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APARE IN FIECARE DUMINECA, 
~_ SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

De ce n'am fost la Alba-Iulia? 
MaDifes:tul Par-"tidul'ui 'ţă.::ră,nesc. 

('l'fllţClli! 

Il,lI,tidlll ţill';UW-:i('. lill\fl":llHl S'-IIIII id 
P:lt'1 t; I<! :·i('rhrlrile îH{,llI'1l11~trji, ("~Il'()m lj-~'a 
!I;lt 1111 c'af;1cler de Ill<lllifest.al"p de p,lI'tieL 
I";!III:III(' ('!"('dillC"jfl,,, lillif·j de plll'tan" pu 
edfr' şi-ti j 1',IS-O :;;i l,~i JJld"ld iIW:jll' fi iIU]>I'
~'i(l,htl"rtJ;IL'[')di11ol'il' 1';11:î Ill' ml1iulll' ':;li 
LI t,:i !lI' ('ul'C;aJl;L ' , 

• \ , '(~ tL"'; t ti (1 tii ti d t ne J i l III t iî) (>,s L e Î II it ( k'~ 
\"'-iI'. Il tLJ'lllill'(' dllL'('I'()a~cl dilr 'IlN'('~(ll'tl :df' 
lipSit). il . .:;itllatilllLii 1'(' CI fw,I CI'Pill.1 p()pn~ 
I'Ililli lJUsl !'lI, ~i III ~pe,'inl tJlJ'(lllililii ~i lI11ln 

I,iioriillii ()!'[IŞt·!lt'ŞI i. din HI'!:':'11 ~i tlill I)I'()· 
\' i 1](" ii Il' !lll i ti'. ]lrin Jlf' faslill s i ~1 PlIl dfl gll

\ "rlL<ll'l' ;11 Itltilililo]' ,lllL, 
~e 'jÎmtim dill.· d,ltori n I [lllllll'i ('J)lni" 
pulJiidi. ~1'1.lll[Uld 11InuI'ilt, dl'il<1l'ppl111 ŞI 
rtll'tl I'('ZI '1'\ 1', <I:-i 11\}j"; 1 III( It i \'1·1 111' ! Ci"llIJ',(' lur). 
cHI'i 11\'-<111 illlpll." o III/Iiu·tlrp "t[llde' gl'nvi"î. 

Harrel'l·k, ('uri de \'('ell:llri indr'lullg;llc' 
tim'ilu Îllcrttuşalc' gnrptll,j llil1;i n llill f ', snu 
le sffi şiu li În hw31't i resHI ti t r' ,IIH !'l' III CI i 
IIIU111' SI,tl(', ;111 l'il%.lll. îll 1II;II"l ]ll'ilhllşirii 
\(·cltii sI rnduri polît i('(> din ('('Iti rul şi !''-I

,.,-II'!! III 1':l1l'opei, ndllst' de riîzlJoilll IllOn· 
di;t!. ;<;1 <Iii t n~t fel Plltil1ţ~1 Jlilpnim·lnl' !I,. 
;l-~i id'inllil 1l0iIlIIWd(\('ill [iilli,a lor Il il 1,i()
n "li ă. 

(';lJ1d a SlllIill l'e;I~ld dp dt'SI'ohil'c', dllp(! 
ti l'iIOj"ll' 111 iIl'llill'tl lip luph' ~i slIfl'riuţi, j) 

:/llIllj- şi n<ll.iLLlll';1 rollt!IJ1(,~I·Sl'ri. iIlHJ(',îlld 
dr.'ptld de' lil)('rit :lUICHlej'c'lTlllnilre naţin' 
lI<11tl. c;ii-:-;;i 11l(\lJir('~tr Yllillţtl de a ir(ti ea lln 
.'lingll L' H(',IIII, Înll''tlll sing'ur Stat. 

B,I,sar,t!lia Cl'a dintttj, şi-a. spus C'llvtlH .... 
lui JlI'ill dc,('Lu'atin (It-: 11l1il'f)~a Sf;ltull1i ţi'i' 

rii din ('hi:;;ill('U in clipele ef·]t: mai grr'lf"' 
;t[e i;;l,)riei n()a~h'(' n'ltil1nalc'. .\u n'ni! 
apoi pc rând şi nlră să ilşippLe hot~trîJ'(',l 
'l/'f'IIIH !..!tllui Ma rilor put!')'i, .\ tlnniiril (' n:1-
ţi, 'Ila!(' din ('('munti şi ,\ Iha-Tnli,!. ]wnfrn 
1)11"')\;11<1 şi [lI'll: 1'11 .\nlNl1nl ('11 H<llwtul .~f 
p~lrţ il l' {TngmC'TlP. 

TOill(' ;H'e:·;j\, pnn'Îl1cii h':il?tin;lş(, rn-
r!ltl1lt:'Sl j, d,îrtl1l!rllJd in llllnwlf' ~llYE'nmii ă
tii Ilation;tlc. îll,QT~dirill' spcular0, ali dat 
~''\:p''P;i'llw i'doy;id{]). în Lltn lumii întn-;~~i 
y~)intij lor de unil'(', priLl npel1l1 pc C;lre. 

rau jnillnlnt. Ht'.uphli nOIll<Jllilol', Cil "inl
bol nI II nitătii n<1 ţionaln, 

l~l fH'('I~IŞ tirnp, till',-lninlC'rl din ypdli1l1 
!{eg;1t, prin JCTl fr>Jt, ei grelC' şi C11 np<lint,a 
ff'rbinteÎn ajntuJ'lll Hegellli ei. <t hlplt 
htntlll'il(, l'l10,illih' ;de stdln'ch11or 1wdrpp
trtt j' I'i ,,';1, rJdie,d tiin ,1 his C;l mi popor li
he~' şi c1(jmic d0 \'ieH}l (,f't;it('n(>a~ .. rl df'mn~ 
şi f\'jCi('jj iL 

Prill fO,IIH ,(('(':-it!. iwh' SIlIPlIlIW, în 

ulljlc)('lll l'uillplur, doasH)lI'a tllturor Jpgiui
rilol' jlrid'llih', cu şi IlllJlDlt'iVil lozim'il()f' 
('( J1I "acra I r il Ip vee hii (11'(1 i Il (, in t (. ('Jl at lona
II', ~'tl II ill~dtaj, fa tii. in r"lJî. l'a silll.!:mf' 
fuJ'l,(' \'ii :;Ii "illglll'f' J"l';tlit id.i i~t!lj'icf' 1!lfm
lnilp din yftrll'jlll rilz!Hlinltli IllOlldi,ll: 

~YI'!I/lII'; liniI ,~i (lorrlllllo. 

Iil ;!C"C·"\E' ('()lltli~it1ltî, Î1I \'irilt!('it ;J('C~ 
i" i;lş JlI'ill<"ipill rit> c;l!\l"',lllil \lI C' ilttţionali"l. 

1. MihaIache. fost ministru. 

(,tLl'lli" i~i d<ll()/'C':-;;I (} 1IIIit·\',t. \aţiuuea. HI 

(:on!u{;rarc si ['[wsii nu ('1 ll'uaL1C1, urllla s{t 
tl('<t şi SHlll'tiullea. jllridietl ,1 ;-:';tiltll[ui uni-
1,1 r si sil :.::ide'ISdt dill t ['llll'lll~ edificilll 
jll)lil'ic ,ti Hr'.!.!.lIlt1lui 1'0111;111, ,potrivit. (',Il 

ideallli pi dp lilH'l"t<d 4' ~i dl't'pl ,11 e. 
/Jiu 111'/1 (//"(Jcin'. 100 f (' jUJ'iefr in fUt/(

('o/r, ('11/,; fll,tl de IIIIUlti /'I"('I/Ie au (illul. In 
I'ullil' JIUI/fll'Ill rf/lliliil;',~I'. Î/lI/JÎI'dl'l'lÎ/ulll·i 

P. Bujor, fruntaş ţărănist 

P/"I/J}(I.~iJ'(·1L ,:-oi Ilru'~lJ('t'if lli ('Il, lIu Îlli'CI'Cat . ..:(/ 

i'idi ('(' 1/1/ ::;t! Îillrl~ el) i'1I(t1l (1 şi. Xii t i nil (', 
'''''}JI',' (( ::a/t:;'/lil:i al'f'(/,~tit I'o/II/,I)i'ai'i' /liui 
11 /fI II tI/ii (1 {II' f' .~ j il J II (' II Î /1 / (( II ( uiT /' () li II I Î II 
81/1ilJlI illfl'l'(',~f'I(l1' v/'ec!t,;/u/' f,/iei de e,i'{l/(JII~ 

tar'r' f)u!ili"ll .~j i'('utHIIJ'/i('111i SllIlullli, 
11/ Ifl/' ('(/ lIo(iWII'(l ,'1/ li(· (,lIl'lI/tlUI . .;;tl-şi 

,~)J /1 i,' IiI II'!' l' /1 /"1 Î iliili ,~i ,~/l r II' 11 ti îi' ii (l ,5 e z r)
mlil/lu' 1'; ('''n,~lit/lt/unlll, În 1/lJi/"l' ('Il Jf,,-
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! /1' 1(' ( , i , 1/ i 1 fi r I ' .;: I - II f III ,~ ( . I ( (li Il I il ,~ I}/ li /1 Il,
",'ila!,' fltl/'ln;!'I'! .-;;i (/I'li,,1 foo/f( tliidl'id,>a, 
/1 I"'.:.! utla;..; /11 /'//1'11/11 1111 fIU 1'/'1'1/ rll' /lii/ i fon 
l'I1!',' (1/'I'fI I/JI'nif"t'(/ .~{/ fIII/ii] '}a ('((/1' i'I'ÎII

l"il'I'('(/ /"I'dlÎl/flii 8i,~f('11i de fu/atilflll' Înlrl' 

f/,"';Iwif/(il/Jlill' JJri/'i!('~/il/ll'l l'llri şi-OII 11/'1)

aaf titlu! de ,,}Jorlidl' Î.-.:/urii'l''', 

.II·{'I/"!I) Î/f('!, 1"1'(1/'1' }1I'rl"II,~ilf/ tll'll/in. !JI";
fii III /' 11 1"/111111'111 III HlJlluÎuiei vllitl~ a fosT. 
!II/II il ÎIIII)/i'/II/([ /.// rlll.l'('l'Illd /o/'lnot din 

.'i li /1 1/ I .~ 'II( .-.: i II !J r I (/I! !I' / ,. (' m p (( r f [! ni e ti ta r 
/1 f T fi r ii. ~ -- li I"J I il i 111/11- i /III .~ i r de !fIII' l' /"II , ' 

ÎIII/)/uri,:"u/e şi liţl,si II' tii> I"!luli lai t', 1"//1'
/ul/l/, i'l di"JI/',t {II I IIIIII'/I/' IIIJ/'IJU'/uj' n/lll; 
1111"1'1'1'/11 /"('!I;/I/ 1'1111.'/;/11(/(11/1/1 ,~i flor/Utlll'il 

1(/ r. 

ll·".~f,· fl/lrl'llil' 11/1 !I'ui/ . .;!urmo/ În dU!7-
111/7 1/1' .f/!I I'I'/'Uillii/Î/II (:;111('11 [01'('11 (/:fi lliulo, 
/"1'1/ I . ..:i.'-;{('/t/llii(,(/ il ('(lIpI/lui I'{('dural ,'ii d" 
(: :1 i ti l' .?' i I,' ti II t fi J'I' ~ /III " .~ { I( f)f Î 1/ i r (' d l' I r>· 

/"()or!' şi, arl/itra/'. 

/)i'~Jm't III I('nilllt'. 1111 reOHlrea I)/'in d,'
nl'il' .~i (l/'d(//I/lII(I' /lIÎ/lÎ . .;II'l'ifllf' ÎII aII/rit (J,
urii'" I'(I/Ii/'ul {('lIlllill INlr/efl I'f'JJI','z('lIlu!i
Illiii /l1I(ÎIII/O/I'. di'.(jl"tulul'r'(I Ilrlllllil'i şi ma
!li,,1/'1I11l/'1'i la /,olll{ !lr' 1I111'1t1' l'll'dul'ulf', 

/';8i,11I .'i/'//I/Ill//nll.,;(1 17 ,'11'111 ului pIIIJ/ii', hOI/

s1l1 adJlli,tli,~fnlli1' (/!f/'u!'fll !I(' ,>lliIlW'I'f'O 111.
fu/"'/' /(1('(//'1'101' dl' ('iuţii ('dilţl'II('{[8f'r1 lll'iii 

('(""l'lIi,::o rl'iI ('1J}/li8ill/lilu/, illll' 1';111((1'1', ('I'n· 
:;:11 l'a ~~i sf (]j'('ll tiI' 1).>I.(',lin riitlite ,0;11 II i1,,
fi It i:w I e (r.~(' II ur')' f 'll/'U II/Il r ti a{ (' ,~i (',1'( 'e p
{iuni ((ll'il iudl>I'alll, (/1/ ('l'l'iul din U(J!Il()nia 
Î/if/'l'rrifilllli ill/n'lI ., iuti.!, În ('I(/"I /ll'i('!' mi,')
cari' libNă ('-"fr' Îlliilw,~it(7 ,~i ('/wl'flia /I,I!io
I! (J Iii e (Ii' II fi:w t (1 (); I (Î II .i I'n i t 11 ). 

111 pt·U\"illl·jil(> f'tIIiUlf'ipnfE' ([ib8ra\.('). -
t 1'<lIl"fnnllilte în sa(ulpij :-iau LldllJitli~lnltn 
d(' .,colII;mdnmonlp nlilil~lI'l-~"- ('a şi emn 
Il';m 1 ,1 H',l in fe-d;a IlO;lstra v('ehi prnvÎncÎ i 
rnrttDItl'şh, cari s'an nnit. de bUldhof'. în 
HlIlllP!e drc'ptllhli de' liherH 311to-dl'lCnni
ti n n'o (' i. nişte t PI'ito!,jjst rein e nllc(\rite ŞI 

:'-III hjllga! l' prin forţa IIHlkrei:l) armelor, _. 
()ppra dp eonsulidaro (întărire) naţioJHlÎă 
~i de l1l1irp sl1f1elrC!scă f' grav prinwjduilkl. 

A~psl- sisleUl de' gU\'f"\1'J1al'e dUB sub Illi

lIis1-(>1'u[ adun! p,lnă In 0'\:cl~SpE'rar(' (de.-;nă· 
.jc',i(lp';, LW 'llIH'ninţiî. -- dnc;{) nu 1-50 V ,.1. 

pnne dr llrgl'lIţl1 sh1i:i!il-(~u o calastroril 
de· ,":'/;lj şi dr HP;1lYl. 

In aCf'ilstă crcdinţ.5 p,lrtjdele (In npt)z;i~ 
tit' 11';111 jllltilt n'\'UllOd~tP I\ulamc\lllnl nr., 
SCHt elin fraudă, şi violenţă şi i-a.u tăgă,dnil; 
(i 1"(> [It li I li t' a 1111 pllll t' 'FlTii o const,itn ţie, 
":Idil llH'llitrl llllfllai S~l <:ollsolideze (Înt&
I't';IScrl' şisil \'e,';'Tliep;l"cil l't'ginl111 de ... ilni-
cie si Iwlq:.;iuirilp, . 

iri ;[('P;13tă ;\h'10:,fPl'ă. indl.l'c,at,ă. fi€: 
Dori de furtună. CE' altă senmificare (trd
mrl~ire) pOt aH'a sprbările încoron11J'ii.prr-



Pag-jna ::. 

zicta~e de un gll\ f'l'll. ('dn' :-;illdi\l!iz('ilZ:~l 
prin ~,iIW î nSllşi ti ';l tE' p(l Cit t eh· ,H'( \~t il i 1",'
i'im. ded't ..;a o Îndri,zl1catil Încer.:are de 
a-:;. \':ldi ill ()IPllll'I'lli('id. SPI'(' -~l du ~"llt'ti
unr (ldiniti'-ă, CII ;J,~ldol'lîl slll'og,ll lllui d,' 
"('(lllslilu,mi~I" li1ti':lIinr('[I.j' sah, cir· culro· 
pir\' ~l ~\iHl11111 prill ,11'hill'd!' :;;i (''\)110<11:111; 

în lllllll(·II' "p,lrtidt'IIl!' i.;tnrlee·'! 
P,trtidld Ulr~llil'''('' ~-- ('a C'.'\IIl't'silllll' il 

( '(lll Ş r i i It r ( , i p l;j iti (' c' ; 1 111 il"; S (' 1 () /' 1" 11, i li It i i~
lIt! Plliltt' 111<1 III(' îll alililll dd" AIIl<l-Tll!ia 
al Iliu'l idllilli libl'l'id, fiII 'il il :-it' f;l('(l "illt ,
\il! c!1' ('tllllplir'iulI(' '!lI\'ul'tiŞjl' (,ll lin rc'
gilll i';I!"!' ;llileiliiltii ('U di'itrtu,!'(!H'{J ,nimi
~'in"I, 111111l'1fr dl.l~tl!ldÎl'i1l'l' \iq ii llU;l'i! 1'(' 

puhli('(' .~i llntillll,tl(:, 
III (\(",1<1:-;: lilllP, (',1 pilrtie! dE' ('J'!'dill!.iî 

('il!/'(' I lÎna..,\ ia llilt,ÎUil,tl5. enrr în :.\f,ln;II·
bi" ('p:-;rill1t, i( '11,1 !(\, \'\'!ll' dll'Z,l::,i;1 1I1I(·i 1211'

q'I'ltilli Ilill'l,lI11(,lll il 1'(' şi d('llllwr<l (i('('. el 
IIU-"i P"iltl' d,1 ",lt'Zilllll';1 i,qll'oLJ,1!'l'''\ 1,1 
a-;\'I'\'il'!:" >lljllllll'!'(';\' (\l['IIClm'[ scojlllrill.)" I 
rI(, p,ll'lld, " , 

l'uJ'lilJul (iinIIlC:'I' l'l'l'd(' ('(1 Ili'in (1('('(1-

8 fii /)1'(1(' eil 1/1'1' Î,~ i Î Il fi ţ' ]l/ i III',~ t (' /'/1 {/ f IÎ I Iii 1/; 
f I ' ! '/' ' '1' . 1 /1/111 ("tl/fUI ("ii le 1(I'il ~~I 1'11/1. l'tI ("1/1 

f II a (' (' (I.~ t fi Il tii 11 d i ti (' el ." {' fi II ," (' ,~ II' II Iii/II r i 
,lr' ['I/rtidlll liotiuilil/, 

liil/ii/is dt' (/("'!f'llşi ('I'II,,,idl'l'tlţ;/llli 11'01/" 

zel. !J l1 rliflll! lloţiulIlI! (lin .11'11('1/1 --" 0(1' 

Ulmi ,,,entiwl'/lfr' (II' flrI/ÎII/' fil'/'illunll'llI 
-11f'1I!) II /);I/(/"Ii,', ('fi ,,;,i li/,rlri{(' lui '''I'rl'il'ii 
(/ltusc ('(II/ZI'; lIo(i,Jiul!e, uil/u'ni /1/1 (',,,fI' Î'I 
(lll',Jt ,,,,7 le II/I/tii, fu ÎJtrluiolii ~~ (1 1I/,t/loÎI 
!':(Î sf/'II tii 'III! 1'/(' ill' .''I'f'lI((l'ilv de/II _1 !fiiI-fII

li (1, I/,~ (' Z (/ i (' (' It i (l J' ÎI/ i fi i /il (/ ~ I /'( 1 ( , ull/ 1/1 i. 
~llil((dill(,il 1/(.(/,';//'1/ 1'!llIllIl/ti ('II (1 In! 

tilul' flnlell'ni În/MIIl'li u;nfl'rp)'f'ful'l' fl""
,:.Î/fl, ('((/'(' ,,'al' li }Julut du. Î/I ţOJ'ii'.,!i ,~IJ'ei
wlt fi f 1', f11' p,f /lI /I,i 1'1' /II'I'Z;' /1 f (rI! ţ il/Ii' II dl' l' 1/ nI t~ 
fii :1 rtf('olului, dlliii ci i'illffuri (/1' li lifl~ii 
rlt'l(/ /a.c.:/u{ Îlli'(lI'I1/I</ rii, 

')(Jrlidl/l (iîJ't,llli'Si' {'/'I'd", {'Ii lW II('('(/,~ti; 
('It/I' "'CITeşll' Tora şi ÎI/.~(i.~i ('/,)'(11111/1. !frÎ/I

dwl,' ('ÎlÎIII' jJ/'ilt oiitllrli/II'II lui r!IIIUiil I/'I'et! 

nil'iil, ('o şi tU'În /1111/11 fui !l,ll'zI1. "i/luf!1I1 
rl e (/11/'1 I ]J; (1 t (/ 1(1 r (' li laI/ (' i 1111 /' {' Il (' .~ II 11 .i!( fI /1 ! 
cotcl'ii!o/' polifir-e. ÎI/r('/,hUr> Îit !li/Clllt-. ,~i 
oi /li/irii lor slrlÎI/Si' În 1'(i/llll"t'OI'I'1I 11111U/' 

la 1Ir1lă)' ]Jenfnl ('(lII,~lIfidlll'/ /1 '5i ÎIi/flton'lI 
1/(/ ( i (j 1/ oi il. 

P MI' II li ,';:' de a ('{'f/,>.; I (/ 1/ (',>; f /'fi IIIH t a !li ('I'i'

dintII. Prlltidlll f(/)'/I/1(' .... (·. n/'/II/I ('(( şi Înflll
dn/'uHa. (I/'(' lIârlejd!'u elI' fi !',i'i,,,i ."priji!1 
1/1 u/,(/ 1 ,~i 7 !li /1// rll r71n J'!' di il IlO,.t (' (/ il },i /1 i (' i 
TIU 1/1 i re ci md i te .~i ti În f IT!/(' i de Il/O(TiI ţii 
1"OIWÎ II eşti. 

('utnilpll1l PX(1('!Hi\' ('(>nfl';ll al 
Pnri :rllllllÎ ţărănf'Sf'. 

Cum nefericesc trenurile! 

"GLASUL SA TELOK' DU1l1incd. 22 Oct. 192? 
• 

Incoronarea Domnitorilor nostri. • CereD.'1on.ia. in,coponăpei. 

- Ol'!a trimisul nostru sf)iJcial. -

Alba-Iltli~l iHJ1'l'{I's lmpocfolb,~I';t .... u floJ~"i şI 

lIl~trj tli'apele tri,:o!onc Îşi :liŞteaij}[[1 POlnn,Î1orii. 
Mc:gemll pe a,;;c1aşd'i'lrtTllI h[lt~itorit de o~'iaşii 
Il! M,:~oJi- Vi le:lZ·lI 1 şi IlHl !Iit îi1d,h~i:!l1 ,mCLI. Pt:: 
(lealu ik li,ll \'·,.:inatM{', pe ma'f'gini,!'C' dl"lltrlului 
$tori,:. "': \'~Id g-nl!Hlri dJe tarani di,n ţ'nu>twrile 

,:u~l"rj(c de lIla:t',k voen:d: Ş. linhClr. Sibi,'ll, 
BI1aş()\'. r:l~[i !'aş. etc. 

lulial uulL/ll'lli!m(l'i (lIt'(/{lÎ!'Illlrci) şi jJfoc!amu

I r~(l RegaTului. I Atotputemicul nl-({ Î!II'rcdllicit s'o vedfTn 
uzi ma. stralucitoare, azI cdnd În w'ma grelelor 
lUlite purtatc de iUIi'('(Jţ;(ţ sllf!(lrc rouUÎlll'((SC{i 
eli simbolizellzâ ÎlIlfe/J/inir('(!oce!ui lllare şr 

siliM dor sec/liar: Unirl'{/ tutmoJ' (arilo,. {OCll· 

ite de Români. 
St'r\lc ul de hllll{t;{111dl:'Î~I':{te bi,ne organizat' I Dea Domnul, cu acelistă coroa!lU, imprfUI/(( 

\lI\lnerOllSlle trenuri 'lJ)e.:iale ~Hl adus pe îT1~.'i- cu (lC~lecl (f SC1l1111Wi Melc soft şi vrednica tO\'fl. 
[ati. rri!}'(' de muncă şi de suferinte p(,llf/'ll binele oh

L:lce~S!l] iic 9 'jÎ .iWll, treru'l rcg-n! rr- sosit ştrsc, sâ inell1wllcze din /wanl În neam pe ÎlI
În ga ra.,"1 j1 z,k:a i ntn'Ii'l'<lza imnul rcg-<11. Prlil na- Nf;i noştri urmaşi intr' o Românie pururca glo
m! c"asllhl'; d. A, S;;n'îl, a întins pe-o kty;t de r (J{jS(/ şi fericită. 

ar~ilir trnclitio!1';llla 'p:l11if şi sare J )cimllit·odlor. Sus inimile! Si Să !!lllsilim {/U/i(1 chipUl sfrâ-
!JuP;t \(lrbirl'~l p"im~,r;!Iui l'Ol"tC'rg-:iW! rcg'al îl 1Tw~,ilor: 

pmllir la G1t~:lral<i, La (uteei-rujă 11lllZ'cj'e mq,li- .,Aceasta ('sit' ziu(J pe care ([ fcicul-o Dom~ 
~,,:;'C an imo'n'at im11ul rq~al şi multimea a ada- ilaI sâ 11(' ImclTrâm şi sii !le \'l'sehm intr'âlls{~ 

ll'.at !)(! f1cH1nitori, !ii unii pc altii sei ne Îmlml(iş(im şi să zicem fra_ 
~ t 't' . y • V A ' - l IJ I t '{ '1 - '-' f-:-;ru.I ~a L!!!llllt'ze ~ls.:a a ,os-t :;a\'a'r~r'a le. I {(ir, ŞI CI' or ce lle urasc pe fU}!,. sa /Ccrum 

Sa lllitrCj1o!itut B:llan. P. S. Sa mitropot:t'ull 1 toale, /u!ntru sfânta uuire. 
primat a cl'tit rllg;ICilim~a pelltru fericirea t.ro- Aşa sa fie!" 

llUlui şi a t;lrci. şia sfintitcoroa'lllei~e rega'ke: m I Apoi f(llmil.ia I1cKat{l. îll;.;otit[t de îmi tati, au 

ho!x!limi Pi~nen al ,Moldo:'ci ,3 cet,it o rURă,ciune H'r,-'at s'ca,ra ce duce 1-::1 resedinta lm. 
n.;azlollala. wr a rh J(; re ŞI ci ILh:0fll'i <1 u ,erta ec- I k pa 11'11 plInd<' akonlşU~il!': 4crnilliLi au C,C'

renii!c. Corl11 so..:idăti,; "Carmell" tiin BU\.'llresti tit proclamafa DDmnitoJ11!luÎ,care ~!llină as:Îc:!: 
a c;-Înt<lc .. \'rcdni..: e~){e!" I Il . '1 • [) " . N ţ' I _ . r Il graţia. III umlWUU Ş! ~'~rn(a ~ {[ 10-

CeReMONIA INCORONARII. I noTa am moş/emt Coroana Romllll[('I, dUfJa !!lo-

l
i rio({,~(J domnie a Regelui Î7It_emdetor, Suilld!:-nu.f 

] hl~)ll s[\nÎl''Ş''1J'0Clo shl.ihe.i (hI11mezei,e~ti. f:l- pe 7 rml. am Tlff!:at cerul sa di'(J rot! m.unCll ce, 
lIilia rCRaht si pe~s(}a·nd(' aJiăt()'ar,~ il! Catedrală i fărâ weg:d, eraln hotarit să Închin iubiel mele 
au ieşit 111 pridvor J[){Ji de aci sub baldtlJchi,n ':ii tari. ca bml Român şi Rege. 
in tribuce. La ur, apta bal'd::,h:h:n111u: mulluat loc Pronia cerească {t binecuvlÎntaf şi prin {)(ir. 

Mt;a ,w,mmllli şi vitejit ostaşiwr IIW-a 'dat să 
delegatii Uirilm st:'ejTle: Fnl'llt;i: Italia. Spa,llia, lârrâm hn!ttrp/r Regatului şi S(] ÎnfâIJtuim dorul 
A ng:l,iu. J ap,oni;'i. (Îer ll1,mla . Aus:,r ia, l:1elR'a. de \'l'ucuri al llt'll71Wlui nostru. 
Bulg-ar:a. na'lle1l1~.j!n.'a, ~ta>tele-Unitc. finlanda, Am venit ([S1âzi cu Re.!tJra - C{~re ne-a fo~t 
Cire..:ia. Le tOllia. Norvegia, Ola1lxla. Pol{}nia, tOl'arâ$ll in ere-dintâ neclintită l,a restrişte şi III 
pOTtl!g-ali~I,. S'ued'a. Elvetia, JugOO:klv,ia, Ceho~ l:ucurie - ca l}rin aceastâ sărhiitollre sa C071-
slo\a..:ia. In trib-une se aflau J)re:!aţii b'serki~or sacrum in faţa Domnului şi a sCllnmului /ws-

Iru popor ICf(lilura ce ne llm:ştc deap'llrllrea cu 
şi toti ceilalti Înv:tati. Delegatiile safell'lor au rlfÎlIslIl, PUlllÎnd pe capul Meu, iTl'fr'aceastii sini 
luat loc( În ~~Hopierea baldadliJllllhli. 1 veche cetate (/ Uaeiei /(onume, CoroanaJ de otel 

Drapelele eutumr regimel1ltelor em:u !r"î.ndn:te t dela PlC\'lw, pe care noui şi Klorioase l.flf)te au 
i tl fa ta lKt 1 cI:~dlim~!,tli :' ~al ~i t~llPele erau în-\ Meuf ~O pe veci Corouna R.om âniei-!I'f(vri, Mâ 
ş :"arc peam<liJ:'fl<oUu paTţj!e metcl. închin Cll evlat'ie memoriei celor cari. in toatC' 

\'remwlle şi de pretutindeni. J}rin credinţa lor. 
Certl,j (ma acoperit de nori si o ploaie lllil-: 1 prin munca şi prin j-ert'fll lor, au asiglvaf unita-

rLHltâ cernea,;. ; iea naţÎon(z/ii şi salut cu draKoste pe (f,cei cal'i 
Erau c{'a~lude 10 si 40 m. dind M. Sa Re- i mi fJToclamat-o intr'ull ,'::las şi-o simtire dela , 

Kele şi-a P!lS coroana pe 0ap. In aces.t moment i Tsa m/.rul la Nistru si f)ână la Mare. 
toate tfilllid~e miLitHre aLI 'iutona1t ",mutil regal: ( Intr'accste clipe gândul Ml>ll se 111dreapfă cu 

reculloştin(cl cclfră \'itcaza şi iubita noastrli 'lir
clopotele tu-turor biseridlO:f1 ,m în1t.:eptrt să 'Sune i mafll. 

pn.IUillg, bat.eriile (tUtm.p111C) dinr01(mcrl't1ul ,~6; Pentru răsplata -trudelor trecutului, rOf! ce. 
de ohllziere au tras s.a+ve. ruj, ca pOfJorul nost:/·u sit culeagâ în ]Juce roa. 
• M0l1~eJ.l::t11 cci mai m~şc~tm ,a f~). ~t acela ,,1'1 I d~!e/or !)ţllec~l\'(î!ltat~e şi !s<! propăsească iu li-
lllcoronW!'I1 M. Salenegl'l1el. ,] )ommtDalrea sta, m~tE: f~a~le Ş ,!lu,nca harmca.. . ~ . 
, " ' y . ~ ,i" \. • ! (u lll/ma /JIlTUl. de dra!wste Şl cr:l'dm(a mar-
H1 p'C1I)are, ,~mpwn<ttoa,re. fruhrmtSa vaot lTI1Ş - t r,' l' t l t'l ti' ' _ ~ .', ',. . i Il sesc (orm e i' su e II III meu: 
OJ':a. canu r('R~l'hI1 etJ soi a lliratl'l1 IIpallJ c{)wu:na i Vreau ca tlirănimea, stă/Jână pe veCi pe 
reg'rwi, J)omnitoarea a inghemmohiat În fat3. i ogoarele ce le.a tJo/lâmU, să le dea toată (Pll
Lui. Anmd regB:e i-a asc:wt coroana pcoaij). I terci[ de rodire in folosul el şi a l1~nelul oh-

III ace~;t mOllwnrt săiI{hăta.!1esc <a,u izblk'rd ~)U- , şt~'s~. ~reau ca munciforimea .crediTlcio,!~ IfJ,a
t' . ',,, : e) t' te Il'ra'k După talC'C'oa M, Sa re- I ":ll'{ ~ sa __ "i .afle .soarta tot l1UJ proS,!e"~1 mir o 
~rl1l~~ Ş ,f ,~ e .1. . ,...' , , 1 VIa(a de arm07lle ŞI de dreptate socUlla. Vreau 
~lna, sa r:!lhcat ŞI ~mnltorl1C{)!)leşltl d~ emo-I ClI, in hotarele R.omâniei-Mari. toti fl buni ai 
te sau sartltat. Iaraş toarte IHllZ!C I,e ;<lJU mtonJ·t . tillli, ltirei deosebire de religie şi (le na(io12a1i
i'Il111Ulregal; olo)o:.de au 'Mlil1atprdung şi În- ! tufe, sti se folosească de drepturi egale ClI- ale 
trf'.g publicul a izbucnit 'n ma'!'e. 1 futuN),. Românilor, ca să ajute cu toate puterile 

Du:pă vorhiriHe preşedl~ntÎlor Senatul!li ~' a I ?wtul, Î'~ care ~'el-dc-sus a râfUl~i~.'să. trâiasn7 
" . . .. '1 M ~ I t't 1J1' 1, 1l11flreUna cu nO!. Vreau ca ROmall11 iim foate 
CmnerCl der}[Jtaţ.ur.· . ~a rege e a ros 1 : - straturile sociale, insufleţit de 11iizuinţa llflPi 
n~~itoar,taolln1r;'tarre. f depline lnfrii(iri na(mw!e, să se folosească tori 

- In cursul saptamânei am primit stiri despre 
mai mult\., nefericiri întâmplatc pc căile fcrat~. 
Astrel, în gara ChitÎ){haza, expresul oriental s'a 
ciocnit Duminecă cu Un tren de marfiî: câteva 
"agoane dela trenul de marfă au fost sfărâmate: 
jertfe omenesti nn sunt. La Adjud (v, re~at) tre
nul accelerat Cernăuti-Bucuresti S'a ciocnit cu un 
alt tren: sunt ne-o 6 morti şi multi raniti. La 
Craiova, etcna Mach din Arad voind să ur-::e În 
tren spne Bucuresti. a dient Între roate cari l-au 
reteza.t aJmânldouă picioarele. In 3igOn j,C a fost 
dusă la spital. In aoroj)Îere de Consoanta. Ia :;: 
klm. de R'ara Dorohantu, acceleratul dlC: Bucu· 
reşti s'a ciocnit cu un pcrsona!a;şa de puterniC 
încât ÎntreR' trenul ,personal a iost sfărâmat. Până 
acum se vesteşte că sunt vre-o 10 morţi şi peste 
60 r~miti. Toti ;eiî"Horji din va~ol1l!l de dormit 
sunt morti. 

,.Cu a!ltÎncă mişcure lJTim-esc, În chip sllrlJă- de lefâtima ocrotirr: a Statulu/o Vreau ca În tim· 
forese, aceastâ coroană, moştenită dela ncuta. 1 fJul domniei Mele. printr' o intinsă şi inaltă des 
tul ş' In(c!cptul meu lInc. hi ca un s;mlml al vite- , \'ol{((r~ cultl,lrală. ,,(/~ri.a. nO,astrâ. sii-$: inqepli. 
~ ,i o '1(''\1' şi a/unirei intre Domn şi (arei care J1('llSCa mem!ea de, clwllza(te ce-l !et'l'!cm re. 
f t: ~ mar, '": .. , . .naşterea Orr.cnfu{1Il eUl'O/Jeall dUfXl olalea \Vetl-

! IJll1w de sfra[uC{re s a aşezat, (/wm 41 de am. ! curi de cumplite zlmcittmiHi. 
1 lle cUlml inf(ii.ului Rege al Romlr'l':ei, dllf'ă !'(1~. ; SUTit silUit, cii in fndl1plinirea marei nO(f~tr(;! 
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datori. voi avea s{)ri}inul tutumr imnilor fii ai 
{tirii, wdeslfârţÎ(Î in glÎlI(} şi ,i1l t'aptli Îl1 jurul 
Tronului. 

. Acesfei sfint(' misiuni. În fl,eC/inlitâ 'unire 
~ Cll lJOf}orul nostru, voi.u Închina toate puterile 

melc de om şi de Rege Si aSllpra ei chem, in 
I/CCastl[ zi solemnâ de imi/ţarc sufleteasca, hi-
lifcuwintarea celui A-t()I-/lufemic. '. 

FER.[)fNAND 1. 

La pa \'jljnnu1lr egal /)oll1n' tor-ii au i SC~lilit 
pe 1:111 pergamen,t u,'!rl1,Ho,'ul la,: t de ad lH:ere 
aminte de îllcO'rOll'a'IT: 

Noi. Frrdil1lU1d 1. Regeh' ROllllÎniei. urmânrl I 

[o Tron ,~riJl drefJf de~ mostenire in ziua tl~ .28 1 
Sl'IltemvrlC l~ U, (/ll/JG t recerca la cn!l' \'f'( I/lCe 1 
il sliivitului Nostru unchi. Carol /, cel care cu I 
IIjutorul morih" 1}(Jtrio(i, prin i!lfe[epciullea ,5/ 
/1rirbâ((J fJOfJOmlui Ş; vitejia oştirei a C/lerri( ! 
iildc{J'llllle1!(tt şi intemeiat Ri'Ft:aflll. Am Încc/m( I 
('li hineeIH'lÎnlareo lui lJumnezeu dOlllnia Noa. 1 
s!ni in zilele grele dl' mari :primeMi' dar şi de ' 
I/{ori nadejdi. 

Ceri dintâi grijc (J Noastră li fost ca neamul 
il/ fruntea caruj(f M'u aşezat prolll'a cercască sa 
/Il! fliarza wÎ/(fiu! de [J-şi '({Si!WTll 4reptul tie a 
rrâi ndmflchiat si de sine statti/or. 

Luptele. iertfclc şi touta trada gl'l1cra(ilor 
Irecllfe, cari dealllll.f,!:ul ,'('({cltri/or {j'1I izbutit să . 
illa/re tl'erJUlt 'rin,. si!!:ur c[li(/irea frainicâ a 'Sta
lfllu; nosiruruli f}cl/(/cnt Imi luminau zarea ~;i . 
Imi i!/târ('{{u suNetul Întlnl implinirea datoriei 
Melc sfinte de domn şi de român, cu iilCTl'den'tl 
1'1 Dumnezeu şi ill puterea de \'fard a neamull{. 

Indemnat de clll'lÎllflll intre.raftui ,mlmr si 
(Iiutaf de sfatul acelora, cari Cll CT(Jdinţă s'au 
iI/chiriat Târij şi TrOllulz/l. Am purtat râzboÎul 
Înt reg'jrci neamului fii hiruind ,rcstr'ştile lJm vt1~ 
zui Înfaptui/iî unitatea lwtiol1altl. de atâta vremf' 
r:şte{Jlată. 

{il zina dl' !) ,1 fJl'ifil' 1!J!8 Uo.~(/ril/ji(l .. ,'o ali
pit d (' patria mamâ; {n ziua de 28 WorTrlwie 
J91k Hllcol'ina a r{'\'l'llit la vatra str(iT11oş(>asccl 
iar la Alba-Itifa In ziua'rle 1 Deccmvrie 141 S 
Hanulul, Ardealul şi fuirale Un.!!:llr('!1e s'au .fle_ 
clarat intr' Ull sill.f!ur ,'2:1(/8 IInit c 1JeJ/~·ru vecie cu 
J~ egrr(lIl romlÎlI. 

Sl'rrl' a chema billeCll\'aTlf(~r(>([ [tti Dllmnezeu 
(,:oilWtI (lNs/or mâre(c fuple din ear':' a ieşit Ro
/lu;lliu-Mare .'ii sw(' a le da o corrsfintire iu fa,/a 
5C1llllfJUlui 1l0stm POPOl'. Ne-(Nll 'lI,lunat cu totii 
la Ai/?a-Iulia, stravechea cefate (J Dacie; ro· 
1/Wlle si a duriei lui Mihai Viteazul şi l":ci. ·a?; 
15 OctO/1l\'rie 1922, dl' fată find membri fami. 
/iei feg:a!e, rewezellfan(ii slI\'twmilor Isi tărilor 
aliate .,Î amice, Senatul şi Adunarea deputatilof 
airJcfmiile armatei. membri tuturor cormlri!nr 
wnsti/uite ale (arei şi Academ'ei 'române şi Uni 
Iwsitâ(ilor, dclegatizlllile comunale urlmne~l 
rurale din Întrcagli (ara ş' rrfJl'ezmtantii tutu
'or confesiunilor, Nr-w71 Încormwt Eu şi SCl111l

PCI mea sotie Maria~ f}(frtasa suferintelor şi ,'m
mrii/or mele ş' ale, Iării, şi !)cl1tm ca neuitmă 
sl1 t"ie alnl~ntirea zilei de azi am Întocmit şi sub. 
s~'cris În al nouălca lUI al (/orl1J7l'ei Noastre. 
acest de faM deCliment. fERDINAND. MARIA. 

Dupa s,lvârş,ir'ca adu!ui în..:{),rom\nif şi dupa 
;:;c{!lirea a.C:llt~lli de mal; sus, 'a umnrat un marc 
h2!~~.:hetd~ gală, Sini sala .,Uni',ea·' la care aH 

J'at ,pa:r1:eFamHia regată. delegatiile tt~dll()r 
,treine şi mi'l1işllr". &]Ylomatii ek iar în sa,Ja tea
ului .. Ca'l'ag;ea1e" ali ILlutlnasa lj)a!rla!lllentarii 

hvi-taţii. ga'zetwrii etc. Llngă tllr'teaoakdralei 
, fost 'Ltn mape ()~pat ţ)(ypul,n. 

După bancheta avut loc def,jtlmCl<11 trl/IJ)e[or 

!e câmpia de ){lIlgă CetatJC, UJl'.dCÎ'I:' DecelJ1wrie 

t

19J8 ~f'a Eic:ut prodallTlo<trea ',Ull!,pei. La oenl~nl;f'i1:c 
; dllP~l atnea:zi s'au ase.zat J)omdtorii dilM'i în-
.re ('ele două .tribwne avân!d în ~':lla!te pe ma:!'1,:
:;~"l!'l fmrN:ez F'Odh, gencrLlI[lIi! Berthelot. d:ucele 
~!e York, jnf'allt'ele Span4ej ~i ce.ilalti ofiteri. 
~ muzicr milba;re edeschrse Im3'r'SIlJ. Ma'1'eşal~u-lj 
foch sallută ,pe 1 )otHI,'itori, Demareae .ate~ch" sti 
de micii dorobanti, b~teti, fete <În admi<rab le 
,'Otstllme {tlbc. ,Urnwază leg,:uni!.e qel'icetaşi1.ur, 

~poi deflaread:rapelclor ;pegim/entelor. Unn~:w 

BARSONY 

"GLASUL SATELOR" 

ş.:cJi:,c militare de cavalerie, artilerie. illfa'lJ't·> 
lie.a,poi dcv'zia "fLn{ltorilor cle rJlllllite \.'olldlll';~i 
Jl: IJI'IIFtul Calm!. al])oi \,C!ll{ltorii de munte, dd:-
l<1lnd si printul Njco~ae 'ca j,Dcotcnell't. lIrmeaz[1 
cPvizia M'l!aj Viteazul. Defileaza ,bpoi rL'gina 
llO,lstră Marht în kuntea regimell!tuiluj 4de 1'0-
Şh~li. Ur'mea:ză mallelotii, es'.:orta rl(jgab. T:1I1-
o..:llr:le Îl1cheedcfklrea. 

rn t>8li til1lpuld:efilă,nei peste 20 de acropla'l1le 
all zbura't de-asujyra ca,jlLllui. 

Dup{t d!dibre. toala lUjll1ea s'a flu~llai gad .. 
Aici r-egele s'a Întii'etinut cu Jl1lattii dcmn;".Kl.ri 
stre ni si ,rom;lni, La ceasurile 6 ş~ "O trcJ]ul 
;cgal a Jlle~at în uralele 'Celor ,prczcllţi. Auur
mai ,moi celelahe trenllll·': <:(}111(H~1l1i 'progra
mului. 

La cca~urile 9 seara a fo"tt o ITKlI1'C l~.:tra~cre 
cu to: te. 1I\.luzic:!e illliiljtare au c[llllwt tot t~mpul 
noptei. (Va urma). 

Fapte urite. 
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Serbările încoronărei 
în Arad.' 

In oraşul Arad, serbările Încorontirej au just 
str~tlllcite. Dum;llec{l după o slujb{l rdiRioasa sa
v<Îrşit~t in Cak'draIă. în fata Pr}lmariei a avut loc 
deiilarea şcolilor şi trupelor. Atât şCDlile cât şi 
trupele au avut o tinuta foarte frumoasă. D. g-en· 
Daschievici Înconjurat dr:: toate- autoritatile :1 a
sistat la acea.stâ defilare. Slujbe reli~ioase s'a să
v:îrşjt de altfd la toate bisericile. Dup~i defn.ar,~ 
.a avut loc la Prefectură receptia ofi,2;aht. 

Scara a avut Joc rctra~erc cu torte. 
In scara zilei de ] 7 Oc!omvrie (Marti) a avut 

loc la Teatrul oraşenesc o reprezentatie dCI1:<lIă. 
S'a jucat de dtre () trupă de diletanti dll1 inalta 
societate aradan~\ Iwcrrlul istor:c. "Oarul \'oe\'o
zilor", o minunanl lucraTe a tale1Jtatilor nostri 
,S\:riitor~ dnii St. B~l!o\:sti si A. NcS{ur:l. 

Sala teatrului a fost arhi])lină. Dchtltantii-
intelectuali. eleve Si eleVi __ o au preda,! într'un 
mod foarte landahll rolurile Rrcle ce au avut. Mu
zk~ I~c.l1:imcntullli Nu. 1 DoU a fost excelentă. el 
Întotdeauna. 

Autorii poemului istOltc au fost chclt1aţÎ de 
Protopopu! g'r.-cat. d. Georg-e Maior din Seitin, . rCj)etite ori la rampă şi li-s'a d,ait flori. A fost 

Drobabil în Urma l11ultor agellde oiicioase şi a mulnl Însufleţire. 
extinderei protOl)OpialUlui, nmllflTuJUi sufletelor. Dupii tcatru, la restaurantul "Cruoea Albă" a 
interesului public, rcspccth'e a meritclor obtinute avut loc o tlliasă care a întrunit mult public se-
- dela Ţisa p<În{l în prezent - şi-a cxopcrat le.ct. S'a toastat nentru distinsij scriitori St. Ai\l-
şi obţinut dela Ordinar:atul diecezan gr.-\.:at. de cesti si AI. NCg'Hră. autorii sărbătoritl1hti poem 
Oradea-Mare dreptul d'a avea În parohie I1n ca- istoric, pentrll diletanti si pentru unire. 

Un m'inunat tara·f de lăutarj a Înveselit socic-
PJ~lan, c;lci d. protopop dincflll d în când - nu tatea ptln{l după miczul l1oDtei. Ne-am d,cspiirtit 
zile, ci sflptămfttli - are a călători Pt'ntru a pllcând fiecare amintiri plăcute despre ~ce.a se.ară 
Pline la cale afaceri şi Învârteli. minunată şi neuitaht pc care ne-a TlrOcurat-o iu-

Jntindereaprotopopjatului faC(! 16 (zi şaseSI)n~- bitii nostri Wncri Balceştî şi Neg'u6t. 
zeoe) klm. cu trej comune, sau mai bine zis, Încă Vom reveni. CONSA 
dumi parohii cittre sediu. Jn sediu se află - ce! _ In 29 Octomvr,c va av,\)Cl! Loc ta Palatul 
mult - 200 case, Cll: circa 1000 suflete. Atâta ca Cllituratcollccrtul t,ln;lIilt~lli arhst GHf.()[~Citlr: 
În1Prc.iuriiri rcclamantc d'a se institui postul de POPA GRAMA. unul dintn~ cei mai distinsi eleyi, 
~apclan. ai ceLebrului maestru Ondricllk, ,ucoJllpanÎat fijnd 

Mcritc:!te sunt următoarele: Suh durata căI~i- l,a pian de d. prni M. CS;lllYj. D. Popa Grama. 
turiei de afacerj $': Învârtcli. mortii Si i-a Îl1t110r- deja b vârsta de 10 ani a uimit publicul yjenez 
mi1.l1tat - dup{i ritul hahanilor -' fără preot. Cre- prin talentul situ extraordinar în mill1uirea arcu
dinciosii. fără deoschire de confesiune. stare,a suluL T()ate g'nzetele. române Ş'i str(tine. publică 

articole elog'j()ase despre ~rtistul nostru. De aceea, 
culturala, mater1ala 0Ti etate, fie gr.-or. ori gr.- cu toatăI în.crederea îl rccomalndăm on. Duhlic 
cat., inteDgent ori taran, bOg'at ori sarac, bătrân. arădan cu rll,l;area ca în seara zilei de 29 Oet. 
ori tânăr, sunt păstraU _. după sistcll11u! pa.friar- I l~ Orele 9 Cu totii sa ne. dam Întâlnire la CO!l..:crtul 
hal - p{n biHăi, lma i cetindu-li-se si câte o Ii- ! distinsullli nostru artist, care lle va c1clect~ Cll 
taJlie vccbe patriotică, ca: ,.3Z obil T.'teJ1ct ..... i,llrll1;1 torul Prog'ra m select: Beethoven: K rentzcr-
(Dumnezeul valah!) sonate, - Ada~io sistenuo .,Presto. Anda~ltc 

Un credincios al si'tu care la o alegere ll'a votlt pc Icon Variazioni, finale (Presto): Mendelssohn; 
placul SEntiei Sale a fost tradat În spirit 1111 tocmai I Concert, Alh;.gro Illo]m aJmasiollato, Andante, 
p~istoresc, lipsit fiind din acel motiv de pâne. Tot asa' AllegTo molto vivace; fie'ld: Vals; Schubert: Mo
înviitiitornl, care aproape 40 ani a servit neamul si bi-/' mcnt muzical; Dussck: Dans alltilC; I1UIlI111C!: 

Vals: Sarasate: Zi~eillerweiscn. Pretul locurilor. 
scrÎca spre multumire ~Cl1cralil. nerefuzândstatifica I Împreuna ClI taxC'kl:: Injile 160 lei, rândurile f~,-V 
rea a fost expus la primejdia de a fi dat în ~tradil, I 30 Ici; r~înuurik~ VI~·XlIl 20 Ici; rândurile XIV 
dacă administratia I1U intervenea energic. . până la XX 15 lei; râlldurile XXI-XXVIII )() Ici; 

Sub unguri, pilrintele protopop Mator -- spre a ob- Jocuri De marR'ini: rândurile 1--5 30 Iei; rândur-ile 
tine merite patriQ,fice - a predat $coala Statului. re· 6-12 20 Ici; rândurile ];)--25 10 lei; balcon: r:111-
flectând la suhventie. Ia argintii lui Tuda. far acum, dui 1 lei 10: rândul 2 lei fi: rândttl 3 lei 4 .. - Bi
învătătorul si sfatul scolar de Stat în biserică Si Jaletc se vând b .. Lihr~rja Djocez,allă" si la Bloch. 
toate ocaziunile date, sunt apostrofati de S. Sa cu - In urma neÎntelegeJ'le,Î ivite În sânul c0111i-
"vânzăt()ri de biserică", iar poporcnii de pc amvon siunei sârbo - rormlne ))CHtru hotărârea g-ranitei, 
sunt amenintati a fi scosi din hiserică, Întrucât şi-ar reR'uklTea acestei chestilllli \'a fi supusă unui ar-

bitru' (judec;lti) Îral1oez. 
trimite copiii la şcoala de Stat. _ Luni printul Carol a împlinit 29 de ani. Cei 

Acei cu pricina - de l1eVOe - adrcsându-sc S. multi înainte. 
Sale, ati fost tratati, cu: "hroasca în !!'uril de sarpe", - Serviciul hidrnulic din Transi!vanj,a Si Ba-

Jmmlta, denuntarea fără suflet cu intentitlllea de anat ;:t fost împut~rl1licit să execute lucrările de t 

nimici existente. nctinând cont de starea ori poziţia regularea albiei râulu; Mures. 
respe.ctivilor. a fost la S. Sa un ce de toate zilele. - La BerHn a lavlltloc Lunl o sânge roasă 
când cu ocaua mică era prins, făcea pe fariseul umilit. ciocnire între nationalisti şi comun'işti. Sunt morti 
ru,:rândll-se de iertare. Şi foarte multii raniti. , 

Arma lui detestahilă a fost minciuna. in care a - La Constanta I1L'I(:tll1oscuti au furat dintr'o 
înotat ca pestele În apă. Minciuna a fost mediul in calrieră (pÎieltrărke) mare car~titaîte ,d(,~ dinamit:t. 
care o viată a trăit, c~lci la Ut1)turi prin minciună a Se fac întinse cercet{lri. 

- In cO\mun3. Sipote (v. regat) tăranii vazân-
ajuns la Tol şi însemnătate patriotică, dându-se Ungll- du-se Înselati la loturile de pământ au silit pe 
rilm, la toate ocaziunHe. de exmis-reprezentant al a~rOl1omi să le îl11Părtească dm mosia d()amnei 
Românilor, făra a fi ales exmis ori autorizat de cineva Luci" CantacuzIno. 
cu asa ceva. La Români. tot prin minciună a ajuns la - In Maraml1rfjs ~'a descoperit O mare contr3-
rol. publicând minciuni că a fost bătut de bolsevici bandă de aur. Vinovati sunt un subsef şi un ag-ent 
în biserică: n'a publicat însă, cazul când Ta sfintirea de Silnlrantă. 
sfea!!'uilli national o p;tţea. - fiind cherchelit. - la - L" Bud'3'lX'·~ta s'a tinut Un congres al ca-
caz de nu l-ar fi luat oamenii de bitle suh scut. - tolicilor la care ·au luat parte toată nobilimea ma-

Toate aceste ioan fost PMibile. deoarece nimeni nu g'hiară, 3 miniştri. sefii bisericei, a rhiduQcle Iosii 
cu sofia si fiii sili. arhiducesa Jsabela. Sofi~ si 

s'a ocupat de mcndrele Sf. Sale. prin ce a făcut carieră Grubriela. sotia reg-entnlui I10rty şi mai mlllte mil 
cu rol de dictator, fiind favorizat de noroc. Căci: "un de preotf şi Îl1vătători. ContellO I. Zi.ch:v a sPUs că 
dram de noroc mai mult ajllnge, decât un car de reg-entul I10rhr este loctiitorul re~e111i. EI este 
minte. zice filosofu.( DescaJrtes. CORESP. preg-;UitoruI rcgaliWtei le,g'Îuite ling-are. 

în P. I vram Iancu (Szabadsâ~·t. 18.) 
Asmfiment bogat de ciorapi pt copii 



Par!. 4. nl1min~că. 22 Octomvrie 1922. "GLASUL SATELOR" 
-------------------..;....-----~--.~-"---,-_._---------------

J!'§" I1l ..... :.1 t..:l.. ...,. i , llublicaţiune de licitaţie. Informaţii cooperative. 
In ziua de 18 Oet. a.c. s'a termiHlat exame

nul de ab~olvirca ~ufsur1ln!' teoretice la şcoala: 

I 
In baza ordin'ului nr. 9167-~~1922 al Milljstertt· I pentru gazeta GLASUL SATELOR se primesc la 

ItlÎ [u-er[trilor publice, Dircctillllea de poduri Şi Ş()- i 

sele Cluj se publică licitatie pentru construirea Il "A GEN T,. iA· AR G U S" 
podurilor 11 r. 16 pc şoscaU:<l, jndetană Sehiş-Mo-tril l~:e .:nllwblitate şi educatie C()Ol}eratj.;(;"'! 

Arad. 
Comisia şco'lară etit' c"'a!l1:j'!1'<1rc a rost a+.:a

tuit[t elin 'lln'i: 'Inspector RCllCTal Luca Paul. 
delcgatul Ca'sei ,centrale el eonpemtiei S Împro
]1 r'iet.l ri rei. subinspedor 1. Codat, dfr::-dorul 
$LoL!,lei. cowtrolor I. Butnligu, sub(l:reewr. Oni
sifor B-;:'hI, (Ir. Memete. Tol'. Mager şj dr. n. 
I<USll lnofesori. 

neasa km. 7.7~-7.8. care se va tinea la Directiu- S'tpada. E:n::l.in.esc" Nx-. 1. 
nca În Cluj Si Serviciul suhsemllat În 2 Noem- : 
\Irie 1922 l,a ora 10, ohserY<Înd prcscr~eriIe legi! I ___________________ _ 

Au reuşit ahmlvcnti lI:(llliHor~i elevi Î'JI m'd:· 
nea d:1sifica tiei: 

..:ontahiliMtii publice art. 72--85. 
Depunerea g~l'allţie provizorie. de 4%1 a su-

mei din ofertă Sc va adcYCri nrin reci pisa anexată 
of~'rrej. 

Suma prdiminafă în deviz cste 66.000 lei. 
J:Jahorafl1l tehlJic, cOll<Iitillnile de euificare şi 

licitatie Şi modelul de oferti"Î .şi contrad se pot 
vedea zilnic în orele oficioas.c. 

, 

Serviciul de poduri şi şosl'll! Arad. 

--------------------------------------
1. Eni'n~lrt': Şuba Traian. Tortan n., Vest 

V .. Poiauu P., Cil~ClHită T.. .Mtlrg;,jne"'ll1'!l' N., 
D~l'lIllăTem1l! G., si Qall1ea Ţ,uliu: 

2. Foarte buni: H'otăIl"aiJl P .• N~ta Ni'ca. Op- PubIica.ţiune de licitaţie. 
reţ Pavel. ~Pop T., Maci N. o ŞOllt o. lan-ota N.., ~ 

~ubsel11natlll execuior ind. rCl!:CSC prin acca~'ta 
Păcuraru T .. MOR'a O., Selu A .• Frcntiu O .. Cor- publicii, că În tlrma dccisufui judecătoriei de ocol 
do.) P .. Avdinlllit 'A .. şi CorO$ P. Arad în favorul lUi 10an KUl1 pentru suma care 

~. Bu·ni: 5uba G .• Râ'Joa n .. Rarba I.. Crâl- sldă, contra lui Blaj Ioan se dcfi~e tcrminul de 
nie 1., Clepe :M.. Teg,j,aru Tr. şi Os tora Max·1111. ! Iicitati,C' pe 4 Noc,mvric 1922 în Micil!w:a nf. 58 ' 

4. Suf'Lienti: Şuteu O., M;;-Mea N .. Simtm t b.o~c1c 2 d·ua. unoc ~e.\'or vinde. la ~icitatie.?u-
Fl ' RV 1. 1 N' l' j (~ I blJca , colna Şi altc ohlcctc pretUlte 111 Ici 1.,00. I 

()';'I'C<l,: a( 'li ~s'Cu . SI ,Ut oran I-

I 1 .. , U hU 
• • " A rad la 18 OctomVrt'c I92~. n Il tlma Zl de cxmnen sa I<;,,[f .awr t llil- j-l.'. -

cheerea j)J"I;f'l'lu:lui a!llde adivitate 'a şco.a12i. I O. CIUPULlOA, cxec. jud. re~. 
n.lstindll-"e Îni:ilt~'ttoaN:,cuvâIKăr: aS il11Jra rolulul 
cooperatie: şj a a!hso'lventi'lor 'Şcoalei. Cli acea
~trl ocazie • .comisia de eXalll~l1are. profesori; şi Publicatiulle de licitaţie ... 
elevii au luat o masă comună. 

Suhsemnatul cx,ccutor judec"itoresc. PrIn accaDda 1 Noemvre a.c. aceşti olevi întră la 
sta public. Ii:ă În llrma, dccjzÎtlnei jude·cătoriei de 

practică. Ei vor i Înd;p:1mati şi cO!l1'trolaţi {ÎI(! dl I ocol Radna. cu nr. G. 1402-3, în favoarea lui 
L:ont1rolor l. Butuljgă, S'llbdire0!Oru'] şcoalei. Nu- 1 Samuil Rosenberg repr, Prin advoc<1tul dr. Rlldolf 
1I1aru] lor nu aiunge ,~ă 'î1m~)li't1ească ccrenlle l Rosti pentru SLHna de 3300 ,lei capital si acces, 
ce se adre-Icaz"l ş.:aa:lei pcntrua s{: da i,.'ol1ta- ; în contra llrtl1{lritlllu i , imobilele lIrrnihoare Si a-

i !lUme: hlltoaitc pncţuite în 8000 lei in 24 Octom-
hil'l unjt[lt lor CDoj)erative. ! 19)) I • I vrie -- a 4 ore p. m. în comuna Minis la casa 

, de suh nI': 43 se ~\;'Or vinde la, licitatie publică. 
Pe zilla de 18 cureJlt S'<Nl prai.ntat ,~II eJevi i Radna, l.a .3 Octomvric 1922. 

şi eleve pentnla ,urma şcoala de COl1iii3h:litrd>te 1 . ARPAD TICJiY ,>,' d 
şj cducatiecooperatstfl, Num~'inlil oelor îmcrjşj 1,' . , exec. jU " 

este desml de mJire. In intemat se primesc nu-· 1 
m~i elevii ce vor v::,n: până la 1 Nov. jgrec. I 

Pllblicaţiune de licitaţie .. 

Pentru orice i ânzare şi cumpărare 
de case, prăvălii. restaurante, ho .. 
teluri, vii, păduri şi pământuri. 

adresati-vă numai la 

"AGENŢIA ARGUS" 
Str. Eminescu (Deak Perene-o,) No. 1. 

Fân .. 
• orIce 

paie şi ovă~CUnlJlăr în 

cantitate. :: :: Ilinte si 
~ 

cartofi vând cu vag'o11ul. 

, O OI N AII strada Baritiu Nr. 5. (Rakofzi). , . 

TOTI lfO~lTÂ~:II / 
!Jui gdsi GHETE ieftine p.!ntru 
barhcti. dame Şi caoil, precum şi 
PALARII pentrl1 bdrba{i şl'copIi 
la Moguz:n111 românesc 

MARCU BOTA, Arad, 
Bu/el'rd. FERDJNAND 1. (Baros Blni tir) Nr.2. 

CASSĂ DE SCHIMB! 
viz.:Lviz de R'ara (statia) Arad. 

Inschimbă totielul de l110nedc 
şi valute străine (dOlari. arg:int 
şi aur) cu preturile cele mai 
moderate ..• PETRU DRECIN. 

Pentru Co opera ti vele săteşti. 
A tragem atentiunea Cooperative
lor săteşti că ne-au sosit mariă, 
precum: TEXTILE, postavuri 
pentru paltoane, ghete pentll1 
bărbaţi, dame şi copii, cămeşi de 
barehet, bocanci, barcheturi, cio. 

rapi, 'arşee şi sape. 

Federala GUOpaf4tiveior săt~şti "ARADUl' 
ARAD, plaia Avram Iancu Nr. 19. 

•• ~n~~~~~~Cft ••• ~ •• ~ •• ~~_ •••• ~ ••••• 
•••••• D~a •• ~ ••••••••••••••••••••••• 1 
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il 

II 

il 

il Pe baza decisulul al JudecăforieI de ocol Arad 
G, 64802, 922. cuprins În favoar:e,a lUi Iosif Hoff
mann contra lUi Ioan Toth pentru suma de 650 
lei capit~1 şi accesori. Spese st.a~rerite de prezent 
în ,322 lei. Mobile-le pretuite în 800 Lei ~e vor vj:lde 
la licitatie în Arad în drumul Zimalldu!ui nI'. 2 
in ziua de 23 Octomvrk 1922 d. m. Ia orele 3. CINE NU CONOAŞTE .. .~ -

Arad. l,a. 6 O:::tomvric 1922. 

BELA BRAJE!'.;l\l11. p. 
exec. jud. rcgesc. 

Publicaţiune~ 
Pentru concursul l1nui post vacant de medic 

de Circumscriptia III urbană la Casa CercuaIă 
pentru Asigurările Sociale din Arad. 

Casa Cercuală pentru Asiglln'trilc Sociale din 
Arad publidi concurs pentru un ·post vacant de 
medic de circumscriptk în orasul Arad. 

Dnii c:mdidati doritori a ocuPa acest post vor 
prezenta în termen de . IS zjltC dela d~!a publică
rei În "Monitorul Oficial" al oraşului Arad peti
tillllilc la care vor iJ,nexa diploma de doctor În 
mcdicinu salI copia !egalizata şj dreptul de Ii
bera pra~.:tică în ţară, pr,ecum şi orice acte referi
toare la practica medicală şi la posturile ce ali 
ocupat in trecut ' 

Retrihlltja p~ntr\1 aceaSta C~IC c;lCOCRn1~aUi de 
114fiO lei anual (clasa IV, gradul 3) plfltit Junar. 

Directllltlc,a Casej CC(rcll,dl'~ ;Y;1 da desluşir"j 
dlor R1edici sfl!icitatori jh:l1tru orice chestiune 111 
rapOrt i:U .an~ajarea. 

~raJ, la 18 Octomvrie 1922. 

Prim-mc.;djc: (ss) nr. SCCCI~ . 

iZVOi"lll de eitinătate din Arad 
să cerceteze mag:azinu1 de 
mOdă â lui STR A S SER 
Vil-â.viz de biserica lutherană . . . . din Arad . 

In atelierul de şepci al 

•• • 
:: Păpuşi de probă :: 
~. .. 
~: Magazine de ale fa- :: 
:: bricei în toate cos :: 
~: munele. Preturi în .:: 
:~ dehil (mic) 330 Lei. :: 
~ ~ In engros preturi re- :: 
~~ duse. - 6linicămare :: 

: de păpuşi de jucat - :: 

Ff~AŢltOR WURZEL 
: şi repaţie de păpuşL :-
• • : Bazarul de COIiCU- : 

ARAD, 

se pregatfsc totfe1l11 de ş.pd, şepc: 
pentru 8'udenfi În l'alltită~1 nt;c! 'il 
In ar:, e x e C IJ ţi e f u a r t e fi n ă. 

PIAŢA PLEVNEt (fOSTĂ ĂRPÂO-T,) Nr. 2 
(VIS·a ":8 de Sinagogă) •••• 

: rentă al leatru~ui. : 
~ . 
: Piata AVRAM IANCU, : 
s .' , ~ 

ma.9~~~·~u~,-~~~ ••• a •••••••••• ~g.B. 
• •••• ~.~~~~~ ••••••••• w"~~~Qe •••••• 

IĂGAZJN "DE HAINE PENTRU BARB1ŢI, BIEŢI ŞI COPII 
Haine de şcoală, paltoane pentru bA(ţi şi haine pentru bărbaţi, raglanuri 
paltoane de iarnă, cojoace, bluze de piele, peltrine in mare 8MHtiment. -
Stofe de lână indigenă şi sfreină. - Sectie separată pentru croitorie. 

Szânt6 şi Kom16s, Piaţa lvrd"m I,ncu EdUiciui Teatrului oraşului 
• n.·r~e.L.tn_r_:_(_s_~) __ N_A_S_C_~L_;_T_. ____________ • ___________ ~a~ •.• __ BR.: .• -_.-~Î ... __ ~i.as.,~~!~_, •. ,~4.~_. __ •.•. _mR:._.!a.8U."m •• K .. _B~.a .. __ .... .m~=.:~~·~_~.~~~,~ .. ;~ .. ~,.~~~~~::~::::::::::=1 
- --' Tipografia "CONCORDl~" Atad. 
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