 
Îlh.:ur-:at[, ~_. de cei '(Il aYCre :-,;i protejati. 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Maiu (at~ 31 de zile). 

_1 ,~cltlş", ,.Ri..'(Olllalldati a" ::;i "L,':;("ea icrUlrci", 
t (ate -:u o dc()si..'bit~l arr;:t de (atrl' V. Anton 
1 ~~~okscu-BlIzeu şi rn~Tl1hrii trupei Jlor. 

~--~~~----~------------~----------
Ziua' ~~le~d~;- Numele s!inplor Şi me, I 
-

8 I 
9 

Luni 

Marti 

Mere. 10 

2.) 

2n 

27 

Ap. şi ev. Marcu 

M, Vas., s. Olaf 

M. Simeon fr. Dlui 

InsemnAri 

Mersul vremii.' 
frumos,ploios 
racorOs, 

Lc~ca aceasta, cu deosehire, ..:hi6aşii din Ar~ I 
deal o sfTlltim ma: tIlult, ueoarccc pentru Ardeal 
şi Ban:\( nil s'a t'llut seam;\ de cheia schilllbllhli 
>':o:uiHJehJl: fn.,ki• D~c>':ILm. s'a, fitCllt ace,asta în. (,..,e-I 
kl,tlte tcrltor).! a)JPlh:, CI nOl Ardclem i Si H;\l1ă
(cll'i suntem pag-ulliq iar;\:-; duhlu, fiind ~(K'{Jtltă 
COro~UlJ. cgaLt cu leul. Il Joi 

M,lsura c paR'llbttoarc jJl primul rânJ pentru . 
l~oll1;il1i. ":~lci !)tÎut este. ";~l la oraşe prOPrietarii I Vin. 

11, :18 

Soarele: 
rasare la 6 ore 

A. Ioan. m, Quintil il6 m. apune la 
8 şi 16 mio, 

.\1. Ruf, Art., Magna 12 2!t 

sltnt in majn·ritatc strc,in1. iar Rom{inii - .:hi- I !sâmb. 
riaşii. Deci şi dinpull..::rul acesta de vedere trc- . I 
huia Ju.at;i fîn ,considerare cheia schimbw\ui şi PC11-j' Dum. 

Luna: 
13 30 A. Iacov fr. 1. Ioan lună plină la 

18 Mai (30 A· 
14 i 1 Mai Pr. Erem., m. Filos. prilie). 

tru Ardeal ':'1 Banat. Masura aceasta dovcdc::;te .... -..;.------------~---.-
in dtcajulls. C:t poporul ardelean ş.i băn.itcJn În <[.(- i Dum. Samarinencei, Ev. Ioan, gl. 4, voscr. "[, 
tualul Parlament, lIU ·cste reprezent.at de nam.:nii I ... -------.....;---...;;..-~---
s,aj ad,ev{lrat i, cari. CtH10\\C împ!'cjurririle acestl1~ t 
tmut Şi nevOile poporului de aiCI, ~ CI numai de , 

na.men!, strc:ini de j,nten:sclc\ ~oPorului nâdjit, I 
Cdl'! lasa ca poporuii ardelea.n sa fie pagubit cu i 
toate (J·ca zi unile. * i 

J 

- Pe toţi aceia, cari IJr~milld trei TUl1nere 
din K"zeta noastrâ Si nu Tli .. le-a ilWlwiat ii so
cOlim de azi inuiTltt' ca abonati ş. prin urmare 
îi trecem În registru (protocol) rUJ!âTuill_i sâ 
ne trimt'atâ cât mai neintârziat pretul abona .. 
mentuUH. 

C~i Cll avere si prntt:jati Iltl ;';UlIt mulţumiţi nu-
ma; CII at~1t ;cu dt i-a Ta\'orizat această lege a ~- D. dcputa-t. P. BranJs..:h a plcc.,t în elveţia, 
chirHIor, ci ci mai şi tă~măcesc ~R'ea în cbip unde a fost învitat sit tin" cOllferinţe În oraşele 
~'i fel. mai ffi<!r i asupra Român:ei. 

Un caz: Proprktarii, p;\s<lR'iwl maforărji chi-'~ AfI~lm cu placere despre, căsătoria conrratc-
rnor micilor indllstriaş" Si 'lTIescria':'i îl tălmăcesc In: nostru d. Laurentiu Luca, gazetar (Arad) cu 
~lstfet: micii Îl!dustriaSi Si meseri'1$i trebue să d,>oara l~nra NkokS\.:lI, fiica preotului Iacob Ni-
plăt-cască de 3-ori chir'a s' după birouri m<lR'azii \:olescu (ruştL'a), car~ se va serba Dlvminec[l, 7 
şi atcliere: pe i;:ând legea ISPu'lJe limped~, că llU- I ,.\ait~ CrL ~Îl1 bi,s~q...:a din Tu:-;tea. Ur;hn tinerei pc
mai. PENTRU PRAvALII LE micilor industriaşI I redu toa,ta fer1.C1rea. 
Şi meser'aşi, tutungeri i, coopcrati"c sau Mnci po- , ---. Ml?Curi. 10 k!ai, orel~ 11 a. m. se va 
pula~e se phHeştc de trei-or'i ,chiria di,11 1914, I d,esch,de. m ~alatllL ,~I~lUJ'a1 din Arad, expozi· 

ş, ace'3isra este Ul1 abuz dl11 partea. celor cu (ta de IJlctllr~ a Letmez .AI., Sţama17ad. 
avere. ce. nu se poate suferi - şi tre.bue împede- Acea.sta (lTle llJc de invitaţie. 
cat de cei in drept. - UN CliIRIAS, 

Economie. 

Târguri de ţară. 

Călind, n. 

1fJ--...c11 Mahl: ~:illgeorz <Arde .. !); . 14 Ma'u: 
lJezl1a (Crişana); 15 Meriu: Agnir-a (Ard.); 17~18 
Maiu: Bistrita (Ard,): 20 Ma,iu: Mi~lsasa (Ard.); 

21 lv\aiu: lalSenova, Rudna (Banat); 24 Maiu: 
Moc:r'in (Banat); 27 Maiu: Năs{uld (Ard.); 29 Maiu 
--2 Itmie: Timişoara~ 

~- ComisiUliea de re.::rutare din jud~ţal Ncvnt 
a re':rutat in lipsă (nefiind de faţa) pe domnişoara 
Beatrice Schwartz, in ,urma zreşe1ei primariei di.n 
Buhust care trecuse pe nnmita în tablou! bărba
baflor. Aceea.ş comil;jullc a scutit pe un tînăr din 
Bicaz. pe motiv c:1 este hermairodit, adeca băr-

I b:lt-femee. 
.- Ni se scr~e: Reuniull-ca de kctur{t şi cânt~lti 

i a m~seri<\ş!h)r români din S'rja (jud. Arad). a 

; 
i x ~(: atrag'c att>lJtiulh';1 asupra ;Lnul1ţulllr SfJ~; 
1 r:l\ei de a~i~llrare .,A(jJ~IC()LA", care şi-a Îllee 
1 put acti"itatca· Cu. O(<!IZi:t si..''Zolwluj de prlmă 
I \'ar,'1 1;)(i..' a:-;igUr:tr; contra ){r11llinc i (pietrei). P;~ll 

1 IrU :1':0-" t scop S()Cil~l':île,l ,-,at'.t;t rcp\'l?)!.:l1tal1ti il 
j cOt11Unde lllai ll1:tri din Judet prl':um ,:,i acl1iz:tol 
I is..:usjţi. 1 

/
' x .\Fl:::-UL (pllhlkafjo::a) r'':Jlallll,lor in ,g;\r:1-

I
I (ador krarc rOl1l,!l!l' lin it1tn:,t~a t<lra o i,l)'Bl 

;';(lcictatea 'tIl. "J<('d<lllla"~Jll B!l\'Hre~f. iur in p:}6 
rik .. Lari ,1partin Dirc,;tiunc: regionale Arad Pt( 

i lTprt>ze1;t:"HI;1 ci, ~are kJ<:llcşte in ARAD, BU!iiii 
i l(t(jI~A MARIA (f,)st[l Al1d r:issy-ter) Nr. f I etajul I. 

MAI NOU. o 
'!'r~se v\.'steşle \l:Î,tJ! Hu>owreş:i.o<l Joi regd 

va cdlâtorÎ la LUPl?1J', unde va cerceta familip 
l!cllorocite[or jertfe a catastrofei miniere $i 1 
va impurti 100 mii lei. ; 

-- M:\rti LI ilrelc 2 d. a. a tr~cnt p'rin~ar~:l; 
Anwlui trenul cu .;;are printul Nkolae al R()m~-, 
IllCI :l călătorit pc~tc lJngari.a }a P.aris, _,l1 

In PetrOl;<l'llÎ a fost prins şi arcsta;t'4!I'I'I"""'>jJ\;;"1 
un~ur. Din dovezile g;lsite la el ~c vi..'ue Cel fi'ice' I 

spionaj în contra Românj.ei; se hă'll1ueste că el ICi 

eSle strein de cele Cf~ ,,'Ol! petrecut la [~UPClli. {l' 

--- Un allume Rah~d Sau! elin Craiova a ÎnCCI 
cat lin atelw~t LLl revolverlll ~mpotriva dluÎ L 
nan~'" consulul A r~entinclla Bu~urt:şti. Atentatltll 
\l'a r'Cllşit: .:riminalul a' fo~t aresw,t. 

11 
'It 

~ .. Un distins ~aZt:t;'lr 11l1~1f. d. Columan gţ(ll 
lik, din Arad ':'Î-a pus ,,::apat v\:ţ\.:i n!Tăvi\ldu-S1h 
Et suferca de oftica şi vazând ca nu mai e sa,.,! 
pare ,s'a otrăvit singur . 1 se va face en.. iJ.lll1orm~'i: 

t 
tane pompoasă. '1 1, 

I .. AGRICOLA" Ii~ 
1 . :! I Societate anon!ma de asigurări generale din Bucureh i 
f A"gentia principa'~: A RAD. ;1: 
Primeşte aSigurări de ~.cend~u, grr.nd'ină. tnam 

l 
.. . (} 

por· rupt P1'eTI spargere, ~:OCldente i 

rest'i1l\lirea ·pdmelor 'peste 10 ani, _ pra 
cum şi asj~LL'fări ve vr<l!tă şi ,pentru ;'.l 

Il 
zut dt" moarte, zesiife etc. il 

Se oauiă: R~prtZsntallti IOGall şi achisHori d~stGintJ Bursa din Arad. 1 aranjat a doua zi dt; Pa~q lin ,:oncert \trJnat de 
i dans. la care au htat paqe întrc;l~a i.nteligin.ţă,' Pentru iniormathmi şi prospecte ,a S!e~e!~l 

Pre(ulleului românesc pe ziua de 5 Maia 1922. ! din !'QCalitate si parte din nntahiPt~qi\e Aradului. A t" , . I A!1AD S M' li! I( 
1 Dolar lei 138-139'- ! COllcerml a ren~t foarte hil1C; dntItriIe, instrui te tgen,fet pnnGlpa a: il ! ir, Oisa I1.Goa!1 m~ 
1 Franc francez lei 12'95-13'- 1 de d, Înv. !onTrr;:onită, au fost cintate foarte bine I (PetOfy U,) Cclt Bulev. ~hrLa (Ar:drâssy-ter sar( 
1 Franc elveţian _ lei 26'50-2750 1 Publicul ,a r:lsplăt't (:u hogatt: a.plauze frumoasa l ' , 
1 lirA itaHanlt lei 735- 7'45 i Productiune a corulll~ . i ~~~~ 
1 Dinar sârb lei 165- 1'75' In ziua de Sf. (jh'eor~he această reuniU11e va ! _____ ~ __ . ___________ _ 
1 Socol cehoslovac Lei 2'75- 2'80 c0:~:a la Iitur,gh

i
e in bi~edca din Ghioroc. Va II O DO~I''''.'''I· ~O· ,iRA" RO' :,.rA~ '\:1": 

1 levi bulgară _ lei -' ___ '_ canta r{rspullsurile liturgit..:e ~ dlu; stobrevizor ~'1' o ... ~ Jn 11 .... 
1 Marei germană lei 0'52- 0'53 şcolar A. Lipov.an. Seara va aranja concert cu bo- I ' r 
1 C<!Iroană ungară Lei 019- 0'20 gatul ~i frumol'l1~ program dela Şiria. - (P. c.) \ cu scrisoare trtHll0as.\ si L'unoscarl'd şi liul 

1 Coroană austriad Lei 0'01- 0'02 x PUBLICA Tl CU TOTII, caci in inWresul dv. ! ma,ghiara, aÎLă avHcall'le imedllată. A se aidlresa/ 

, .-
•• ~&~~~ ••• Â.ÂÂ~.ÂÂ 
CORESPONDENT 

'Cal'e~săcunoască 

~hiară şi ,să aibă 

3Jpli>ca:rela fTma 

limb~le IPOmână şi ma
scrisoa!'e perfectă af,lă 

Sigismund şi Martoq Kornls 
ARAD. 

o faceti si veţi cruta vremc. bani şi ostell~ală. i 1 
da..:a vreti 5;1 va vindeti 'mobilul, sau vreti să 1 Administratia ziarului "GLASUL SAHLOn" 1.: 
cllmpirati. sau doriti să fa'.::eti vre-un împrumut, Arid Bulevardul Catol nr. 37 (lângă Trb'nn~ 
deoarece Ih-oul !1Dstru in mod gratuit vă tÎllC in J • 

seam.'l dorifltele dy, Avem legaturi cu toate. ora~ 
şelc !Tla-i mari din ;21tnrinsul tllrel româneşti. In 
timp foarte scurt ducem la Înu-eplinlre cele mai 
Încurcate cl1estilllli de viinzare şi cumpărare pre
cum şi Orice însarc'nări de {)rdin comerc'al, Pri
mim orice insărcin~iri dc îlh':a'~are. identiikare 
(collfrontare) NUl datorii aprohate Şi servim Cll 

tot felul de iniormaţi1Uli. nl~:.:ereJ la îndeplinire a ' 
ins~trcin<lril()r mai SltS POl11..:llite o primim pentru 
oflcc tară din Emopa. Adresa: .. A~tr<l", mare bi
rou comercial Si de ~nformatîuni. Arad, Bnlev. 
R('gele ferdinand L (fost .l6zseI foher ceg-lIt) Nr. 
19, tetajul L 

Tipografia "CONCORDIA" Arau. 

-~. 

de fert rachiu sunt de vânzare 1, 
SAVA SE"7ICI, Arad 

Suada Anto<Jlu Mocioni m, 23 (fostă Ord 

E::.:-:.~;m::-=-~-:,.~ .. -'-~ :.~ 
C;iIl'i..... .. .. _ -.f'I ,"' •• 'l'" .... ,~ .. ~:i:;.~.-... ~ 
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