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l' . Ţărănismul nostr~. 
Cum trebue înţeles? 

uee,."t loc, ca)ol1lJliile m[lrşavp şi ale bârfi
torilor fie aiei pr.eclIrH şi a arelor dtc> din
('010 dp f'arpaţi, ori(,lIrn s'ar ehPIHa. r·i, 

. far dadt \lIlOIIl. totuş .. să rfWt~nim ind'i 
: oi/ati} asupra tf'oril'i "tărăllislJmllli", () fa-
I 

[}el" (1 \'t'PIlItJ ÎllCOiW0, ma.i al('~ deetw(l Jar fllJ1I1II1l;r·d.snlc ('sti': înte!l'u~r •. da. Jur i ('!~111 ;un'asta pentl'llf'ii nu "1'ern să r~ullâ· 
"pxdusi"jştii" Iloştri trrliesc în erodiIlta., Î/fJ'<l I'ar/idut ţl1/'ănist! I n0:1U dawri cu răspunsul n()stru colabora· 
1)(' ('are <'il' sile,~(' a o irnpllIll' şi • .\ltoea. di In acest ,scop d .. profr':-ior, dllP{1 () înţ.!". 1 ţOl,jlor de !eri de\'e~liti ,IZ~ hi,rfitori Jlr~nzi, 1. truma; (Ii ~i partidul {OI' reprezintil aspira- Iq.!!'l'(' tilinicil ClI !ihl>ralii, a pornit-CI razna I rar de alta pa.rte ţlllern sa Sf' ('·unoasca -
ţiilp (durilltej(') poporuluI d8dineoalce d(' prin _\ nl(·;t1 ~i Bannt, ulJd ... "illh J1Jll·S(';1 COIl- I de ,oricine se intrn··sP(lză- f(']ulno:;;! 11.1 de 

- Carpati. că a lor l~ste dn'ldlll I'J·e!II."i/' dp a IÎnţe!PQCl ideile ŞI principiile tnrănisj(>. 
,~ ;~ "orbi, orilltld{'~i ton nrieiIlc. în 1I11111('J(' ('pIe el" se petrec În Hu,sia ('u cOlllllnig... 

~ <w(','iio!, tjlliiturj,-~ tot Ilwi des ni-se >fUt să I~HlJl ,şi ~u .Bt~gari~] ~·u. ţăr~n~s~1lUI, sunt .{[.lră 
- ;lllZi':1I t',4,).:o<tiIHhl-M' la adresa partidtlllli ţă· I mdolaJa mtamplal'l hnlmlVIclORsP, bJ.]ISO. 

!'{irw'\c wH'he de hlllă -5i dr ponegrire. i eialr. d{' cari trehue sti ne ferim. Pentfll 
g \'orba dc tlllji dintre GondudiJorii Par- noi, comunismul flIsesc nu poate fio pri-

t iduJlIi lIaţtunal ardelean, cari se umflă l1lejehl? d(>ct!t atM cât R1lşii 11(' pot facl\ 
în P(~Pl, stl'igtmd ·din baprple illilllpj. 'că Ar- I rtm prill ag{'nţii 10l' direcţi. căci noi Il1J a· 

II dr'alul şi Bmwt ull snllr (.i. Partidul naţional, I v~rn ? il~dl1!sţ~'i{' ,dps:oHată (',UEl' să, fO:'l11P7:~ II, şi. <'11. fărtl şt irea '5 i Învoirc1J (l('C'siui P;l.r! i<1 1 dl!l lilCl'atOl'll el ehentp!a. comUnista. Ta-
!\ rdealnlui şi Hanat ului nu li est p j.ngă- ; lfwism?ll. bulf/ar, noi m4~1 plliern prim:.i. co, 
d " ~ • l~ - 1(. • ~ 1 ă 1, ";J'Ptllpll/,·~ ('((('1 el'enl1Ull af'c.':drt n(' poafr f; nIt, sa 1"'l(. a 'sali sa, p anga, sa Sf~ "ese case 

-"ol'i să)';(I bocpasdt pe rlliIlC']e drepturilor e~ j 1'·ătamătol'. 
merf'O Ii-se si riw:'w dp căI re ('(>1 mari şi pn· Xic; ')IU ('rem ridi(,Ql'ea pătltrri {rirăllf'şti 

itf1rnici, ca duşmană tuito'or ('l'forlalte })(lhu-i Şl 
laiii {'n În'\1il,M al fl(,itllllJlui lIostrl!. Cli miu- ('hiar Q aş('zămintelof jww-{amrntah· p" 
\radtf>a luminată şi care prjn in"ăţ.1Hnra lui cari I' .... t,· a.~('zat Slaflif nostru, ('UIn (',-:l!' 

faeccinstc ţflfl'i Ilo'k,tre, il,lr rarp e de.tI III IriI/1 I'h ia. Sti· Îl1(/'11'91'1I1 ('(/ ţărcmii Iw,~fri 
-arllhitip în \'(\vi Il{l.silltll'nttl·şi f' groZ/a\" ,d(> .. ;fi ,~I' puarte ('II COII/I'/'('inn(ii. indu.~f/'i(!şii, 

l. Îngft:nfat. n's!('"Stp tH'lllH că. (ll,rC{~ înh'Jc... f('l'iutldllY, l'ţi~p.în>(h'l;ih; \'t~lli!l ImJlotriva ţi}- ,"1{ m('.~f'I'iit(' libcre, ('/1 Î1l1'ăţa(ii. cu (lrti,~tii, 
gl~re ('11 partidf'l~ din opoziţ.ip e zrldal~}idl rfini~t ilur C.l ri. dllP'\ dsa, a,r fi <,iloiali şi ra nişte stt'lJllÎni ('u S/ll[lile '''I', ,t ş(·zâlllin ..... 

de dadi ou St' prirtlPştf> [ol'lllllla propusă de rlt'('institi". tel/> [Jllbli('(' noi, (ârrlniştii, nu n'('//1 8ă le 
~o· d,,;\, E ,'o!'ha cip d, pruf(l~or ~i(',()l;lf' Iorga, III (,[lt(~\'a ,tni('o/r, nni an,l "'lllllbc'rat, la I ;.u·himh(lm ÎII lllijlo(l('(> de (/['(1.<::([1'(' şi de 101'-
18,' I 
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U· Sfaturi politice La Reşiţa. tă. f[ira ~lin!ic Pyt Set-şi iac;l. rost de căldură, se 
_ •. . pot hram dm "anat ŞI pescuIt sau Cll fructele <le 

Culese de: G. Bogdan-Duică. ('ămÎ'n iullÎl dl' 1'/(lto, III ee "U 'ndr8IH/ir!' , le rodeste pilmantul -prin acele locuri. . 
'. - \\1. 1':. Glac.Istone, fost prim-ministru al An- Dai oamenilor m:l~ca !ii nwncei tor rot/tu I .' To~te mi:iI.e ?biccte de:c~ri a~1 .nevoie şi le po~ 
11~liei de mai multe ori. a zis: "Tot aparatul meu Reşlfa, te salut! s'ng'uft pregatI, IŞi VOr clad,l colibi sau vor lOCUl 

intelectual pentru politică a lrebu:t să fic agoni- Tu eşti de. sus .. menită sti dai naf.iuneei mele. It in s2~bituri făcl~te,. su.h p[llmî~~, TO:~tcA acest~ din 
sit pr:n expcricntft c,lstigată cu înectu!", noU/orile' 1II'('l'eÎ. de ('ari' till/puri gl',ff' p.r~prle pute!c, fara ajutor strain, prm mdcmanare 

- Tot Gladstonc: "Numai libertatea preg-ă- , Şj mtcl1gcnta, 
t • . I'b" (A t Departe ()..(/u (mat. C' t· . l' P f·· A t tV d I ,c.ş,c pc om pentrn I crtate, ceas ta es·e O n.. 1 d' .... " la .f~ ..... 0 L3 ma Qru tII Lwan e 0arte' inClin a a e P a-

undt;,ractic,i mai sigUr;\ decât eC<l!altiJ, care z'ce: Aş~ O'Ya ceru. ele zen ca, pan . reve«ere nu! acesta, 
pte-teplati p,lnă ce oamenii se VOr mai coace la Tu să devii aceea ce inima mea cere - Ea de altfel e În clar că în caItate de Evă va 
ul'ri1!inte! F. S,) Un cuib de fericiri, fi mult mal ocupată decât gospodina din lumea 

~-~ Tot el: "Politica cste un labirint; este mal In care niciodată străin să nu străbată cultă, Din frullze si pi-ei de dobitoace va trebui 
~reu să ieşi din el, dec,ît să intri." Si 'n care a mea naţilNle ser mană despoiată sfl-,şj .prepOlre .şieŞ.: şi Mrbatului Ci, îmbrăcăminte~ 

EC~· - Tot ci: "Dintre toatc caracterele ce-am 11l- t - d Itt. 1 fi t t-~l Să-şi rerrăse,ască avâl1tal fJÎaduielor măriri. ~ nt Ilccesa~a, car~ e a le va pur a ~ numai 
!a nit, caraderele politicianilol' au fost pentru ,.., 1TI anotimpurile reCI, La 'cusut se va serVl de un 

•• TJinl' cele mai ll1'stcrioase." - (DUPă Felix Sa- I. Sc.B--u. ac pr,cparat din os. Foc se poate fac.c frecând de 
-ornan), olaltă două lemne, unul tare şi altul mai moale. N Un pat foarte bun îsi închipue doamna Evan fă-R EŞI T A Ca Adam şi Eva. cut din muschi vicrde $i hlăni de animale. Dânsa 

. Unul dintre cei mai meritlloşi ofiteri ai armatei ca femeie va sta acasă si va păzi coliba, sau pe-
In proză ,1 poezie. engleze, maiorul Mc ewan şi sotia sa o femeie de ştcra p<lnă se va întoarce sotul ,ei dela vână-

: TI 

~ Reşjţa aVCrCSC<lnă a 'Procopsit proza'c Şi su- , 38 ani elcgantă şi drăguţă au plecat Într'o regiune toare, , 
eslrltlator, pe câtiva noui proprietaq de case nouj 'şi t izolată în codrij scculari din coloniile engleze pen~ Mâncarea se va fierbe în găuri săpate în ~-
cufl!;nte nemullcite etc, Reşita liberală va,complccta trll a încerca să trăiască fdră nici un fel de mij-mânt. 
1 _lIltreg j) opera mult invidiată de oei mai .priceputi 1 loace o viată primitivă cum a trăit Adam şi Eva. I Des.pre construirea vaselor de fiert, Eva cea 

legustori politici, etc ! Ei, vor să înceap~~ acolo o viată nouă fiind av:- modernă încă nu e de tot în clar- Acea atârnă de 
năjll Decât, altă Reş.ltă visau odată poe~;; 'români. I zati ntl.ma i la ci Înşişi vrând să dovedea·scă pTin I regiunea În care îsi VOr stabili paradisul şi de 

~oblt stau cele doul strofe SCrise de 1. &ipionc 1· aceasta că civilizaţia nu ne-a moleşit de loc si că I materiile brute ce vor afla acolo. De tacâmuri nu 
~ădes'Cu in "Federaţ'unea" dela 1874, .30 Aprilie , doi oaimcl1i po·t merge într'o 1'}ustietate şi ieDă- I va fi Ilpsă. Adam şi Eva încă n'.a.u avut. 
_Pesta; reda~tor Alexandru Roman): j dându~ lmhrădtmintea, fără nici un .fel de unea!- SCaldă "or lua in mare sau in râu. 
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twră. CU/'Oalla 1wi nu inţelf'gem s'o rl~du
cem lara/ul de pararan pe11 fru a întări" 
lucriîrile pUt/qitc din paf.ima şi din ura ale 
unvi partid. deci. nici 11[(' Partidului nn.·;(rl1 

ţâl'lil!('Be, .. ~ _ .. • I 
Ddr să IIi-se lPrle ,.mdrasueala cu m'l 

fiinţa rea Partidului ţără1lcsc, reprezintan . 
tul nwjOl'ităţei pOlnl1aţi('i ţ.ărei. În urlna- 1 
Te, re1Jl'ezint(OItvl illter('~dor specific ţă
f'ănt'şti. ,·1 ei C/'I In .~I] 1It' opl'int şi 'nu lnţe. 
legern ca i'ot III pb:;:fr$l' şi III/mar/ria co·n
st;'tvtiul/ală . .:;i'i II' întrf'buill(ărn Il! scopuri 
contrare acelor prntru cari (/ II fo:-:t (,/'I';of(': 
noi, 1111 rrem ca acpstea să dPţ1'/"llPTI'ZC 1n 
un!'fte dp apă.';;Qi'p ,~i d.' rll''SNmlpwu'ft' ,~n· 

dalii. 
Sui. (ărănÎ;;:fii, ~unt!'1l1 pC' deplin cr1'11-

vinsi ('â toaie sunt le,,·itill1P lindl"'11tă(itl') 
'f' ~ " ~-f 

întrucât swlt I',l'creitoh' (înfn>bnin(at.» 
conlllnn CH idea'ul n~oral al ('olnri.'(u1t I'( 
paş;1 h'l' şi a rm nil i (',' În 1 il vin f rul 11 fl ţi !llH'i~', 
A pâ;wl'('(1 .~i I'wfl'l'in ţdr ('1' (lm ÎnJdurat din 
part"11 WIWÎ clasl' ~()('ia!/' in tucu!' nu înt/'· 
legem f;ă li' tolo~im ea motiI' fi," răzhunare 
asupl'u r'clol'laltr dast' ;;nciall' în I')'P21'lIr 

şi în ditor. 
la.tă, ]J1'llfl'lI rl'. noi, ţ.ărâlli\~tii, dactt 

În((·ll'w·m trel/uinţa 71papărată a 1.01111 

Partid ţărăI/I'.';:(· ca l'ep)'{'z4'1'l..fallf al in
f(,l'p.'<l'lol' (ăI'ănimri. respingem d""la no J 

Mi('/' idei si 1nrăfăfw'i l'l~ni tI" din ve· 
eini sav d;n altă' patir, daI' rri.m('jdi
()(I,..:/' .5Î l,lin.' d,' pOl'n i"i ba rban'. 

Paşapoartele. 

l\\'nisterul de inte:'ne a trimes prdectiior ur-
mătoarca circulară: 

i 

In urma a\"izulUÎ cC'misiunei d~ emigrari .::are 
stahileste că. ,p:lşapoartek de em:grare se elibe
rează numai de min'~teru! de interne, ve.ţi lua mă
Suri a 1111 se mai e!ihcr:t de Prefectură asemenea 
paSl.pOarte. 

Sn1icitatorii de a~cmcnea \)aşapoarte vor de~ 
pune cererea la Prefe::tura respectivă împreună 
cu l.\.:tcle complecte din care sâ rezulte că solci
tatorlll c cetătc:1l1 'iau supus român. 

Prefectura. dUPă cercetarea şi vcrifi:area si. 
tuatk!i de fapt şi a motivelor invocate de solîci~ 
tator 'ia Înainta cererea cu actele Ş cu referat de
taiJat ministerului de ;n ;erne sf;rviciul emigrărilor. 

ca.re va hotărî pentru fi~are caz în parte luând 
şi avIzul com:~iuneî emjgrărilor. 

Jandarmii din Bihor /1; 
schingiuesc poporul. 

Ni se vc~teşt\: din Oradea-mare, că în şedinţa 
comlsiun;i admin strative, a judeţului Bihor. d. dr. 
Zil?;re, fostul ministru al minorităţilor. a adus la 
cunoştintă că jandarm;, fac rechiziW în comune 
fără nici o lmputernio're şi înca::.ează taxe. mari 
p€ntru ~!lstinerc.a jandarmeriei. taxe intru. nimic 
incuvlntate de lege. 

.D. subprefect Tempelc:tn a declarat că n'are 
CUllvştintă de abllzur'le jundarmilor Si va da po
runcă. să se facă cercet~trl si cei vinovati sa fie pe
depsiti. 

D. Tulbure Gheorghe, inspe:tor al învătămân~ 
tulu. a arătat că poporul se plânge contra pur
tării jardarm~lor, care se ,poartă rău CU el $f îl bru
taIi7.z{i. D-sa a atras atcnt:unea că poporul din 
Biliof nu e obisnuit cu aceste apucături barbare 
ale jandarmeri-ei şi a cerut .să se ia măsuri îm
.potrfva lor. Nu se poate su&eti ca poporul să se în
străineze din cauza acestor barbari. 

O. prefect hllian a făgădUit că va !tla. mâ'uri 
aspre c(mtra vinovaţ'lor, 

.. OLASUL SATELOIf' . 
Pregătiri de luptă grea. I 

Ce să facem ? i 

Judt.,,;and după rezultatul akgerilor batjOCOrite 
!:bere ~ntru Parlamentul român. lil>era li I şi nat'o
nal:;;tij Iluştri spun, că Partid tăranesc în Ardeal 
ş Banat nu ,exist.i. c.Î.Cj da~ă ar exista - zic
poporul ar fi ales m:lca, Pt: unul din candidaţ'i 
ţăran. şti. 

Noi, şi cu noi intreg poporul ştim şi cunoaştem 
metoadc1e ce au fost folosit< în alegerile trecute 
iată de noi. C\e~pre astea nu vrem să mai vorbim. 
Iar ce priveşte pe nati()ua Hştţ, ţ'l1em să constatăm 
C:t. afară doar de utlul, alegerea deputatilor natio
nalIşti în juuetul Aradului s'a fClCUt în mod neted 
şi nu fari sprjj'nul aS~UIlS al autorit<'it lor. 

Pentru dovcdift:a sptlselor noastre am in· 
dr;lsni să facem. în oric\; vreme, votare secretă 
cu alegătorii cari au votn la a\e.gerile trecute. 
rll uimare, nioi IberaH'. dar nici .. naţionalişt[[" nu 
au absolut nici un dn.:pt să fie prea încrezut; de 
, .• ÎI1\'ing/.:rea" din alegerile tre..::ute. 

Acum. când ştim că liheral!i vor să sah lod ea
SC:l votul obşt<.:s.c inlocuindu·l cu unul după avCTC 
~i invăţatllrCt. c.lItd ci aruncă nisip În ochii proş
tilor cu reforma agrară -- pe care ei v(}r s'o facă 
jupăl!tercseJe partidulu; lor, ~ când legile fi-
111112 i~re. duri care ~e i!lcasează dările în Ardeal 
'~i în Banat. au ramas tot cele UlH~ureşti. după cari 
;:;rt~,ul îl poartă tot numai ţ'tranii. ,-- e vreme:! să 
ne strÎn);cl1l rândurile pentru ca să TtUl gata pen
tru atacui hotărâtor V,e C3re asupr'torii noştri se 
pregătesc :;ii-j d~ îmr>otriva înHtrituri)0r dreptu~ 

rilor noastre. 
Ce priveşte pc .. natiot1ali~ti" falsjtatea aces

tMa c cunoscutii .A:~eştia. când au nevoe de votul 
ţ~tr:nwlu il lllJlme!\C talpa tiire i Şii gardul tărc i , iar 
atunci cal1 d t,lranal vrea 5.<1-$ arate vointa lui a
devara{ă, "l1ati~I\il1istii" fac cor cu liberalii nu' 
mindu-I !)e taran bolşevic. care atenteazA la sgu
r:\nta Statului. 

Acum du!)ă ce ne cunoastL\m contrari şj am 
v:izut sinceritatea "prietenilor", nu ne rlimâne alt
Ct:va de făcut decât să 11{.: bizuim pc puterile 110as~ 
tre, cari, dacă le vom. or~aniza bine Şi în mod 
întelePt, vor sdrohi orice jncăp;\ţillarc de sus lm~ 
potr.vc. drepturi!()r Şi a voinţei noastre. 

In vederea a:estei însemnate o rg-al11zărj şi a 
strîngerei rindurilor în vederea marilor lupte ho
tărîtoare ce ne asteapt[\, Comitetul de organizare 
al Partidului târ;lI1csc judeţean din Arad a hotă
dt scnaterea -, cu foar~e mal; jertfe -- a gazetei 
..GLASUL SATRLOR". In aceasta ~azetă a tării
n:mej noastre. fiecare tăran nomultumit şi nein
drentătit. îşi pGate spune \'ointa şi gândut !tti. im
!J0t riva acelora cari şi azi [mai COntinuă a face ne
dreptăţi la sate. înrpotriva acelora. ca ri nu vteau 
să se Il1ch'ne atotputernicie i lor. 

[)e aceea, acum când ne avem şi noj organul 
nostru de apărare Şi învăţătură. fără de care nu 
putem face absolut nimic, fac apel la toti ade~ 
renţii Partidului tărăncsc îndlcmnâlluu-i ca ~azeta 
"Glasul Satelor" să nu lipsească din niCi o casă. 
Acela, ('are nu poate abona sing:nr g:azeta, să se 
Întovărăsească 2-.3 la Un loc $; să-Şi aboneze un 
număr. Iar având in \'edere multele şi marile 
cheltui21i cu scoaterea gazetei, pretul abonamen
tulUi să se trimeată i'na:nte. pe ce.l puţin o jumă
tate de an. Acela, cari citesc ga7eta fără să () 
plătească. sunt duşmani! lor şi ai partidului nostru. 

Pentru a uşura tri meterea pretului abonamcn~ 
tulu' (" hrne ca în fiecare comună să avem câte un 
hărhat de încredere. care să primească banii 
pentru R'azetă şi totodată S;'t dea poporului orice 
Înformafut1i privitoare la abonarea gazetei $i la 
pr~anizarea d(! partid. 
C~ priveşte a;eşt b.lrhati de încredere. din par

te-mi. ji':lltrll pOPorul din Valea-Murăşului am fii
cut urmărnarea organizare, care pe această cale o 
aduc la cunostint.a poporului din acele părţi: Sâm
hlteni: Ni"a Neta: Ghioroc: Dim. Curut: Cuvin: 
Teodor Dâmşorean (Corodi); M:niş: Ioţa Bodia; 
Păuliş: Io~d: Ianata; Radnrt: Dimitrie Bobău; Soi
moş: Dirnitre Vuculescu: Milova: ZaJ1HIr1e Craşo
van: Odvoş: Ioan Morar;: Conop: Imbria Sche
san; Bârzava: Petru Ciucurita: MonQroştia: Ge
orge C risan: Căpruta: Petru Băltean; Dumbra
vita: Ioan liane;; Rătuta: IOan David: Grosi: Oe· 
OTlre Luca; Oiulita: Alexandru Jurea; Haia-: Oc
('ltg'e lovanesclt; Lupe$ti: pavel' Sere; SoroŞ~i~: 

I 
! 
i 

1 
j 

Samo:tă Crai: V1r~d;a: Ioan l1ră!;:ln: Halalis: 
fmiliail V:d; V[ne~ti: Ioan Rirlă; Săvârşin: Ni~j 
codim Mire; Troiaş: Geor~e Lene; Toc: .Toma 

_. 

Dumillccă. 30 Iulie 1922, ~n 

Stancill; {heu: Ilie Sârb: Rctriş: Constantin Iane; 
Ro:-.-ia: Tudor Sofron; Birchiş (minat): Gligor 
BUlzan; Bata: George Juri. 

-
fraţi ţărani! "Glasul Satelor" este prietenul· 

vostru cel mai de deaproape, Sf[ltuitorul vostru· 
cel mai adeV~lrat şi Singurul luptător neînduplecat 
:lI dreptur'\or vostre. De aceea abonati cu totii ga· vlu 
zl:!ta noastrăl II; 

DlM. CRJSAN, fost deputat. \21 
e I 

-------------------- jt1l 
!m 

Licenţă pentru arme. ~E 
e ' 

D. general Găvănescu. comandantul Div. 1. ce) 
(Timişoara) ne trimite. sJ)re publicare următoarele: e' , 
1. Permis (licenţă) pentru purtarea de armă pe ră 
teritoru! zonei de 'I'ăzboitt numai comandamentul 00 

div'ziei poate da. 2 Permisele carf au fost date ~1t' . .1 
de către prjmpretor! sau Politia de stat din Arad le 
cu aprobarea diviziei. sunt valabile ,pentru un an i ~ 
de zile. Aceia, 'car Î det'n permise a căror' termen Ni 
c s;:adcnt, s[t-Şi inainteze \.'crt.\rile la .prinrpretorii!nI' 

respectivi, sau la Politia de stat, al{lturând şi r· b~ 
cenţa veche. Ace'a. cari Întârzie să se confor-)e 
meze :iOe~tui ()rdil1, nu vor primi licente şi 1, se ne 
va confisca armele. Acei. cari detn licente date În 
de ci,tre alte autorităţi mil'taie :'au ciYile. să ală- ~s 

\f·~' 
tUre această IicenW la cererile noui. nn 
----------------------------------------------------, c 

r 
Să lăsăm pocăiţii În pace! le 

Un tăran, cetitor al gazetei noastre, ne trimite_ 
o lung,{ scrisoare În care Îşi arată mirarea fată 
de aceia cari într'un mod atât de nesocotit go· 
l1CSC pocălţii cari nu fac r~lU nimănui. Cctitorul < 

nostru citează urmatoarea 1>i1dăîntâmplată în, 
satul lui. 

"Un om foarte beţiv cu numele Todor din satul;. 
X. care făcea viată amară farnHei sale, de altfe!·· 
biscrico..", Dumincca după ieşirea din biserică' 
mergea la cârciumă (birt) Si sta până la ceasurile, 
2, Săraca familie trr.buia să aştepte neprânzită' 
piin;~l la acel ceas, c{lci altfel era vai şi amar de! 
piclcuţa celor din casă. Zilele de lucru le pierdea, 
la cârciumă aşa, că pe lângă că nu agonisea n" t 
mic. cheltuia şi sudoarea familiei. . 

De multe ori vecinii au sCă'pat femeia dela t~ 
moarte. 

Vărui acestui mare betivan, care era pocăit 
l-a luat cu vorba în fieca re zi până ce l-a convins. 
că ceeace face nu e bine ... 

Acum - spune eetitorul no~tru - în casa lui e: 
liniste, iar fostul betivan se găseşte în mijlocul fa.. 
miUei lUi învătându,şi copii la bine." 

Cet;torttl nostru sf,Îrseşte scrisoarea cerând 
că preotii să fie la locul lOr şi să nU-şt răsvrătea·. 
scă credinciosii împotriva altora, jar jandarmii să 
bată şi să IClre În lanţuri .J}e cari fură, nn pe cei 
cart ~e roaj;di lui Dumnezeu. In urmare, să lăsăm 
pocăiţii în pace. 

Ce bitle ar fi dacă cele 8600 cârciume (hirturi)~ 
cari întrec .porunca legei s'ar transforma in case 
de rugăciuni sau scoli. cec-ace de siS?;ur ar face
să Înceteze certur'le ptiguhitoare între oameni. 

T. F. N. 

Situatia mili1ar~ a rezervişfilor .. 
Din partea ministerulUi de răzbOlU primim ur 

mătorul comunicat: 
MinL,trul de răsboitlprim'nd zilnic reclama· 

tillni dela militieni. rczef\~:şti şi com't . 
plecta~i cl1mcă sunt Hrmăritf de cercurile de r~'
crutare S' re?:imcnte ca nefiind Cu situatiunea ni' 
litară în regulă, se aduce la cunoştinta tuturor că 
s'au dat ordine comandameTltelor teritoriale, de 
felul cum urmează să aranjeze situatia militară 
a tuturor categoriHor de militari; cine urme3zi 
să re încorporat pentru a face . ser"'ciu, 
militar $i cine urmează a fi lăsat ta vatră in 
elementul corespunzător ctMei, 

In acest ::<:op, cei intcresati se vor adresa tIU 
mai cerCltrilor de recrutare respective si În caz d, 
nu su~t n:'ultumiti se vor adresa comandament,;;-
lor tentor:ale, . ; 

Cererile înaintate, direct m:nistcrului de riiz'l 
boiu, vor fi trimise tot cercurilor de recrutare su' 
ferind Întârziere pentru cei ,interesati, 



... ~~:!~~~~:;~ ____________ ~--------!~~~~~~~~T~E=L~nn~'_,--------~~~-~~~==._ .. ___ .;..~,Â_~ __ -_'_~_' ______ -~--g-m-a-3--, ~minocă, 30 Iulie 1922. 'V1I'... _. , • 

I .. ' 
" Răvaş din Banat. ! S T IR. 

1 ~ -
I. - Un mare numar de partizani ai dlui ministru 

llx:ral Nistor (hllC(winean) sunt hotărâti să păra
sească ~ şeful lor, Şi ya Începe tratativele cu 
tărăniştii, cu conditia ca conducerea partidlliui 
tărănesc din Bucoyina să sufere oa re<;ari schim
biri. 

il . Din C~prioara. ! 
'u Primim urmJitoarele rânanr;: i 
it n t A~ c~ . I 

CALENDARUL SAPTĂ~ÂNEI. 
August, 31 zile. 1- v\Urilld ţăralllul _La7~r.r:.e~~cu U!u . apf]- I 

'al (jud. Ca'r:a\ş-SeVlel~111) 1n.ca ţa .t. IMal ,al!1~,1 I --~I~c-a-Ie-n-d-ar--N-u-m-e-Ie-S-fin-ţ-il-or"""---·--" 
121 a ,fOSltînmormannatlin 'clmIli:mll'1 IPutil~c 1 Ziua Insemnlri 
e ~ propriet~d,eal oomunei po'litice şi Îrn 'care 111-_,~_n_,...., __ v_.~_Şl_· _se_r_bă_t_on_'I_o_f----i' ______ • 

- Se VOr Împărt; diplome de onoare urmaşi
lor h!turor ofiterilor şi soldatiJor morţi de glont 
pe front. de boale. pensioane. sau pieriţi în răz
boiul 'Pentru Întregirea neamului. Aceste diplome 
se dau deasemenea şi urmaşilor ardelenilor, bă
năţenilor. bucovinenilor şi basarabenilor morti 
sub steagul nostru inaintea alpjriiprovinct'!or la 
vechiul negat. 

- Î'!1mormâllftează lrIlIO,rtii. fă/ră deosebire de Luni 31 18 M. Iacint Mersul vremii: 
ITI şi fier g,~t',. ,~.. . . !călduri, frumos. 

Marţi 1 Aug. 19 C, Macrina ~cestţămn primi'J11d 'lma.}TI ~Iata sa. prm01-
e de crrtlill1tă lalle ,c.o.nfesl~nel b~pt,:sre, (p0-

l. te) din p,;vr1ea ,preffiu;1uj şla aJnlh;shel: ~U.- Mere. 2 
~: el '!]l'a .putwt fi 's-uferit î,n dmit~nul pubkc. CI. 

)e Iă 14 hmi,ang<'Uiâm.d prima:ru~ comu~a\ câti-

20 <tJ S. pr. lUe Soa!'tk: 
răsare la 5 ore 
34 m. apune la 
a şi 37 mia. 

- Şcoala sup. de comert de stat pentru fete 
dn Arad va deschide in anul şcolar 1922/23 
clasa 1. Limba de .propunere: română. Informaţii 
cum si prenotări Între orele IO·-ll la direcţiunea 
:;;coalei : Piata Avram Iancu Nr. 18. 

! oam/e1l1i Î'llI1:T,'oÎnţ1ell'egere cu ,pr'ootul ŞI seore .... 
u 111 ,comunal l-a d'eswrop'a!t. I-aI scos af~wă d!in 
te tjti,r ~i l-am în~ropat î.n ~izlla?;ul.. C?rm1!~eti, 
Id le pas-c vitele şi ull1lde sapa 'poI'C]1 satOOtlOT 
in j că. cadwv,ruJ a Ol,"s'tnui ţă-ran nu că iIlIU a fost 
'n j:,rit -în dm~tliml ,puM:,c,undie alm direJ)tuft a 
: .. hlll10rmânltat şi UITJtLliTC 'mu tăt1<lu., ci e ex
,Jl . f ~ ~ ~ 1 • 1 ~ t x 
[. ~ a fi 'SIOOS~:a SUIPr3: alt,,) il)a~laLldl ,U, {le ,ca r.l 

ici. pentruUl a crezurt abtfel m nU1~zeu. 
r")e ttl'l'est fapt ba'r'baI"' se sca<nd!aW:reIa'Z-ă toti 
se nenii oomulTlei şi acei ca,m au :si.m~ ornene~ 
te În'!:neabă: Aşa '~e 'resqJeot:earz.ă dreptul! cetă
ă- esc ,(1' 11ll1ui tămn romcî.n, 'oaJre a jeŢ\tf.,ilt bunwI 

v'aţa pen.tru tară şi ,neamul său? Aiceastla e 
lm3'pea ,antisliej oomun.aile. şi 'a! unui duhov

_, o.."re e ]ndatomt a urma i·n 11Ilflmet.eJ aposto
l" şi a fi rJlhdJător Ş1i fată de ttn păgân? ... Ju

• J 't' J!oeast31 ma'rcdlt~ .puhlri,c ! ... , 
, • George Bll1nbu. 
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P. Simion 

M, Maria Magd. 

M. foca 

M. Cristina 

Luna: 
18 (20), pătraru I 

prim. 

Dum. a 9-a d. Rusalii. Ev, Mateiu gl. a, voscr. 9, 

-- In ziua de -1 August (22 Iulie) sarbăJ,oore 
Jl(J~lonală: Ziua IUlmelui M. Sale Reginei 1JO(l

tre. 
-- Iscusitul hot Virg-i! Lafnca care prin pur

tarea sa îşi câştigase îl1cre,derea autorităţilor În
chi!'oarci din Arad Cu prilejul implinirei pedep
seÎ sale a sustras din arhiva procurorulUi actele 
despre furăturle de aur din minele dela Abrud. 
Inarmat cu aceste acte, pe care el s'a ingrijit să 
falşifice iscalitura procurorului. a plecat la Abrud 
unde s'a prezÎtltat la Tribunal spunând că e tri
~misuT (notaruJ) judecătorului Sommer din Arad 
şi a venit aci pentru ca să continue cercetările. 
Spre nefericirea lui Latincă aci fiind bănuit a fost 
luat de scurt ~i lel;at În lantUri a fost readus la 
Arad, unde-ş aşteaPtă osânda. 

- A murit în Cluj văduva marelui luptător Ro-
m,1n Miu. Vel;ciu. Odihnească '.n .pace. . 

.. ~ Din cauza numărului foarte redus al gardei 
Închisoarei din Arad, s'a cerut ca paza în~hisoarei 
să o facă soldatii, 

- Muncitorul Florea Mocan, Român din Un
g-aria. refLlziind sa slujească În armata lui Horty 
a fUgit În RUl11<Înia. unde a intrat lucrător la o 
fabrică din Arad, Tovarasii lui Mocan. aflând de 
păt3nia acestuia l-au infricat că autodăţile ro,,: 
mânestj îl vor trimete peste graniţă in Unga.ria. 
De . frica aceasta, sărmanul Mocan ş'a PUS capăt 
vietii aruucându"se În fântână, 

- Banca Naţională a României a propus m!~ 
nb;terulu i finantelor schimbarea unei ,parti din 
hârtia monedă În modele metalice de 
1. 2 Şi 5 lei Îl1pret de 500 milioane. Ministerul fi
nanţelor a luat act d.e propunere ur<mând să ho
tărască mai târziu. chestiunea fiind in ledtură cu 
desleg-area diferit.elor probleme financiare. 

- Pentru Înăbuşirea scumpetei cre~cândă a 
carnei în oraşul Arad s'a infiintat un consortiu 
care în curând va avea şatre pentru vânzarea car
ne i cu preturi mici şi anume: in Piaţa Avra,m 
Iancu, Piaţa Luptej, Piata Catedralei şi Piaţa Ste
fan cel Manc, 

x CONCURS ... Uniun.ea ~enerală a industria
şilor a'n România" va infiinta în curând împre
ună cu Uniunile indl1striale din ter:toriile alipite 
un birou central la Bucureşti. Pentru acest b'rou 
se {:.aută un directOr pentru conducerea afeceri
lor: cari priyesc Uniunile din Ardeal. Banat şi 
Rucovina, Ref!ectantii, cal" sunt absolut versaţi 
in chestiunile industriale şi economice şi cunOSC 
perfect în vorbă şi in scris limba română. precum 
ş.i oea germană şi maghiară sau cel 'Putin şi una 
din cele dOU;t limbi din urmă işi pot înainta până 
la 15 AU1i!:ust a. c. oiertele cu indicaţiunea preten
tiuni10r la .. Uniunea g-enerală a industl11aşilor din 
România. Pa latul Camerei de Comert. Se cere 
numai ofertele fortelor de primul rang. caM se vor 
obliga de a locui permanent În Bucureşti. - "Un -
unea generală a industriaşilor din România", 

F:c«llJl .... «»~ i e. 
Tirgul de cereale (bucate) din Arad 

- 28 Iulle. 

o Au (n).1 majă metrică (100 klgr.) lei 360 - 370 
Ovls J. , , , , 340- -
porumb (cucuruz) (100 klgr.) , 360-370 
~eca,ă " , , , , 280-300 
Orz " , , , , 300-330 

Fă in ă, 
fAinA No •• Oc (1 klgr) _ 
făină pentru fertură, , 
fămă d,- pâine " 

c de pâîne (neagră), , 
TărAte • , -

Pretul bauilor. 

• 600 , 5'30 
• 4'50 
• --, 2'50 

1 font sterliog (englez) _ lei 110'- 715'-
1 Dolar __ _ _ lei 162'- 160'-
1 franc elvetian _ __ lei 30'- 31'-
1 franc francez _ lei 13'70- 14·50 
1 Ură italianA lei 74'0 - 7 50 
I Orahma greceascA lei 4'50- 4'70 
t Soco! Cf hoslovac lei 355- 3'75 
1 l~vă bulgară _ lei 1'00- 102 
1 Marcă germană _ Lei 0'33 - 0'34 
1 Coroană ungarA _ lei 013- 4'14 
1 CoroanA austriacă _ lei -'---'-
1 Marci poloneză _ lei 003-0031/2 

-- Dumillecă" în 23 Iulie n. a .. culegători j-f-
pogr8fi au org-anizat frumoase şi reuşite serbăn POŞTA REDACŢIEI, 
În Pădunta oraşului Arad cu' cconcursu! T. P. N. În Ş. _ De astăllată am pubhoot 
rnllzic~i militare a Reglmentului 5 Vânătort. 

ceeace ni-ati trimes. dar ca oritt!l1tare pentru vii-
- l4.. toamnă se_.Y..~iiJfij.t1t~_"JJou<i~ţ>i!)cOpie_.li tor vă comunicam, că. articole neiscălite nu pu-

Iimis.<1!rn........c...'!.ri;se·ntelege, va înghiţi câteva mi'- biidt.m, Macar redactia trebue să cunoască nu
şoare de lei mai mult din bUl;etul statului. [n loc mele autorului {scriitorului}, 
de şcoli, guvernului îi arde de vlădici. Se svo- .,lnstrăinatul" În D. M. America. - Prlm1iţi 
neşte, că noul vWdică va fi deputatul liberal dr. multumirile noastre călduroase pentru cuvintek 
CorneaJlJL..!ela=gra-lfs~oţ:ş:-::_------- - "'-~"-- d.: insutletirc ce ne-ati trime,~, Am dori ca fraţii 

- Comuna Bozovicill O, Caraş-Severin) '-;'a de acolo să înteleal;,â greutatile <lUaq ce avem de 
avea dela Seotemvrie un g'mnaziu românesc la' Întâmpinat in lupta ce o ducem pentru apărarea 
început cu 2 clase. poporului ÎmpOtr>'va nedreptătilor ~-el{lr de sus. 

- Miliisterul d,e finante ne înştiinţează că bre- Ib. Înv. în O. - Vă multumim pentru inte-
I ve tele de licenţă pentru băuturi S'Pirtoase nu se li. resul ce 11[-1 purta·ti, Mai scrie-ne. I berează decât prin administratiile financiare. A- D. l1ian. plugar. - Ai maq-,e dreptate: 10001 
I ceste brevete sub nici un motiv nu se ,pot libera tăranimei noastre in polit.ică este numai in Par-
I direct titulaturilor sau imputernicittlor lor de. că- tidul taranesc, Nădăjduim să răsbLm ca să răs-

~ de j tre adm;nistratia centrală a ministerului. turnăm namila ce ne înăbuşă. 

nt<;~:-o-tl'-I-'-' d--I·--·-COal-a"::"'me~dl.~' ,c~08-=--la n-or~maJ--=i .-. ,~co.-Ia -de-G~h=---eo..:.....:..r..:..:...(J.:.:...h=e=--M-ariţa 
r::; _ e _ eVII. e I ceu, ::: p~c;e::;:; ::::at a:tu~:u:a::~~:c~~ ~ 

_ perea noului an şcolar vor purta capele croitor, din Arad. Str. Brancovlcl (LAzAr 
procurate cu pre, efHn deie firma VUmos·ufca Nr. 1. Palaful farmaciei F()ldes. 



.. GLASUL SA TELOIf~ Duminecă, 30 Iulie 19J 
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CINEMATOGRAfE. 
Teatrul "APOllO" Teatrul .. URANIA" 

In 30 Iulie Duminici 
Luni • 

. In 30-31 Iulie, Dumined, I 
Trandafirul s2lbalec, Cavale'ul norocului 

Dn wiaţa miliardarilor iu Joc romantic in film, in 5 
acte. 

Cu C. Aistrup şi O. Houl
berg. 

;:~l=- 2';::~~-:~~;:~t-j~;;::- II 

CUTl 

Că tuşiJe sufletului I 
dramă socială in 6 ade. ! 

Cu: }l,n(lra Feon. 
__ ~ ____ =_ ~ ___ 0_ + ____________ ~ ~_ 

- -- - - --~ -- - - - -

In 3- 4 Augus~ Joi, Vineri 

Un flirt cu soartea 
dramă in 4 acte. 

Actori: Ebba Thomst!n 
,i T. tuna. 

In 5-6 August Sâmbătă, 

UrSUl unui Ay;ntu ler 
dramă in ~ acte. 

, Actor: Maria Carmi. 

4 acte. 

Actori: T. Leos ,i 1. Miron . 

Pauză. 

Pauză .. 

In 6 August Duminea' 

Şarpele Roşu 
dramă americană in ade. 

SCHIMBARE DE BIROU 
Reprezenhnta generalii a Societăţi 
•• UoyduJ U~,mânlJ~ Societata ano
nimă de asigurlri generale in Arad 

$i-a mufat biroul (căntălarl~) În Str. Unirei 
(fo"tă fabj'n Glbor) Nr. 4-5,. 

--------------------------------
--- ~ 

Maşini de scris 
A TELiER SPECIAL P. TOATE· MODELUIULe De 

MAŞINI. :.: Accesorii .,. orlce'eI de lDA1Şini ,1 mul

tipllcator. :.; Hârtie ,1 roluri p. lIIaflai .. pplroaraL 

MIHAI GARTNER 
:-: J,. RAD. IN COLT CU STRADA mTIANU. N 

Lemne de foc! Cărbuni de lem n! 
VâOlare in mic: Vânzare in mare: 

Calea Radnal Irul 4. Str, Alexandrl (Salacz) 5a, 

FRAŢII FOLDES 
(mai aafnte) Foldes şi Traub. Telef( R 878. 

carămidă excelentă,' frământată cu mâna 
• In orIce cantitate de vjnzare la 

FabrIca ~e cărămidă .,Vu;kăn" 
(foItA. Tramval.lvl CIl cal soc. an.) Birou central: 

Arad, Str. Gheor~e fur-eseu Nr. 11. (6rof KarolrO 

La LUDOVIC BAUMANN 
MARE COMERCIANT DE BUTOAE 

Arad, strada Iosif Vulcan (Kazrnczy) 11 

se găsesc de vânzare BUTOAE începând 
dela ]5 Litri ~i p~nă la 60 Hectolitri eu 

• PREŢURI IEFTINE. • 

Cafeu · Restaurant "PODGORII" 
este pre·văzut cu cele mal f(U8toase MÂNCĂ~ 
,i BEUTURI; numai seara se servesc mincărt 
~alde, In fiecare seară ercJ:r.estră de l':aI tanC. 

Roaa:ă sprijinul Onoratulul Public. - mRECTIUNEA. 

------------------------------Csa· k-I c~a~orRicar 
biJutier 

ceasornicărie şi bijuterie atelier .pedal .. 
l.all"ll,,1it tie 

si Qeas<nlFnicărie , 
AItAD, vlw-vl,. de Prlm'ria ora,ul.', .tr. H01'I. (Sdcllenyl) 1 

~ l:umpăr aur şi argint cu prel urcat. 

---------------------------------DANIEL KOCH 
- T I ARAD, STRADA EMINESCU (DEAK PERENe) n 

Mar .• ~:- pielărie Ş'Î accesorii r~f::t Executi aran.i~ente pentru luminatal al 

BaZIn _ electricitate t. transmisiuni electrke ti . 

Atelier reparator da cOloare 
T otfeJul persian, ocddental, cara· 
manlwi şi ponevi (Icoarţe~ naţio

nale, cu preţuri convenabile 

Arad, Bulev. Regio! Maria 20. ~:~h~~\ Elis: 

M. A. PASODIAN 

am 
LA MAGAZINUL DE VOPSELE (FĂRBURO 

REP ARĂRI cu preturi foarte leftide. , 

Cumpăr. br·iJliante, 
obiecte de aur şi argfnt cu 
preţurile cele mai ~ari. 

IOSIF GARTNER. ,Araad. 

Str. Bratianu No 2. Pal. Miu. ................ --............ ... 
ILEIAItDIU IGAZ 
bijutier Brad, Mllre asortiment de 
Palatul NinoritBo.. obiecte de argint. oro-

~~. loage,;; rgint de China 
~. alpacca. marmoră, 

brcnz şi obiecte ar· 
lor. In anul 191i2. tistife. 

l: 

IOAN MARIAr 
PRIMEŞTE TOT FELUL 

DE LUCRĂRI DE AI<HtTECTU 
CONSTRUCTI 

DIN NOU ŞI REPARĂRI DE CASE. C 
PREŢURILE CELE MAI CONVENABIL 

BIR O U, ARAD, STRADA FAFRlGEI 21 (6Y .... 
••••••••••••••• .. ••••••••••••• .... 1' 

PLAPUl1lt -cusute eu mana, dlll cl,otl •• cachmle1' ,_ mAtA~ 
Irtouri, mare macazla de .tofe .,L~ILIOM" 

: IOSlF GIESINGER şi FID~ 
: A R A Df str. Metianu (Forray·u) le • _ •• Q •••••••••••••••••••••••••••• ~ 

--------------------------~( 
10 K/(K Magazin de manufacturt~\ an uu stofe şi broboade de C.P'~j 

ASORTJMENT BOGA T. - be 
PRETURI AVANTAJOASE,_ :a( 

Arad, Bulev. Refele Ferdinand 1. ~D 
FHJala Chişineu (j. Arad), la 10... _________________ -:'01 

~~~~~~~~~==~~====~i . - .. 1 .... 

Maşini de cusut PFltl 
gumA eONT1~E~l'AL de HliInofr~ 
tnl bielcJtte ('II ,nţnl'l co.)veolf;, 

~~ J;I~r:7.~:~ VlJLHElM H 4 MM~l1 
------------------~'~ ARAD, Piaţa A.. Iancu lSzabadsliglllll 

~=========Jll - -1., 
. o~ 

Pan tofărie nouăer 
In A RAD, 1n Palatul Bohus ;Ci 

fân gi testru1 "Apol1o" în colt. - ~a 
tl1 .'8 desehla pantofirle p. blrbatl. fem·el ,. copII,. 

se primelc comenzi ti se execută reparatlunl 'cu {U 
tati ioane convenabile. Execută ',1 partea de~ 

d. .hete. Cu stimă 

IOAN DlRNBK -

.. 
EUGEN REISMAN~ 
ARAD, Strada Eminescu Nr.8. - Telefoo:OŞ 

lC 

e NUMAI PENTRU VÂNZĂTORI: 

Execută totlelul de paltoane (rocurl) t~j 
din lână pentru femel şi fetite. SĂPCI (sa 
ŞALURI. CIORAPI .pedall pentru copllttb 

. ,.tl 
Concurenlă eu orln fabricatie drn tară şi drn Sfrel~'e, . .......................... ;; 
~~!!!!!!!!!!~!!!!!!:!!!!!!~)e 
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CETIŢI si RAsPÂNDIŢJ, 
, 11 

"Glasul Satelor~i 
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