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!li, Vteteto'rul PartI· dulule ta"'" ra"'" nese I :;~::'~'~;'i~'~~ ~1"";"\ii",,"::·I~·"r<~;,;al~,.~ăd:i' 
,'ita ' t, • I tara s'ar prăpădi Of> mlll:Îl11f', <1 yeein,il~r: 
;a f • >\~adal' Ol' umiL cltila ll1ceputul naţlel 

i"lt'lidul ţi'triwt,,,c trnhll\' ~i\ tludl (1 I giH"a~61 toatl' ,..tudiiI" Ill",,'esal'~' ::l\(~estea I p;\!IU ;ht~lzi, rohJealllw. tot tăntnii ,au ~o~t 
' ,u pt fi L;l'tit, (~'()a ('('ce a t '(' ~ ~ "- \. _ ~ I 1, 1 (lll,";l11'1111> 11)III~i'l hj~n" lIl t :'!ps. :'1', J.lO.t fa,C"t','l Il. Uit li ,il , <\\".1lld. la, il titlpit tiîn·j. Şi tt)tnş, ilhi,1 (l'{'um oS a IVIt 

~~I>entIl1(,(' are dnşrnalli ~ :)i cinf' sunt cl!uş-md,'malHi ;ldllHl1I,stl'aţt,I!} nl('1 -- 111(1.1 I (111 P;II1! iri ţurillle"lC enl'l' ~iî zică către ţă-
~ ,j I '1 I ' t~ - 'j 1 ,'l,(~"",<,··t,·· l~n- ,'\[C':-;! - ,,{l ~('hi.mlw bt',rctttl t[u't·i lW<1 cu, II nllll: tlh1;nunii ),trllC 11 \li ' aranps('. • il. ce." , ""' \ 

'2-\rehi'lri riISpIIlHl('nl azi. dill 1'1, IJI'1I11'11 :.:(/tl' 8(("'1' illfl'f'hllinţl'zc 1 1>1'(>j 'Il 11\ p[mă acUlll Hţi fost falpa ţă-
,~1 ~, L 1!·at'f1dul ţ[\,rătlp,st' are dW?lllani, 1/iU/Îi (',~i 1I/lIlţi, '/Ili pI'/lfn( alta. Pal'firllli 1 ,"ei. ilşa acum tl'J'bu(' sil fiti fruntea, pel1-
dir~tjn(krlllllllf'a 1(',C'1 .,de ISUS" \încă mi> s'a: ţărdn_'$(". ajut/gând la 11#(/1')'1', dl' tll'('(Mfii i j l'lH'ii' cf'Pţl ce> pâl\{t acum aţi făc~lt ~~ră 
~f:1l'pt'i!\s si, ('ÎnsU'as(~[t pe Ollaltl. cnre pâ.nă : i,';:jlroru s'or apUCI! mai tliteli. ,,1 şador, cine I <1 ,'It daţi s€'ruIlă. acum ~ă fa;ceţl şt.llI11d 
~~.:t ur'J-! în .\I"dptd şi Banat) şi la 181)4 ~în : rtll~/l1jllt.ă f((1 ajlNIFlu ((1 puf(')'!', ,l'lltp d.uş- , billP ce fal'eţi. adecă: ştiind ~ă păstraţi 
il} lloliltmiaÎ {l fost rob. ne ('[mei Uir<lllUl a ! 1/11111 ,'111111" pluoon/or, 11/1 IIH11IW Pa/'fld1.l' l/Jl/tia IIdll1'in .. ~ă dp IIPI'oi ,~i fi "" d1işnwni. 
'k'~oiir Jesr;)hit an tr(l,cut, 111 Ardt>ul şi Ba, Ilui ţărc1IH'!H', I'arl' ppntru f'i ruptă. 1 Ce;' de sus dJrâm:l na.tiile _ priviti, ca pildă 
\',~;:at._nu<llili .1)+ ,d~' ani. iar .în ~Holn[lIlia nu- v ~L ':Itilril'p;; saft·!ur, ,{Teşt:n~a lor, in- ! li! rngi.~rin! ,~, titl'<:ulii l:e înt~en~(>ri~ză. De 

lat ;-,. ... de anI. Lei de sus mea nu au u'tat sanat .. ,ţllrea lor. hlllllIli1tpa Inl insl'll1l1f'ază i ,Il'('l'a Zif': iT/tforul PartlilulUl ţa,ranesc u
ă, tărannl f'ste !ust1l1 I'ol}, pe care dmn- Însă Întări!"!'a naţiu.nd, {'I'sla ,'/Str.' să I'ă1ăuzească pe ţă,rnni în 

-, -.e<t!or. t::ei de .'us ar f dll~l1laţj să-I , . ..:on- De când f'sfl> naţii' rOlllfU1E'U.$cii. ţă· vrata c.are y,;nesi care trebue să ne. cel 
2'<\~J(,;tH, "1,1-1 SHlpţuwaseă şi <leUln. - Ca şi ! l'anii au susţinut-o. C[llld Îlllpănltul ~\llrA- ,i/oi I)il1l't' 1Jillr ])('nfl't{ ('el mairnare 'I~.~t-
:; ~pm ,plug-mii. ntU '5'~' putea conduce ş~ Ili,Ul a părăsit Dacia, a,i'(,l ;111 l'ăm(l~'5 - ,tiri/, dE" ROJll(ÎIl.i. ~~_ I'an' SI/nt _ l ă1'anu! 
Jr ~glU'i ~ Ul ŞI ('UIII t!l nu ar aV8a~{lest,ula ! plugarii. şi alt aldtt,uit. nI YfPH!E'c!, naţia lu alte ilrtie01e Yl)i arăta ee f'l'lte df' 
lrt.linU:, I fna!fll1casd'i, CM timp. \'1!&curÎ lungi, all /ă(.tdÎn fil't'{ll'(' saf, şi ce greşală _ 
1 10: '.' > ',' .. , " ,v I t n'~~lt . JW";~~ ilaţi:, ,l1e<.\lInll~>i 'barl~an:, plu- eontra poporului _ ~e face, .de către toţi 

Inl, ~t;!p,tl1!lld el SlnKun. cel de sus lŞl \iad I g<ll"n s a11 tmnt i\l!'l. Ip.Q'aţl de pam<lllf, ca '''1' ('t' I'l) l'uoÎ,,»nul si 1) ('Oii't, la 10,r , cred 
p a~ ei ' (1' . b ") . ~ , .' .,..., . 

Pri; ~rebtllfneA l{)l~: ~e ~ ,~lfIP ă:l.,. Sl~', r~ ! :'up,l('ii lJ,!". J'(!d[ICÎI~d~. 101", l~i >fln ~'al\ f{\. eă tn'buf' ,.;;ă combmă rm:tJdul, ţ, {n'anes(,; 
l1ici~ar\> de ea.)tJ.gull m,all. dE' plocop:-l',l.la cut UngurI, ca bolem ram,am, ~ror<ll, la si :-;{j l11l~i l<l,sp Yl'('nw şi InlJloace de a. .se 

Î!1lulJlllt!Ul' lor, de, traI bun. lnter~~lll a-,' I H;)·l. li~s"a,' !uat P,il J)îfl1, Itll,l. ca ş~ IH!l\lPŞ!~ l<lI'f' ('f' (',.;1,' tir' !li,"'11 fÎn /if'('(ll'f' .o.:a(. 
tU3tsla (matelia~ ŞI al . tutu,Tora.) Il fac s~ lor lI11gUI'f>,':;tl. I;a ..,ă se dpa apOI ţăram, 
(;l~ ~~ U II ii >('1 I .!lt i i "i să <IIc,'f~t II i<~seă, o ~OVă-II lor. Şi~, acum. ,:sla.vă Dom nuJu i, armah'!f> G. H reazu, 
<hh-1,lŞh' tie 'ult E'l'ei:H', earn tovarăşle. m hmba 
)U \- ~ t'J 1 I ,_Ir'" -.....-...'l".~ .• -.ni .-&=- cne. 4 n î~vă\a 101', se IIl1mc'ştf> (' asă.' (' asa ne- 1 
II t~('şilor. 1'1<\:'0;<1 bopriJor, i 

«l;lsa acpastn. fiind şi l'il.llIânând :st,ă- 1 

---1l!;~1 p~ hllgl'flll ţ[lrii. ,ldl'di pct' toat.e V-tl- 1 
:J·!tmil!) tiu'ii, ;1 n' grija {:,a bllgetul sh·i fie! 

.:PÎ dE' fnlos, f\'ntru ,-;ole, - putin r{nnâ.! 
., ~!, Ihwad;'t,: {'pl'e>et'lti, fi('cn.r,e în 'Satul 1 "'li. t'.p ::;coal~l <l"l'ţl. l'IP docton, ('(' fnnc- j 
efihnari ~,..;illih(lsi) <!tI!n'illistr<lti\·i. ~'e şo,sele! 

, , I 

fielunlllri !It' ţill·{j). ('(' soeieUîţi eh' ajurof, i 
- ţi: !l{\,lll;llit "rc. N~' .. şi "il veţi incTl'dinta 
~;, fi, P/'1111'11 ,~llfe [/lIţid .'I'n !rfntt şi [lI/tin se . 
Put ( " . ) f> l I ("'. il ~l ('l1111 :-;al(';lnll nil ar 1 arI' aş , 

-":711 , ('L! i,H, .. h~;t5i .t.f('~~uinţ{' :,?i nE'\~oi:. c~> şi I 
!f'rul. La, ";;ltPlHl fnnd cel mulţI, E"l fund 
1('\~al'ilta 11 l1llţiIJlf> a poporului. Inr re I 

II, 11/1 (,~(' 1/1 (/ i 11/111 te, )/1 Il It iii ai mult (, de. ~ 
t 1) (lf'rillJ/'. Dar - nu li-se Ilă! I 

T ~ l'rin nrnw Pl': (hlşmani ai Partidului i 
-rălL(''';(' "nllr toti cei e·r~ ,Sf' Îlllipotrivesc f 

. ~.ItiYăl"I·i sab::·lor. ,ldf>eil ingrijirei de sate! 
'-r:J}l'iji)'(' IW ('(In' Pm'tidn! Utr~np,~c o ('fl,re ! 
...-..- Ul1l::'ral" l' -- '"' - -.::,. [ a' 2. hlgr'ijirfla satelor nu (I-ste chestie I 

:3 -:. g!ni!lâ. S<tUiJf) sănă,t,oa,s-E' şi l1.1minat.e I 
~ i f,tt~ ('U ('hf'ltuel.i nlal!, C~plh~E'l~le mari r 

»> o put fac(1 nnmm dupa ('htln'ituala mult,ă :2 .. r. 

:!!. ri, ,,'nTIl z::c jnvaţatii, .. tpe baza studriilor". 
1::1 ~Ttid1!1 tiU'tlllf'SC. fiind împins în opozi
:;, \ n'hllind s;':i lupte pentru existenţa 
II rnl f''it~,. fiI'P,~tp. in stare nici să pre~ 
.....-
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Pagina 2. 

Coopera1ia. 
" 
'" '~ .• Of. 111' '."''''',l <:1" r",,:: , 

Coorr~raţia fillld aso.;:a'ţllllibi (to\'arâşia) (Jl.:r-
'Soanclor cu scopul ca. lucrâlld impr0ună, cu sfor
tări (opinteli) şi cheltui,eli <cât mai mici, să vrodnc,i 
'cât mai mult. 'ar produsul să se Împadă între aso
ciati (illtllvilraşitiÎn m;\Sllra capitOlIului depus. a 
muncei depuse ~i a oot1smnatiei făcute, ,-.. " Şi a
vând meuirea (scopul) de il. ajuta rLdicarea celor 
mu\tţi ~i nevoia $i, prin ci În.'j'ş.i, trebUl~ştc sii liC 

cunoscură dem<1rc" multime a POPOrului. mU11'.citor 
produc~jtor si consumator. pentruca Întovărăsil!
du-se În toate ramurile lor de activitate (lucrare), 
prin cooperare (împreuna lucrare), să poată cu un 
ceas mai ina;nte sa-şi as.igure, o s.tare matcrial;'!, 
morală şi c\lltllr~d{-l. rezistând {impotrivindu-se} 
nlră teamă în fata caipitalhmmlui raşluitor Si spe

,.fiLASUL SATELOR' 

Plllll:a Ci llniştita, firească. prin impărţirea dreaptă 
a pr'odlh.::tici, tillzand catre ar.monizarea socială, În
tinde ramura de mastin asupra. socictăte i , hota
riilld-() s~ aud~\ iCtw.tntlll mântuitor de sui er rll te: 
"pace voua!". 

ŞI ca do\'ad~l c.'i cOOf)eratia estc, va fi ~i tr,:huc 
S:l re religia economi'că a viitorului, este ca în 
toate tările, din lume ea se dcsvoaltâ tot ma,j mult; 
iar ta noj,nu llumai că e,ste îmbrătişată de toată 
ll1mea sutelor şi a or3/)clor, dar că, până şi inteli
genta t;'ln,'i, corp111 profesoral şi chiar in armată a 
Înce!put stI o Îlllhr,inlc.zC on;l;anizand coopcrative 
de tot felul. ventm a se pune la adapos.tul capit::;~ 
~i~.muhli specula tor. <'o' IGREC. ' 

Glasul conştiin1ei. 
culator al (muncei ş; ICOllsllmatiei POPorului de orice - Semneimbucurătoarel~ muncitorimea 
categorie socială. ' J ' română. _ ' 

Cooperatia fiind sistemul economic ideal. ap!i- ,;, . " ," . ;.., 
când cltvântnt . Mântuitorului .. Dati CezarulUi. PublUum mai la vn.lc scrisoart:ave care lIll 
ce este al Cczarnlui şi lui DtllmH!Zeu. Inlmcitor român o adresează organizatiei judetene 
ceea' ce estc a It!: Dumnezeu", prin Împarţi- a Partiduluităriincs.c dill Arad, cerând înscrie,'ea 
rea echitabilă (drca.ptă) a productiei rezultată din in a.cestpartid; In ace~~sh:t scrisoare in cuy:nte sim-
cooperarea capitalului, a muncei sau consurnatiei pic ş! nemăcstrite, dar limpeZi şi sincere frateie 
pcrsoanelor a~ociatc, ~ .. trehue să fie, cunoscută 1 Geol'gc Piincotrul; muncitor mellallurgjst, i.ace o 
SI' de illteli~cllta satelor şi oraşelor, precum :>i de ' $enzaţî.onalit d~~strtil1l1ire a c{lrei Însemnătate nu 

1
, P()ate~ci.ipa nimănui şi anume: în ,sindicatcle r.nun~ 

toti o~lJ11enii de bine. cari doresc binele poporului, 
armollizare.a sociaUi şi trailLl tihnit si liniştit a a- dtorimCi dela 110i conduse de Mag;hiari se face po-
cestu i neam, pentru a-si putea îndeplîni cu dem- litî.că Im~hiar{l sovillistfi! -
nitate (vrc<lnic'c) chemarea ce-j este destinată (ho- Considerând. că fratele Gh, P"Încotall este unul 
tărâtă) În concertul neamurilor ,p{mnântului. din cei mai luminaţi muncitori rarnânj care pentru 

cauza mlllKjtorimci a suferit temnitr. )(rea, at.it 
. COl)peraţia care, an de. an. prind·e ră'dăcinj tot sub U!lR'llri cat şi sub stilpânirca românească, mai 

mai puternice in toate tarile din l'lmle ca fiind sis- cOllsiderând ş.i faptul, că si Înainte de a părăSi pe 
temml c>::ollomic :dcaL sillgurul ce pOate aduce v.cehii lui tovarăşi si organizatia politică. undL el 
.. pa~e pe păm;lnt si Între oameni bună învoirc", - a muncit atât de mult şi lien!ru -care el a; i()st unul 
fat;! de capitalismul imlJilat{Jr. nemilos Si dcatltea- dintre cci mai in SllfI eţ:ţi apostoli. dsa dr;!siltUr a 
oq odios. şi fatil dc s.('Cia~ismul cxtravaga,nt şi desan Luat hotănÎ.rca definiti'vă dl1P[l o convingere a 
tat. care resp:llge ide;apn)ţ)rietătei individuale, ca , dsa,le bazată pe constatări personale a clîror adc:~ 
şi când egoi~m1l1 n-u s'arnastc odată cu omul, --- II văr dcloc nu poate fi tras la îndoială, 
egoism. pc care capitalismul, În opoziţie. cu socia- I PubJicilm aci scrisoarea fraţelui Gh. Pâncotan 
lismlll, II clLltiva. în sufletul reprezentantilor lui, 1 Şi dOl'i;m. ca pasul acesta făcut 111 urma g-Iasulu i 

insu.5indu-ş.i dev za: .. S~t se re'{>artizeze din \Produc- 1 cOl1ştiin te-i adwărate să gitsească rasunet În râti
tia rcwltata din cooperarea muncii şi' a capitalulUi. I durile tnutl-citorilor noştri. Îndemnându-j s{t l1rml!ZC 
totu~ pentru ei, şi nimic, sau a.proape nimic pentru cât mai multi, pilda taudabilă a acestui hr~w ostas 
muncitori, cooperatJa, zicem. trchue să fie nu IlU- : al democraţ'.ei române. 
mai cunoscută. de J>01XlTu,l muncitor şiprodllcător, \ Scrisoarea sună 4l.stfe!: 
de jntcliS!;cnţa şi oameni.i 'de bine ai tărei, Ci tre-
bueşte înfăvtuit;i, spriHnită. întărită tot IMi mult , l>o-m nule p.,-pşedill {e. 
şi înlittllrând p:cdicile ce se pun în 'cal-ca desvol- I 
t:irei ei Hbe1C Si Tlormalc. să pOată aduce f{Jadelcii 1'(~I1('i d(',.('/~râ/ld: '1.1J~/j('if,?I"I:~IN I/JH'7hl~,ră~ <(1 
!-.; •. , • t t '1 de act'v·tat eco 1 dl'rfl/laf Il, II, (('fi mm IdNllj.~la ŞI dr,tlwc)afQ. Ir' 
V'!nei~lcatDare tll oa e ramUrl eli, e -1' 7' n' ~. ' .• t' 

,~~ , '1'.". l't' ,- ara nOm(l111'.(I,~ca.şl pl'. CUl'e 1nm.1C 11 o poo,e ~fll-nomll,\' 'OClil ,1 ŞI :pa I ICd. . ~ ,. - ' - • 
Coopcra.ţia. care nll este o inventie (născocire) p!.t'd,c.ca ro, P",' ~ lyrd~ C!1!l': fi t-:' :~a, GJ 1/.11 ga, I1-Ş1, 

" r f' " ' ' f:l"'~ofi a' ·omel1:·np' M un 1 ca.şhwI i'f'.t'('lul1ca.n[.c l,m;cT'1,~1'- Ul fn'ogro,nml PO,1'-a man o. Inal.C,arl Ş\ 'v,) I '" .. 1, "-" I 'd l ' . '!' t _ 
sistelJtl (.~onomk isvorât din mintile senine şi su- ,11./ ;/1/ '~OCla, 18 • ,;. 

fI 't \' . at' '1 -,o m Ilc'ltori eno-Iezi Echt'- Cu IJl'Ilepd Ifllrgc/'c1' JXlTfwle de ile.pufoj. pe~1~ 
~ e c cur c a ce or,;;;" u " .,,, 1 A J • ~ A 't A • d 

tabiliij Voneri dela Rochdale" mucenici ai suferin- II~J o/'IJ~~U , fInUl, . c,~~'e. s a S~l'a.'·ş!, ~n Zlu~e 
telor capitalismului industrial. ce-\ adusese În 28 J/a,l CI t .. 1I1U11Cl!Ot 11 ')11cgh,/G,n f!1l0:n.tea. _tinte
stare de neagr~l $,lrăcie prin spocularea muncei r('slI!1l1 101' de ~cf.asa, au 1;/'US ~a~za !~ttO,naLă, de
lor, - eooperaţia, -- trebuc·să se ştie _ a contri- (;~11/'a11~ !)('. {Il ,ta , ('u ~ ace:~t pnleJ' .ca 1,l1{l.1tJ.te dp. (t 

buit la desrobirea e~nomică a, poporuhtt munci- fi 8()('IaJt.şt! ŞI lup!a~o-n pe-.nh:'~ ~nh'onarea, ~(' •. 
tOr şi Plnduc{itof ahÎt din tările industri.ale, cât Si lI~il(TO(I('I,~II, RO'manw:.,el. mial, -"ilm;f Jlagh/oM 
din cek agricole, ,~ ca alan 11 .!'or ,<';7~1~IJlnl, pe ('flll4J,drrfll1 de ~e: 

Coopcratia, __ trebue să se ştie _ a COlTtrj1)uu pufa,f, 1'1':(1.('(1 07101' ŞI, 1;:0/1/./11;.;1 fl,1 bu.rghez1{1;1 
şi la dcsrobirca mun-citorilor producători din Ro- mrrglp~,re, _ _ _ 
mânia liberă. si. că, în timp de 19 ani decând este ~ Pnn !-,rm,~n} con.'~.tat, ('U mul,fa ~}a~'el'e ;dr ,mu, 
organiz:ită şi aP;trată prin le~ea ei specială, a datf'G ,mlPIf'i~?':11 ,1I~aqh1m'l or:(lanlzat~ m slndl(,lJ.f~ 
dovadă rrebuintci marj a existentei ei. soclall.~tt' /lŞl 1.11 la, dr ~lafono lor {', rl~u. tot ,~PT1,~ 

I:1r astăzi, când cap'talismul dă lupta tirallică irprJ lor ww, c,andi1.at ,al lmrflheztel, aturU'l 
de a se Imenţillca în poziţia lui de exploatator al (;(lnr{ 1(;n ({fi pnl'f1d, Jl()h~c, mal! demr>t1"af, lŞI 
voilor si nevoilOr tuturor oamenilor. cxercitând aN'(1 ,('I'/I/dl<kdul~ ~ău la ~ ra<l, In n,ce,qf , fl'Lrti~ 
spc..:ula nomiloasii i11 productie., Ît1 cOllsumat'c, În 1H11I/ctlonll1('a {ora df'(},~I'bp'r de 'Itf/ţtnnal 1 1rdp I,Şl 
import. În cxport 'si in materie de bancă. - când p~d('~ rlă.~iml'li (,1lrâlld ul1. apăn!tOl' ,.i.n.<;~it. ~,. 
sociaFslllul in InpUl di'perată cu capitalismul. PClI- raf '1/1 ,.rpl'l'Z('1~tal!f'1l1 qt'ofllor fI al fabrrrallfl-
trll a-i sdru~lcina pOZitia In stadill de fortificare 101' PI'I'l'o-m nglllnn. 
(întlrirc) pentru o durată mai mult sau mat putin _ .1:ii:uÎllrl 1'~1. ~ă sub mn~ra -"o6f11i,~mlllui. (01'?" 
tre-:iHoarc-- t{tgadllind proprietatea individl1ală. 1'(1Ş~1 cOlldu('f!forl 1J/(('lhwl'I nu file n[ffNfl drraf 
proc! llce dcsnricllta rea in sufletele celor pri11şi în ,5ol'i 11 i:<lu 111 ((rl;' Înr şi desqus{r!l de rrfr RfÎ1.iâ I'ş,ifc 
mrcîek lui nda~r(': - -- C<lnc1 capita.i$mul şi socia- dil~ 'Jf7r!('fl rl)şll~/or ml'i tot'nf'((.~i ~Iwqhim-i ,~i 1'1/ 

lisTnul Drin sistcmele lor şi actiunca (lucrarea) lor Jln 11')111 "l('flr'I'r/ de r!rplifat nela A md, mă con.
propa~il dc.-adreptul Şi În mod latura 1t1iIC dcsfacc- girlf'l' rf'f;-nH cii /1 fll'fJ(1I1 i?f7 ţi ill' (I.~n ziw' s{)rinl i,<;lp 
rea socictăt'i. şi tulburarea ordinei s.ocia le. astăzi, ci /il ((/I'C r ăeNan pa rEe,. 
COo.]1cratia, C'lre nu propagă, Ilici ura de rase. n;ci P/'III ul'I/IaI'r, I'rsJ1rtfllosră /oq ,~ă hi!}rl'oiţi 
tira de confes!uni, nici Ura de clase. recunosc:înd fi wif (,oll,~idel'(/ ';1);';('1'11' ("[ mf'm(II'lI 1'11 Pa rf irltl I 
proprietatea ind\'idl1aIă, intrebllintată În folosul (firănl'Sf, 

... individual si g::lleral n.r'n solidaritate, (ullul pen~rL! Pl'illl ;ţi, rli /'0'1 dtr' JlI·('.~('dil/l(', flsÎg ll rai'!'fl 

toti ~i toti 1)Cl1tru lI11u]),C:lrc este prinCipiul de sliul!'j şi crmsÎlJeraţiwlt>i ce vă f}tlstrez. 
baz.-; ni CO(}pCratic;.·~- astăzi ca. asociază pers!):}- A r;HL 1 li 29 \fai 19~:?, 
nelc. crciază ,,::apitalul coopcrat;ei, orKanizeJz;L 
,ri;1 acest caJ)jtal. producţia v~lorizarca coopera
tic i • organizează o>n;-;l1rnul. or~anizează crcdintl ş1 
n,~parrzarca lui în scopuri productive - şi Prin ac-

Duminecă, 1 t Iunie 1922, I -.. 
D. Gh.- D. Bumbeşti 

către alegătorii 
- Cuvânt de mulţumire. --'-

fratilor! 

, J 

La plecarea mea din Arad nu' ·am putut sa vi 
Întâlnesc pe toţi Ca sâ vă trâng imâna. şi să vă. mul 
tumes\.: pentru bărbătia voastra cu care aţi re .... 
pjns dcla voi toate momel1c .n~instite ~i aţi bJ2 
ruit toate p:ed;cile ce vi s'au pus din partea ~QII,. 

tr:trilor noştri politiCi în :calea lu.ptei ciilstite ce l\ 
purtat P<.:l1trtl biruinta steaglllui Partidtll~î no.stIÎ 
tarăncsc, ' ~ 

Prn urmare. mrt adresez, VOU;l ·prin această Rl 
zetil a partidulUi nostru şi din suflet cillstit şi il 
mă curată vă zic: J 

rratil mei! 
Ll~Ptă bună şi frumoasă ati PUrtat cu toţii, dV, 

nu lâT:';;ezirca sau sleirea puterilor voastre. Ci Jp\~ 
cf\tltritehl~stemate ale contrarilor noşt,ri politiC; ţ. 
tradarea spurcată a unuia care pe sine se numeş'l 
fratt.'l :Cu voi au zădărnici't biruinta noa-stră. ~ 

Insufletirca mare ClI care pornit-ati la lup, 
pentru adevăr şi dreptate au haj(at groază în sri 
fletlll ciccoimei ~j au făcut să se cutremure dink 
melH fortăreata oli'l(urhimef 

De aceea au f,knt o tlltma da.r hotărâtă ooil 
tire si fo!·ogtilldu-sc de tot ceeace a putut să zi 
mislească Il! mintea lnr întunecată de negre di' 
duq contl'a: voastrfl precum şi desfăcând larg bat 
rile l>lll1j.tei lor ne:,ecate de sUllăt()ri, - au dau 
asaltul ~mp{)tr;va iortaretci democratiei. Ir 

rar voi cu peptmlc goalt: zile şi nopti dearârrj 
dul aţi stat neclintiti Infrllnt.~lnd săIh<1tăcia luPtei'lf 

800 de viteji cu ])retul unor opintiri grele al I 
rell~it s.ă stră.bateti peste ziduri. inc5erându-va ~1 
luptă la pept, C1;1 contrari,i drcpt5ţei voas.tre. dl 
11U l-aţi 'putut birui, deoarece ei văzându-şi apr\i 
piairt rf,(,'rzarea. Prin mijlodrea unei trad:iriîOSlliCtl 
~·11 r'dicat zii!.>:aZllri :pnteinjce 111 calca restt.tluÎ ;~, 
tezei noa~tre armate, impiedidnd astfe~ Îl1'tnulţir~, 
puterilor noastre luptătoare, \t 

:Cu toate acestea. fmţi1,or, biruinta este d'c pala 
te !loastrii. cn,rj am ,luptat deschis $\ cu arllw~: 
cinstite. . 

Pentl1t aceea, cinste; onoare şi inc:1l"năcÎUI\ 
~e l€llWine vouă, 

. lar subsemnatul, care am avut marea cinsk It 
Dort În rîndurHc voastrenebiruitul steaj:!,' al au@ 
oaste a Partidului tărănesc. v~i rog pe totî, ofjţe'f! it 
soidaţi a ~ partidulUi nostru, S~l prjmîti hine simtit~. 
mea multumit:l, O' c~llduroasâ strân~ere de mâu 
Şi fr~lţeştile mJ::,l.e imbr;'\tiser:, 

,BtlCUreşti, la 1 Iunie 1922. , 
GI D . I f'} b . ,1 L um1.h·pseu- .. u,ln pştJ.,[ 

~ 

Pentru cinstirea eroilor/~ 
~P Li bIt dim J'Il.9~ lTMl ('l ~ ţlă!rtfef-ca., clt1 n} î n~ 

f1eţit:1 vfH'bitre fi {llui locotenent Ştefrm Bti.I.(;t.j[ 
dela R('~. 1 Dolj, !'{}stiti\ în Piaţ.a Cat,e-dralO'i ti: 
A.raJ.:l. ClI firi lejlll .sărbătorirei ero-ilol" (la lsp!ll: 

hltl'El altele v~)J'hitorul \Il spus: ' 
"Dn această zÎ de lar!!:ii 'pomenire. din ( 

~:l~-tă z.' de 13ioas.ă. îngcnunchiare colecthră., r 
tutu,l'or). in {';are ne tamint.im dE' sfrirvt,ii llOi 
m" .. ti, nn t.rebne să f.apem o zi de jale, oi Q 

de .s;hhilt(.are din erure tl'ebni\ să. se ina \ţ.e It 
ei'ilHec d(o bii1'winta, Acoi ('ud ,\t~ căzu:t l)(-nU 
plitri(', nu ;intrat în i'WJbOflll npmtll"it~)IJ"il(~r, I 

!11'mu 1"[ rOl'il(lt" nu la('riml. 'el {'an tece şi imnllri 
de sUivire li-s.e cade," : 

Face o descriere aSUDra luptelor cari 'au f't 
Ii'if:nit :in lunglll şi in latul tilrei. "lllllânând ţ, 
tnt p:.l'nl 11 nma,i CI'Il-ci. I 

J), h't'lll" Băh'eşt,i. \'or-binrl ,ele. măreţ.ia 8a~ 
fir·iih)l' 1 101I1'\t, re. spunE' cii .. erlifi.ciul fel"1il'!Î-rei ţJ 
,i5tih:~, <'Îmd ne \'odem ~tl·ia.ll':li in lnat.ele hnt~. 
i,)1' NnÎ{'C', (' clitr!it nu 1l1l'rn:1-i pe "ufletelE' oei' 
('ari an eiiznt in lnpte, ei ~i pe mQrm'Înti," 

1'('10)' {'al'i au luptat, t'U ,·orb;l. ,(~U înd{'1Hllul. t 
scrisul si Cu fapta lor la prCg{ltirea cOll$tiinteî tfo 
ti .. na le il in wintC' rle riiz1x.i!:' t· 

11,.,1 "f:'i,l',;,o,;,te spllnând: r. 
"Ca să fiTIl ne,!nîei Ih' I'('~l'ednl viitJhl',illV 

-;.: l'a "al'l~ifi,\"iil(' Înaintaşilor ~ă nil fie z:Hl.anli 
C'P. t'l'dllH' "il ne nştC'l'nem la lTIlIlH'ă :o,C':TÎoa.!>: 
~.1 Iă~;-llli YT'ajha şi im'ifli,;l, fiinr1C'ă e nWl g~ 
~:"t nH'l1ţ.j,i (piî"nr{-r,i) ('(X"(I{'l' lIi ('âştlig-at prin!, 
mintă. d{'(·ât "ă hirll.i in luptă cu nrme!f>!" a 

F I'U m, ,~l,,:~n;·rbil'e il ~-1lui l<ll,\}t('nenl ::;it. l3Q, 
,·('~ti a l,['"duo< " ~.n)fHnd:~illlpre"ie ai<Ufll'il Vlt 
hl','ulll,i ~iH "ţ.,rs laerimi. re 

"GLASUL SATELOR" este rlsnnetnl dureros,. al suferinţelor şi grăitorul dororitor si a Joinţei adeJarate a poporul~ 



I!!, Dumillecă, 11 Iunie 19!2. -

mull~~~ r:es 1 calenda~ Numele sfintilor Insemnlri 
ti bjZiua I ,i serbatorilor 

t_~n.~~_~v'~~_~ ________ ~r ____ _ 
.::aa..-... 

~e *Lun!' li! I 30 Cuv. Varlaau MFf'sttl vremii: 
lost~ , . frumos, vântos, 

, cMarţi· ll! ill' M. 'Harabmbie ploios, 

:ă ~!M 1 H llunie M, (ustin Soarele: 

::d~~:' :: : :: ~~::i~::n ~ ::::~f:' 
'i in; erc.

1 

răsare la [) ore 

JP'ămb, 1.7 ." Pt MilrQfi"rC. Sot,a lună plină la 12 
tic' }' f Illnie (30 Mal); 

.. 18 fi S. M. Ooroteiu pătrarul din UT· :neşlOcuD, , mă la IRI5 Iunie 

!uP\ OUI11. a :!-a de RusaHi, Eli. Mateiu gl. 1, voscr. i. i' __ 

. , -~ 

Olli! 
ii zi 

gât 

In Bulgaria se pregătesc 
I . . 

) :' .. ;JL,_ ucrun~ man." ~L, ~ 

: bal In 4 şi 5 Iunie a. ICrt.~'a tinu,t În Sofia (capitala 
daulgar!c[) cong:rcsul Partidului ţără.nesc bu!g.ar. 
. 'r mul-mil,Jjstru Stambtllinski a rostit o vorbire a

~arâtl!lsa împotrtVa capjtalisti[or bulgart c:ti au ~us 
)tei. lra t<l ruină Si a făcut atent pe rege ca-l, vor tme 
:Ie i1 t;mtt."renllma1 până ce va ascHetta durcrrle popo-
·vă ilhI j. .'. ,. • ' 

" d3 In Bulgaria, de altfel. ~'J fl,regatesc 'lucruri mari 
a!Yo~lti SI.' vor sfârşi fic 'Jlr'n ,plecarea regelui ~H schim
)SniCtrea formei de guvernamânt, fie prin alungarea 
ui ,ilvernului ,de astăzi. . 
rltire Se svotleste, că in cazul unei revolutii, trupele 

'. i,beşttlt'vnr'~:ttmt: Sofia. iaer cele greceşti vor in
~ para dda miazăzi. r~omânUl; a luat Si ea 'măsurile de 
rl1l\:~sl. 

,O,: ;J 

ici un 
- Adttcem la cunoştintă. că d. Vktor Muntean 

sk ste admini~ka.tortcl gazetei noastre si prin ur
m.Uiane. este Îndreptatit a face toate1ncasărne pC'Q.. 

ţC1"t U gnetă. _.- [)irectillnea gazetei .,6Iast'tl Satelor'.'. 
jrntit • 

Jni, În 25 I\\aiu, ~r{ a avut loc in palatul 
Jltura! din Arad concertul apreciatu[ui nostru: 

. ,riton Prof. Petrescu, [)sa a cântat foarte bine şi 
~tl .. l multă aTEi 1bu.:Mi diu V crdi, Wag-ner, Bizet, 
·-.... ;tmbcrt şi C:Hldela şi câteva adi1n irabile doine, A 

Ir S1' răsplătit cu mari aplauze. _., . 
~ Nu găs~m cuvintele potrÎlVite să infierrun ne

t în~sarea unei foarte mari părti a lJ)'uhlicuhlj nostru, 
rjlce1re mai bUcuros petrece Îll fumăria cafenelelor 
<ti d: mese\e de cărti şi d()lllino. dccât să cinstească 
"'n,1'I, să încurajezc arta aleasă llatfonală. 
~y -- Duminccă. II Iunie a. c. Ia ara 4 .p. ro. va 
"1 rea loc pc tere,nul slXlrtiv al Soc. OIoria-C. F. R. 
~, ~ ~rad prod~h.:tjUl~ea d;"g'imnaStiCă a elevilo~ dt:.' 

~ LIceul .. MOIse NliCoara . . 
,n~ Ptrbljc li 1 Arădan şi În special părinţii elevilor' 
~~81nt rURati a lU11' l'arte În număr cât mai mare. 
~'nt Pr~turile de intrare sunt de 10, 7, şi 4 lei. Bilete 

casa. 
~r 

n~11'- D. Dumitm Stefanovici, 'Casieru! BălIcei Natio-
. le a României Arad, şi domni$nar Lucreţia Miş

, .:tia din Giu!a. IOR'nditi, -- Dorim titlerilor logo-au It, ," '. , 
Ind I noroc Ş'l tencr ~e. •. , 

a~: --- La Rllsalji (Duminecă şi ,Lunn. d. V. Goldiş, 
, . mutatul cercului electoral Pec\:a.a tinut Îl1truniri 

. ,"'-;, ~ - - .. , 

ttGLASUL SATELOR" 

~ 111 ziua de 10 Iunie a. cC. va avea loc tn 
Palatul Culturaf lUI simwr concerl dat de d. pro 
leSi;)r J. SIBJANU, I)imust coml{)o2ilor ciz con .. 
cursul doamne{ Emjlia prof. N, Ohinlea sOfJrană 
/eKeră. ~,,_. . . 

Toti iubitorii de nUizică bună SLUlf ll1demna( 
să ia purte la a.cest -everlimellf artistic. 

' .. 

• 
-, Din multe părţi pf'imilll veşti, că slujbaSii sta

tttlni pJrăsesc posturile, din C;)llZa reducerei sala
ruluL 

t:XPoziţia' tie Pictură a Lctitift:i AISta.matiad 
din PalatLl! ClIlturaJ. a repurtat cel mai stranlcit 
slIcces. S'au vândut 40 de tab~ouri din totalul de ~4. 

.Printre cump[trator Însemna.tn următoarele 
nume: Dr. 1. Miron, Sabin Stofca, Colonel 1. Geor
g-e sc Il, Nicolae M~huliJl, Victoria Antonescu, I)f. 

V. Hotăran, Aurel Dimitrescu, TuHa Bo~dan. Dr. 
1. 'Pctrutlu. Dr. COrnclia Popa, Dr. E. Be-leş, Dr. 
EmLl MOlltia, Dr, "S, Albu, florica Bucure..~u. Dr. 
S. Borncas, C. DimHrcscl1. Dr. Aron Petrutiu, Va· 

f. 
siie Goldjs, Dr, Tr. Şincai, Altrel Russu, cami .. ~ 
Anfones.cu. Lctitiil Adam, Ă. Meclll~CUI loslt 
Szabo. Muzeul Palatului Cultlnal, etc.' . . 

Expozitia s'a Inchis in seara d~ 31 Mal. 

-~ Prim;iri~\ de Secl'or I-a, Sc..:tia lmilitară. NI'. 
3749---1922 PUBLICA ŢIUNE, rn confo~mitate cu 
adresa Ce'rcului de rocrutare Nr, 2192-192,? se 
provoacă acei invaLj'zj de. ră7.lboiu caei_. doresc .să 
învete crottoria, c1zmări a.' sau tâmplitria să se 
rm~zil11ie de u~ellţă la Sectia- ,militară. Durata 
acenj.ciei este un an si Îl1Jtnătate ,până la 2 ani În 
care timp li-se da întreţinere in mod absolut gra-

i tuit. Arad, la 11 Maiu 1922. - (s. s.) Pocioianu, 
sefl1"1 sectorului I. 

, ., 
X Dr. SEVER PĂSCUTIU, fost medic de cli

nică. medicul circ. 111 l1tb., s.oecialtst In boalele 
de femei, de piele şi sexl1ale (venerice) reintor
<;i!ndu-se dIn streinătate şi-a reÎnceput consulta
tiile sale, Primeşte Între ceasurile 9-11 a. m. şi 
,1--5 d. a. Ltm i, Mi~rcuri. ViI1Cri a. m. exc!tisive 
pentru femei. Pentru bolnavii StttrtCj dă consultaUt 
)::'r:lttlitc Între ceaSurile 8--9 a. m. Locuinta: Arad: 
Piaţa Avram Iancu nrul 20. ' 

• 
7{ PUBLICA TI CU TOTII. citci În illtercsul d,·, 

o fa<:.:eti şi veţi cruta vreme, bani şi osteneală, 
dacă vreti să vă vindetr imabOul, ,saU vreti să 
cumpăraţi, sau doriti să faceti vrC-tm împrumut. 
deoarece biroul nostru În mod gratuit vă tine în 
seamă dorintele dv. Avem legături cu toMe ora
se~ mai mari din cuprinsul tărei româneşti. In 
tlinp foarte SCllrt ducem la Îndeplinire cele mai 
încurcate chestiuni de vânzare şi cumprtrare PfC,

cum ş.i orice însăr~inări de încasare-. illdentificare 
(confrontare) sau datorii aprobate şi serVim cu 
tot fclul de infoTmaţiuni. Ducerea la îndeplinire a 
Îllsărcinărilor ma" sus pomenite o Iprimim penrtu 
or'ce tarti din 'EurOl)a, Adresa: "Astra", maer bi
rou comercial Si de . informaţiuni, Arad, ţ3u 1 ev. ' 
Regele ferdlnand 1. (fost J67.~f fOnerce,g--ut) Nr . 
19, etaj III I. 

Ce este Coopel'sţ/a P 
Coop6fOaţl. ef~te: rei N' dl' '~·t' I b' d 1 ~ 

i ta;. .t ac $1 ",el ,111. n "0.1'. 'rea sa e, asupra ca-
~l()('.e:la Vom reveni in numiîrul viitor, d. Godlis ~plll1e~ f 
. ţ: P::trtidu! tiîrăncsc 'n'are drept de viat{t îtt Ar-

!11nt 1 • r3" t A d? 
J :a, ŞI lina. n. 

.. 

('(Înrl to(i f/qoni4ţli.(i; .'j,i..J~iYjf!4li nu Ti.~ipe$ft>: 
(,lind In(i alufii şi nimeni nu SI' ~·;;8{('tf.şff'; 
eii/ld lofi l1/r,rrf/:di (Il olaltă fi m'ment nu li • 1 

tei ~ , • 
'- Cu pr'!eh:! îll1\plillirei '> 300 de ani dela Îtlfiill
rea vestituluj institut ,~Pro~aRal1da pide", Papa a 

a!"il~\'ârşit o s!uj!r{i (!?;ej ascăÎl1COl't1lfrat de tntica.r(li
Irlar:lii şi mai hine (le 200 episcopi din toate p~\rti!c 
• ioa,0htll u,i nă 111 ,In tu 111 i. 

g~ * 
I'În '-- O parte din comh;iullea pentru hotărârca 
!" Hnitdor ram,Îno-ung-are care lucnează la Oradea
r. ]3a're. a sosit Srumhtită h Arad, unde va rămâne 
';t ~\t s;IJ)t;unâni pentm lucrările de h<ltărârea gra-

;elor. -
rulr 

, ::. . it 

8f1'1t!/!trl'pştr; . . 
CrÎnd fOf?: l'/Înd .~i fum7JăriÎ ~(/ ol{/lM ,~1 mml' 

"~I pl"rcupf'.~I'şh;.· 
('(i.1Id foti r}ri.bzufRr şi nim ('ni 'nU bârfrştr. ~ 
{'imd fnţ.f Nmdui' şi 11 i )H(,1/ i 1111 rlonl1H'şfl': 
Când fofi fl!<fWfif şi ,1/ i?/tPlli nu l'ol'b('~fr': 
Câ/ld faţi fmphnrsc ,~r nÎmt1/; 111/ !W fâ11QU

eşte. 
('O()fl(')'flUfI I',~f(' pilda pi(' a d01n?11Pt poponr-

7/1i, i,<I'()/'Î,!/î (lela lfOf")/' :J1' p.l'f'rriff/fii pl'in P01101'. 

Holşr I'irii sl'iirr (1 mill~(,' 

(])Î11 ,,('uM(l1'ul ('OC!I){'H, .. ,tiei".) 

III III 

PJgiHa ,3, 
• 

MAI NOU.:~-~-
;.. rl~ , ti" ~ 11 , 

- D. tU. Zfgt(~ sll/}secrl'taral~ de stat a! 
mill<Jritdrilor in 1(uvernul liberat ai dlJ.,j 1. Sră. 
(alUl, şi·a dai abzicerea. -,"- Vom reveni asa. 
pra acestui caz. 

1, ,. (n" 'ziua de Il Jun'c a. \.:. va, avea lcc În Cl!r
năllti' (Buco\'ina), cOtlgresul Partidullli tărâlle~ 
diu Bucovimi. Vor lua parte şj membrii Partidului 
tărăncsc din celelalte provincii. 

~--O tele~ra-mă din Bucnos-Aires vesteste, că 
r~voltlţia ~e Întinde tot mai mult În Paragllai (<\me
rh;a tic sud). 

._- Dintre comuniştii (bolşevicij) români arestaţi 
şi caq se aflau la jllde.:ată, 200 de inşi au fost 
<llllllcsriaţi (iertatj) din pa.rteaM. S. Re}ţelui fer
djnand, iar 48 de acuzati au ramas neiertati. 

.. -. Siguranta din Cluj a da,t de urmele Htlei or
Kanizatiuni de SPionaj pe ~alTla Ungariei, Or~an[
zaţie ÎI! care sunt amesteca,ti $1 câţiva slujbaSj po
[:tienestj.: 

- Leuin Motpliternjcu.1 stiîpân al Rusiei bol se<
vice. a fost lovit de apoplexie (guta). 

-' Joi. 8 hm'e ti avut loc tn Bc!g-rad kapitala 
Serhie i) mmta 'princrpesej Mărtoara a României eu 
regele Alexandru al JugosJa.viei. -- [n numărul 
vlitoLvom da amănunte. 

-~-- In frlan-da (An~lia) turbur{lrile COli tinuă cU 
ÎItVc·rştl1lare, Se svonestc, că Ang-lja ar fi hotărîtă 
să ocupe tinutul Irlalldei' cu armele. 

. rnprovjnckl Bolognia Ota,lia) or,g-anizati.t 
tiirăllească-naţiolla[ă s'a r,lsculat împotriva organ,
zărl10r socialiste. 

-- Sindicatele n11111citnreşti ardelene ŞÎ bănă
fene şi de peste Car,pati au ţhmt un c()n~res la 

"Sibiu, S'an Ittat hotăr<Îri insenmate, ce priveşte
hreslde muncitoreşti. '. 

, ._- Vi11eri Cu mari opintir[ a putut fi stins focur ee -luase !)utcre la depozitul de lelmnărie .. Laend. 
le!,," din Arad. .... . 

- Tn Basarabia a fost descoperită o puternică 
or~anizatic bolşevică, care avea scopul să Il ro
\'oace răscoalrr in Basara,bia. 

. _'~ Un mare conflict s'a ivit intre Serbia şi Bul
g"ria din ;:auza, că Serbia e hotărâtă să inter
vil1a pe c~llea a11melor ca să facă să înceteze ~ta
curilc ba·ndelor bulgare În tinuturile sârbcşti, 

- Ln LugoJ 3!Pi.l'l~ o nouă .gazetă .,RăStLlle.. 
ru[", gazetă ~,nde,peTlldentă. sub rooaiCtia, dlui Oh . 
Tăran,J)I'Qj)rJret.a'ruJ tipog.tl(tfiei şi ,~·brărj.ei " Alu: ... 
rom", - ( urăm viată Lungă noului oonrratle.. 

POSTA ADMINISTRAŢIEf. " 

'Am maLpr'n~it jltÎnătoarele abonamente: 
Ion lanchici. 5147 Russel St. Detroit-Michigan. 

U. S. Of Amcrica. Chevereşall Gheorghe a lUi Fi
Ip, plugar, Peciea-Română Nr. 497, (3 luni>. Oi, 
racoo Hotarana,dvocat, Şiria. D. B. Ionescu prof. 
t1l1hr. Cluj, facultatea de drept (1 an), Ioan Martin, 
"Dacia" eXPort-import. Bulev. R.eg, Maria Arad, (l 
an). Oheor~he Uododan, Jlld. OcQi Arad" (V! an). 
ŞOIlca Dimitrie, Şi'C!;'m 344 (1/2 a.n).Ştcfan Saoo 
Dllmbnwa ,p. u. Picscuta (1 .lutlăL Dr, Stefan 
Lichtfuss. advocat, Arad. Bulev. Carol 1. 10 (t a.n): 
Dr. Romtll Laza, advocat, Arad, Piata Luther 1. 
(1/2 a'll). POI}e{ Petru, Chercchi (1/2 an), Popa NiCG
lac, Chcrcchi, (It). II c Oprin, St.-Mic I [ltlSII !-mic 
(3 luni) Stefan Rauca. St.-M'dfwşul-mk (3 lutlil. 
Aron N~tiu, St.-Midihlsul-mic (3 luni): Simion Mj
Inva1l. ~t-Micl[!Usnl-mic (6 lunil. Ilie Lucllţa, 
Curte (G lutl i), IO<!T1 Boar, Chcrechi (!lOdan}. (6 
hltl). Aroll Oprin, St,-MichtU~l1l-mic Nr. 232 (3 
luni). Luca Strciu. cismar, St.-MicIăusul-mic (3 
luni). I!ie Rodroje;lt1, cismar. St.-MiclifuSl1I-rnk (6 
luni). nhcor!dlC Pdrovic'. S,t.-Micliwşul-mic, (6 
luni). Oheorg:hc Ilon, St.-Mic!~iuşlll-mic (6 luni). Va
silie Crjs<tn, St.-Miclitnşul-mic (.3 luni). Pascu mlr
nău. St.-Mic!ău$ul-mic (3 IU11i). Gheor.g'he PuLl: 
St.-Mic];lllSU!·mjec. ~r. 175 (3 luni). Alcxa Cicn.:iel, 
St.-Mi:l;ltlşl!l-m'c, (.3 ! un i). Savl Grozav, Sr,-Mi
c!{msul-mic (3 1tmi), Motorca Oh~{)r~he. Cherech~ 
(6 luni). In:lTl Sandor, M:l..::ea (1 a,n), Petru Cnan, 
Mncea (1 an). Ang-he Iancu, Petris. (1/~ an). Soc. 
Plug-arul, Năd!ac (J an). Oh..:org-hc POln. în\'. Co
\ăsint (" luni). Suba Ioan. (lr;i.dj::;te .(V,îrhelr) la 
firma Arhor (,1 luni), Casa C111tllrak'l. Siria (1 an). 
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Paogjm 4. '1 

F: Ce:» lt1 C» lrMli e. 
TArguri de ţariI 

Călind. n. 
13 Iunie: Cluj (Ardeal); 14 Iun~e: Sângeorz (Ar. 

deaH; 15 Iunie: C()mloş (Banat); Deta (BanatJ; 
Periamos (Banat); Rittbcrg (Banat); 16 Iunie: A
radul-notl (B;mat); Zlatna (Ardea]); 17 Iunie: Cin
eul mare {Ardeal}. 

TârguI de cereale (bucate) din Arad 
- 9 Iunie, 

Griu 1 majă metrică (100 k!gr.) lei 380 - 390 
Ovăs ., ~ » » » 320-330 
Porumb {cucuruz) (100 klgr.) ~ 330-340 
Secară ~" 10 » , J ----

Orz ,:10 :10' • 320-325 

F ă in ă. 
F1ini No. JOC: (1 klgr) _ ,.. 620 
Fa.1nă pt'ntru fertură J • .. 5'30 
Făină de pâine J :t I 4'60 

« de pâine (neagr~) :10 J ~ 4'20 
Urite " 

, 2'50 

Bursa din Arad. 
Pretul leului românesc pe: ziui de 1 Iunie 1922. 
1 Dolar _ _ _ Lei 146'- -'-
I Franc francez _ _. Lei 14'---'-
I Franc elvetian _ _ lei 28'---'-
I lirl italiana _ lei 750- -'-
I Dinar sârb _ Lei 190--'-
1 Socoi cthoslovac _ lei 2'85--'-
1 levi bulgară _ _ lei -'---'-
I Marci germană lei 0'52 - -'-
I Ceroaf1ă ungarA lei O 17--·-
1 CoroanA austriacl lei 0'01--'-

CINEMATOGRAfE. 
Teatrul "APOllO" 1 Teatrul "URANIA'· 
........................... 11.111 •• 

III 9-10 Iunie, Vineri ,i 
Sâmbătă 

Sămbăta Neag'ă 
dramă in 4 acte cu Itala 
Aimirante şi O. Manzini cei 
mai distinşi actori italieni. 
~::~=--~-- ~-~~-~-~-~~~ 

In 11, 12, 13 lllnle, Dumi
neei, Luni, Mllrti 

o P I U L 
senzatie in film in 6 acte 

cu Wemer Krause. 

In It 15 Iunie, Mercuri şi 
Joi, rOLJaDul celebll1 a lui 

MARK TWAIN 

Certitur şi fiu d9 rege 
legendă anti~ă englezi cu 

1 prolog În 5 acte. 
In rolul dublu de băiat 

TIBERIlI LUBINVZKY. 

...., ........................... .. 
In 10-11 luni~, SimbAtA ,i Ouminecă 
Testaml!f:ful miliardarului 
senzaţie grandioasă in 6 

acte cu 3000 actori. 
- =_.~= 

In lZ-l!l Iunie, Luni şi 
Marti, celebrul roman a lui 
MAURICE TOURNEU { 

. Romany Kyje 
(tiganul gentelman) atracţie 

ameneană in 1) acte. 

In 1-1-la Iunie, Miercuri 
,1 Joi 

Tristul chiriaş al 
temniţei. 

fUm Astra În 5 acte cu 
Ileana Matejasovszky şi Iuţi 

poida. 

In Calea AUREL VLAICU nruI 84, s'a deschis 

"O,îrcit',-,I C.···· 
dlui MILAN LANDAN provăzută cu tot felul de 
banturl sPirtuoase şi mândri reci. Pre.ţuri eftine. 

Rog binevoitorul sprijin: 
,\ULAN lANDAN. proprietar. 

S'A DESCHIS Ia J Iun:e complect renumitul res
taurant şi grădina 

In fiecare seară conceri\ează orchestra de sub con
dll~erea renumitului maeSTru RA Ţ IMRE din Ora
dea-Mare. :-: .. Rog spriiinul 011 public: 

KURT A L proprietar. 

CETIŢI ŞI RAspADIŢI 

.,GLASUL SATELOR" 

extilă Arădană Soc, Anonimă. 

Convocare~ 
Prin aceasta invitam cu tot respectul onor, :'IC~ 

tionarÎ al fndustriei Textile Arădană Sooietate A
nonimă la 

Adunarea generala ordinara a XII-a 
ce se va tinea la H Iunie orele IOf/2 În sala de 
şedinte a Casei de Păstrare a jud. Arad, Bulevar
dul Re~ina Maria Nr. 3. 

Numai acei acţionari sunt îndreptătiti a exer
eia dreptul de voturi care au depus actiunile cu 
cUpOanele ;3 zille Înaintea adunării generale adecă 
până la 8 funie 1922 inclu-siv la societate sau. la 
Casa de Păstrare a jlLd. Arad. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Alegerea alor 2 acţionari pentru autentica rea 
prOQe$u!ui verbal al adunăret generale. 

2. Raportul Directhmei şi CQmitetului de supra
veg-here referitor la anul de li{estiune 1920-21, sta
bilirea bilantului şi hotărârea despre distribuirea 
vrofihllui net a anuluI 1920-21 şi dc<spre darea ab
soluooareloT. 

a. A~gerea, dire-ctillnei şi a membrilor comite
tulUi de supraveg:here pe 3 ani. 

4. Propuneri e~entuale, 

Arad. Ia 2S Ma5u 192'2. 
DIRECTlUNeA. 

Bilantul înoheiat la 31 Decemvrie 1921. 

S'a de-chis în .A.:.rad ~e
s"ta,upa,.:n,:tul lift oofe"tă:.ria 

R:lVBR:lA 
pe malul Murăşului, în fata~;liceuhd. - In fiecare 
searA c:onc:ertead muzica Reg. 1 Oolj. - Tot
felul de mâncări rtt:i şi la grătar. Biuturi reci. fxce
lente. - Roagă blnevoltorul sprijin alon. public: 

Cosiic(l şi l,~n(Jar 
proprietari. 

Dumillcc;{, 11 IUllie 1922, ~ 
211Q 

La. PIa.ja de nisip a. sca.lde: -
NBPTUl\1 
În fiecare zi juncţionează un bufet provăzut cu tI 
felul de băuturi excelente şi mfutdri reci. Pellt 

domnii ofiţeri :30% re<lucere la consumatie. 

Rog bil\fwoit()rul sr>rij:n: 
IOAN BUDAI,proprietaI 

S' A. DESCHIS 

»Bulelul' Neptun(~ 
complect rcnOlVat şi provăzut Cu tot feluT de mâ;1 

. cari reCj şi beutud din cde mai excelente. - C~Ci 
i fetfir'e s.peciaIă şi debit de tutun. - In fiecare r: 
!. dela ora 4 p. m. concertează orohestră de primjÎ 
; rang. :-: ;-: Rog binevoitorul sprijin 

I MADĂR. proprietar. I -.- .. --------. --.------
In Ca,Jea Aurel Vlaicn nr. 7, "is-â-vÎs de poşta dd 
gad s'a deschis HOTELUL şi RESTAURANTUl 

I ~~~t~n~a!~ o~?o~ di~~!: 
I la restaurant se găsesc tot felul de mâncări .::al~l. 
I şi reci, băuturi spirtuoase, bere şi vin foarte eftir~~l 

1 R'" 1 bl' ? I Olt SPnJlllU ono ,pu le. )( I HOCHMAN ALEXANDRU. proprietati -Cumpărali numai la Fede,l( 
t 

rala cooperalivelor săteşt, 
.................................. t 

,,!RADIJL'~: 
• . 1 

Irad, Plata Bvram lancu,-

- O_pa, Apad~ 

Plecarea (dela I Iunie n) Sosirea (dela I Iunie n): r; 
la CeaSUf!~ 

Dela Bucureşti, Expr.-Or. (luni, Mereuri şi 
la ceasuri;i. 

Spre Bucureşti, Expres-Or. (Luni. Joi ,i Sâm-
bătă) ____ 4-00 d. a. 

~ Bucureşti Accelerat, zilnic ___ . . ___ - 10'39 seara 
~ Teluş-Braşov-Bucureşti, personal ____ 11'11> dim. 
~» • • • ____ 9'20 seara 
» Curticiu-Budapestll, Expres-Or. (Luni, 

Mercuri, ViJ\eri), 
• Curtlciu - Budapesh, accelerat, rilnic __ 

3{1O d. a. 
753 dim. 
5'00 dim. • Curticiu, mixt, ._ 

• Curticiu, pers._ 
• Curticiu, pers .. _ 
• Timişoara, pers. 
• Timi~oara, pers. 
~ Timişoara, pers. .. __ 
" SăvârşÎn-Alba-[ulia, mixt 
• 8r~d . __ _ 
» Cermeiu 
• Pecica •. 
• Otlaca __ 

980 dim, 
:"20 d. a. 
400 dim, 
2-38 d. a. 
7'2(1 seara 
2'Ci d. a. 

H\3, NI!, 4. 52 
8'50, 12'20 d. a. mot. mei. 
5 bO, 12'·10 d. a. 6f1! s. 

a 23, 7'.02 seara 

Trenut electric de Podgorie· 5,8, 11'30 dim., 2'30, 6 d a. 

• 

Vineri ____ :,.~ d. ~ 

• Bucureşti, accelerat, zihlic: j'28 diIC 
• Bucureşti-Braşov - Teiuş, personal ____ S'jo dirf 
~ Bilcureştj-Braşov~ Teiuş, JI~rsonal ._._ 4'Ml d. t 
• Budaa;Je5ta-Curticiu, Expr.·Or. (llll!i, (' 

Joi, Sâmbătă) __ . ___ ,_.. ____ 400 d, ~ 
• Budapesta-Curtieiu, aecelera.t zilnÎ>.: __ 10-39 S~~ 
• CurtiC1U, mixt_ _ 6'U6 dim. şi 2'02 d. il 
• Curticiu. pers. 9'16 di, 
• Curt/du, pers. _ . g'l',;j se;!; 
• Timişoarll, pers. . 8'Ul di.O 
.. Timişoara, pers. 5'04 d t 
• Timişoara, pers. 1251J nQ" 
• Alba-Iulia Săvârşin, mixt :)'(l4) ditJ 
.. Brad .___ 9'18 aim., 8 -13 SEali( 

.. Cermelu . _,_ 6'52, ~"39 ' 
• Pedc:a .. ___ , H!3, dim I 2'1,1, d. a., 83Sr: 
• Otlaca _ s':n, 6{lO se'\.\ 

• Il 
Trenul elec. de Podgorie '1 04, 9'~7 elim" 1'34,4.34, 6'i)6p 

"1 

IMPORT I>OIlSTA EXPORT i 
CASĂ DE COMERŢ ARAI>, el 'T RAD A BARIŢIU Nr. S. f 
F'TR1\1".~ IN:REG~_~TĂ. M ADRESA 'rELEG-Ro! "D O 1 N A·I, A~P..!.-J, 

ser 

Cnmplrare şi vânzare in mare de: cărbuni intregi de Itmn, lemne de foc, == ~ I 
de construcţie şi pentru mine, cereale, ovăs, fasole şi totfelul de pă!>tăioase, ;. 3 
nutreturi, vjn, băuturi, unsoare, slănină şi tctfelul de mărfuri. Primim tX- -:.. 

'ploatarra de păduri in orice mArime. Ne oferim si apTov;zionăm jude- :-;.. 
tele, oraşele. comunele, spitalele ,t totfelul de JnstitutiuOl pubHce ;; = t 

"Glasul Satelor" I 
CU CEREALE, FĂINA, ALIMENTE ŞI LEMNE DE fOC. .:~. ~I 
Prlmilll fu comlsione tatfelul de milr1111f1 in ,riee cantitAti ~ari. Executam toHetol _. ~ [ 
~e comlsiuHe $1 _ti\ociri ÎI taate jărlli, Euart" plrei, vile In 'i4i\.l şi tăia!e. '= n . 

~Q.l. 

- CUMPARARI ŞI V ANzAHI DE IMOBILE. - .. = . . , 
I 

d 

Tipografita "CONCORDIA" Arad. 
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