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Ziua .a doua. a Îm:Ofl»)I<l,nd, a fost tot ploioa'iă.
La rondul al doilea dcla şoseaua Kiscleif sub
UII ore~l m~lret act de triumf membrii ,gu\licTtwlui şi
diferite personalWiti polittecal>te.ptau sosirea
Domnitor l()r.
După ,câtev;.:t Idnute se aud sunetele ~oarnelor
si ale muzi.celor din fruntea cortegiului şi a,p·oi
Încep a trc,cc pe sub arc drallclelc tuturor 1I1lită
tiJor din tară.
După cortegiul drapclclor urnwază Suveranul
dlare în ullfJformă de general de caro de armatil.
DUIJă Suveran urmeaza în primul r~Înd de d!ă
reti: Ma'rc$a.lul Facil. principele Nicolae. ducelc
de GCl1ova, principelc Carol. dllcde de York şi
infantcle Spanie,j. In al doile~ rând se aflau Jl:e-

"genţi !ihN,tli, 1l111lliţi d .. gll\et'!l pn'z.idt>ilt i
;Ii C'Olllisiilol' illt f'I'jl!lal,(~. iil!.' nil ;ll('~i di'
ohsl iil(' ('Olllllll,t!l' ;l sfrlrşit .inllli!' ...
~i ;,,,11',,1 ,,,',, sftll':;;il ('U 1ip<ll'Id .',;1 pgldp·
ţ(,II)!'

IJda trimisul nostru special.

Dumincdt dimincata, zin,l Ht, s'a sluJit 1.1 MitroJlOLie o stujbă 'dumfiezei,ască. d'e către arhie,..
reul Mclctie ConsHlI1tt!anul. f<{ISPt1I1~mrile li-a dat
corul Berezovschi din Basarabia, Dupit sit\'flfŞirca
slujbei, publicul ;f ieşit în curtca
mitropoliei
unde l{cn0ral III Davidoglu a tinu t o scurt,i Ctl V,Îll-

I )OlllllilU,

;II'pl lIHItII"UI

Bucure.şti.

spitl;''''i! (> tIr' )lIOl!(~

î Il! '0 J'( III il re'l.

"

J1eralul Berthelot. xencraJuf P.elin, generalul MăJ
d~lrescu. colonel Balfil{Î. ataşatul militar al Italiei,
In r,înJnr:le următo:lTc sunt peste 150 dc I!;elIerah strc·jl1i şi români
(;ind M, S, l<eZl'le soseşte în hta afl,:ului de
tri 1I1l1f d, Corhescll. prima rul CaJ}itale i• îi cI;t tradîtÎonala p;Îinc şi sarc rostind citteva cllv';n(c de
hllll[l venire,
f-(ASPUNSUL M, S, l~cOt:LUI.
J)upti ce Suveranul l{lIst;i din pflinc rosteste
urmatoarea ct!vânta!1c':
..Cu o V:IC emotie pr~l1lesc aii traditionala
p.l i nc şi sare, semuul Hrflrilor de ht\n~l venire,
~tlnr aproape 4 ani c.lnd i l1 acel,a;ş loc am fost salutat revenind lnn surzhiun cu armata Mea zlot'ioasil. Azi În tru pe ;~ceast':i l}oartil ca reJ,;c încoronat al tuturor Rom'Îllilor, Arclii a.Qcsta V;l re·
pr,ezen/a ocntru J,;cl1cratiile viitoare zloria României.
CUfwa,şt,et î S'c·ntimcntelc Melc :fat:l de
cet<i~n:; crlri Mi"au ar;ttat În totdeauna credillUi
şi

drazoste,
La tlriirilc ci-voastre de bună venire Eu vă zic:
hhlC v'am K;I~it."
. SUV6ranu!a rostit aceste cuvinte vildit miş
cat. Urale nesfârŞ'itc alt acopcrit cuvintde salc şi
numeroase jerbe de, crisanti1l1e i~au aruncate În
calc,
Corte~illl s"a indreptat apoi spre mitropolie,
Pe tot pa'rcursul mulţimea a salutat cortl~::;itlI
ClI urale Îndelungate.
Dtwă serviciul rcJi~ios ofi6a,t la m;tropolie. a
urmat pe htllen,rd dciilarea ITltpelor. a pr.imarilor.
a re'prczentantilor diverselor sec'l'ctăti cu drapele

si a cortcgjului istoric.
Rcgele. Înconjurat de familia regală. miniştr'ii,
J,;cncrali, şi mi~iullilc stre.ine a .prim!:! defilare-a,
carC. bill.e·Îltt(elcs, ;.:t pierdut mult din aspectul pe
care..:l putea avea, din '.:;.ttLza, JI}lolii neconte"ite
care cădea. de,asă şi rece.
Publicul. în bunrt parte. s'a împrăştiat încă
dela orele 12; totuşi s"au mai l{ăsit multi amatori
de ci efiHIri. ca,rl; sub umbrele sau mlliati pân~i la.
njele. au st[lruit şi aU rămas in stradă.
Incoronarea s'a sfârşit,
CORESP,
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Cuvântul fratilor din
America -

politică.

Ochire'n lumea

Cllllrer'lJ (a î11 dW:-ltia p~L-.:e i·n I<asâ:'lt se va
la La'l!S-alline On Elveha) în ziua de 13
Nilenl\~::e a. c. Se aşLCOlptă ri.l.Sll}U,n:su[ Tllrl'jeL
TII cerL'll !ille d,i.plomatice ,il i'!ll Aplls se vor ~
bc::;rc ·ulspne o jJ'oll~i strbire a r,mrtului g'lr'ccesc

El sunt cu noi.

de~cllidc

fI! fruntea 1Il1m~~trltll1iga~elej .. America" din

26 SeptelllHie s,e 'Pllbli~l un ~trt:,col din care
ext,,\n!rt'llJ ul~m:[lt{)aIPele (ntsa~ii:
.. Prim;m gazcte\.e!ibemle din tina noa'stră
mamă şi ne prinde sGlrba c1 e a'Ptlc,lturHe prin
C<lJl,j alu ÎllCcl'cat a 'llis-anedi ta (hlama) vCllir'ea În
AIJUel1 ÎLa a fl'untaşu!ui Or. Lt~pu, oare pentru .noi
ÂrdcL'cn'i. II 'ariC nmnaj Însem<nă tatea unui fost
lJ!iniSl:,nr ,5i ac!lual d:eplIt,at În -carneră. ,ci si gl'eutMoallllU: p,'i.etE'ln sincer al meklcnillor, al fl'Ulltasilor l10ştJri la care ti'lk'1ll cu atât ma\' 111lLit
cu ci\! dusmanii ţării ni-i ~pot1lcgwe~1.:: şi descol1~

Tmoja

mI central ,mll~lllllll,Nl !11U vn;la săreeun()<!scă
',rrtt'n:xl tiollaliza rea 1)D!rdanalelor.
111 A.Ilg'lia e criz[l ti": ~UVo;l'll. FClstlll primlI1injs"!'ll Lloyd Gcorg-e şi-a .c!;\!t aobzkc;1e;t cu

Înt'q:; g'l!vemu1. Bonar La"

"<1

fost tllc!edill-

guvet1n.
Oun:,nnu! oelhO-S~ovi;l'C a in.ceput

tat Lll formarea Ilolrht,

slderif',
. 1
:l!nt . ca 1li 1 Sf'arşcşlIe astre:
"RO:!11JftllUl amrehcan, prin dOO[OPlll LUPli

răs{lriteamî,eaire

va fj predaU! Tu;,.;jei. Golirea t~l'anlar,idl 'a ,ah..'estei provincii reaminreşte un veac Î,nucpa.prat al :storid. ComiteÎlI

Hh~lIeli

cu

Am~!ia. CiC'l1mania. U!l~ata. Olallda, .Iclponkl.
CI.:
:J~1 şi PcrNq:;a l,ia .. ill vederea În! cl1eerei Il nor
tri~ I
mite '.
.
. tlll.tmor.
'fOm;tlli. j întele~'~i' cOIlll?rdak.
5-c d'a ca si~u,r[lîlmarea tl'Hpe!or roş'i (boladevaratI LliptatoPl al l1!lel Ga!\~c Shll:,e --M~l!1'iI j
Va:da, [orR'Ji, Mîhaladlle - sH !foagă să wnti-l şc\"ke) in YLaJivostok. Ouvernele l<lilller}Can şi
M.UC IllPta lor dreaJ1t~i.~.;""o ducă la bun shlrşit i cllinez aU!l]'imcs vapo(lnc şi trupe hl Vladivos~

ij

c'
y'

sa!-~ltlll ~ălI

iir'un,taş!!or

I tok

pentru apărarea stl[}uşilor

]{)I\'.

s'~m

I

Am aTătRt într'un număr trecut cât de crhnla fost tinut"Y;UvCrllului fată de cooperati"e.
Am dovedit cu fa,ptc existenta unei îlltele~cr'i intre j;!l1\'crn si tovărăsllle. de comercianti liberali
pentru desiiintarea miscă rii cooperativlC care stânieneşte scopul lor d·e ~ vinde cât mai SCllnlj), de
a specula.
Cele spuse de noI se dovedesc acum a fi perlect de adevărate.NumeroSi conducători de conperative an întărit stirile culese' de no'i.
Cea cu voia Si numai cu y;andul vădit dc il
ştirbi cât ma~ mlllt ÎnrâUGrea asupra pnetl1 r ilor
ce ar fi putut aduce miscarea cooperativă serios
şi cinstit sprij'inită de g-uYCrn. acesta a nesocotit
toate diSpOzitiile legii pentru a-şj ));lstra bUl1;\Vo'illtn oTJ/:anizatiilor comerciale.

Ham

Hîr~i s[\ trcaC~l şi l)estc hotare".

p,tI aQ~ast<1 cerere Înwwto2o] ata la nI'. 412~,
secrcbHul general al ,ministerului de interne, d.

f~ich!!nl f'rallas~o\'ici a pus următoarea hotar:"!re
.. anÎlld in 'v~cleK cazul exceptional. se va di-

bera".

Un m':c <nnanlltlt. f11 a·cc,ea~ zi, CII cererea îml)l'otocolat[l la nI'. 4128, tot !ovin a mai InimiI un
!l[j,5anort si Dcntnr al1;]. l)er~·oal1ii, d,il1cl el semnalmclltele si isdllind pentru acea IwrsoanIi,

Cl'edem c.[ at..'Cstea SUllt des.tule dovezi (le
s!u,iha mtlrsavă 1)0 care l1c i gilsLll Iovin o face ;;lIverl1ullti liberaL
Liber c guvernul Sil-şi an~akze al~ltLlri dl: 10vin si pc Zdrelc:1. si pe MiLruntelu. si [)e toti lIe i g:asii "României Mari. Dar n1l lntele..~elll C;1 di11
yistieria Wriî, secatuit;l
să sc scoată alte mî!io.ane elc ..fonduri secrete" pentru calatori::! lu'i Jo\'in în America
clJi~lrCll Inaltlll scop natrÎotic dc a ~;niol1a pe
drul ,LUPll,
Dar. cum snunc prO\'er!)Ill: .. Asa st~\P:ll1, asa
sluga.!"
v~r~

~a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l Ce-Î nou în

polîtica ,

I
=============================,

Guvernul contra cooper afivelor

la propa~allda flllarhkă
d'OS.Wlltllita de drul Lupu". (ovin maiadao~a că,
I)entru a asculJde s~opul <l:dev<lrat, pleaca, drept
rc,pr~ZCl1tallt ,,1 Llnei industrii casrfce român~.,ti
~i Vrea sa orRl<J,llizcze expozitii "Ilelltnl ca faima

o contra-[)fo!)a).';aIl(UI,

îndrs de~bate
rik cu pl":vir\.'la 1'unltc!e de 51rad~1 di'l1\ Be:nH<n. 1
tărei?
Camera a refu7,at s:i aprobe (lase in lod înIn ";Llrfmu
o dclc!{atic roman;1 plcacâ in
chiderea ~l".s()'Lîa t~i1o.r (n::ulliun i IOlT !)atriot'-ec)
America pC·lItru n lua parte la conferinţa Huilor
cari au p:o\jo-..:at docnir:le silll.Rero~,se din Be,.~ cari dato re a Z<1' Americei. Noi, s.e ştie. datoram
Statelor-Unite peste trei mjli~rde lel.
r~1. Pc adei stIi riIe ·ill German ia su,nt hlIS!R·i.iiIn cercurile po,litice se vorb~te mult despr!; o
trxr:'e, pCl1,trud nat~()l1a'llstii c(lont'ml~\ cu a,ten- schimbare ,,;e se va face.Întrc membri guverllului
llberal. Până acum În cercurile liberale se \'01'ta'te şi pentrucă c{)mll'n~şrtii .câştigi! ţe·H~n.
In l'lloIl'oea diplomatică se vo'fi1eşte foarte 111ll'!t beste despre aproPi.a,ta intf'arc In gllvem a dlui
Od, Goga. ~ Nu stim ce c adev~trat din aceasUi
d'::-"'P;e () apr(}]1 cre Înt'l'e frr,mţa ş;i Rnsîa. Ma,ri
stire, dar aceea cc stjm est,c" că LlIlii liberali se
targuesc \:11 d. GOR:a. S{l între în cabinetul dlu i
gaze:~ franceze I..-el' ÎiH.:heerea ved1lei înţele.geri
B
ra ti an tl.
şi reluarea !'2gilturilor dip!om3:tice cu sovietol~
OUP<l .. Adeviirul" s'a constituit În majoritatea
In cUI:1nd V~t 1(llvea loc la Mo&.:ova () conte- liberală un ~rUD de 40 deputati ,,;are ~'or combate
ret1\ă ÎIl chestia dBZ.iC'Ir.:ihilor. Cum Rnmânia a hotărât metodele guvernulu~ ,de a adllce prin surdeclarat. ca nu 'Îi\lţelege să ia .p~li!'te la o COll- prindepe prolJeJCte de legi llrg-ente nestLtdiate. Grupul va mani.fcsta atitndinea ac.Clasta in sesiunea
fer·nU. rnde Se va pnne in desh'd:itere ehestl'la
extraodinaril.
Partidul t[jfilnesc va tille conueslll ~i.lu la
BasarahÎei. guveH1'U:j sovie.tk '['liS a 1fa.:ut RomâIasi
in zilele de 19 si 20 Noel11vrie a. c. In acest
nÎ'ei fâgjdudi, prin guve1"m!l polol1ez, că nu va congres
se va lua hotarârca dacă pClrl.Jlllcntar ii
P1l11e che~1.iL!~lea. Basarabiei. Chesta oceruS!ta ne pa,rtidului tărănesc vor particjo:c! sau llU la lu.::df r,nd în.:ă bmurită .pe d!;::plin, guver:nul român rîle S>eosiunei ordinare parlamentare care se dcscllidc la 28 Nocmvric st. n. (15 Noemvrie st. v.)
aştc<iptrt J,eclaraţii ma~ hotărâte ·din
!)alrtoo,
Tot În acest ConHCS e~te vorba să Plina În
discutie şI procctlll dlc program al partidului,
I~ lIsi2' .
D. IOn Pelivan, (deputat basairahean). du..,;e o
camal)a11Îe hotrlrâtă s.i dreaptă Împotriva dlui Inculet. ministrul BasarabIei. Acuze·le aduse contra
dlui Inclllct sunt foarte grave.
spionează
Ministrul Ba.&arabiiei este Înfătisat În cj)oca
premergrltoare Unirei .:a un contrar al României
si Ca Un aSl;cnt revolutionar al Sl;uverllu!ui din Petrograd. ])u C.lrC bunii români basanal>eni il ocoSpionul e Gh. lovin.
J.eal1 Si il tineau departe de sfatu·rillelor. Chemare~
In mml~iru trecut spuneam, dU])~t Jl;azcta ,Au- (rolu]) Sa 1n Basarabia fi fost de "a adânci revorora", că În Timişoara Un grup
de s)';:lr 1e'n luţia" si a bolseviza: tinutul românesc. !lentTu a-l
da pradă pustijrei care sta întins peste Întreaga
branză în frunte cu cunoscutul GHEORGHE IOVIN ;.l cules de Pe la toate cbiMcudle (unde se Rusie. In iasemenea Împrejura rli , intrarea armate,
vând g'n~~te!e) gazeta .. Aurora" ş!i i-a dat foc în Tom;Îne lîntlnutul maldovenesc dle .peste prut.
era socotită de d. Inculet ca o nenorocire Si batata teatrului.
ne-spre acest Oheor};he IoVin (fost calj;! de sa rabenii cari trata seră cu J/:uvernul dill la!;i această chcsHuT1lC .;;a trădători, C:l,Tc sub înrâuri,l1cgm.tor în Nădlac) gazeta .. Aurora" din BllCUrea sau au fost osânditi la moarte.
rcsti spune că În 1918 el si cu un sublocotent
Aceste destâirntlri produc mare senzatie, dar
, rus Novetzky. au escort,at 3 1l'C'Jl;ustori ba:sarabenit
j ,evr~rllsî. 1otr'o -pădure, unde după ce i-au impus- gltvernul $i ci. Illcul'et ••. tac •..
Parlamcntnl libera,1 a tinut şedintă Lun!i d. a.
j cat cu rev0lverel.e le-au jefuit ca,davrelc, in tovă1 r:îŞ':a unui sofer (,~onducător de automobile) ... As- Stau rostit cuvint.e de aducere aminte despre pje rtăzi Iovill, e multimilionar nu se şii;;· i,;Ulll :$i derea ce tara a suferit prin moart'c.a lUi Tachc 10de unde - si face ma.ri afaceri, Cll toate gUver" neSClL S'a hotărrat c" bustul (chipu[ dIn marmoră)
acestui llilare bfirbat de Stat săfic asezat Îll s,tla
nele În Banat".
i deputatl1or.
Iata ce scrie "Aurora" despre cea mal nouti Adunăre
Adunarea deputatilor a re~pins a:bzicerea deispravă ;J lui Gheorghe Iovin:
b''thorcni N Zigr-e si dT. L Andrll .
•,De indată ce s'a. stiut că djredom! nostru. d. putatilorliherali
dcplls: proiectul de leJ/:e despre <ljutorlll
cir. Lupu. va pleca in Amctrlca. lovin s'a adresat de S',au
600 l11ilioan~ lei pentru s.llljbasi !-;iproiectul
d[ui miniseru tie exte.rne, 1. G. Duca. de.:lar.1nd ~'ă de lej;!;e
ehecmarea la instructhtnea contine. ~ata să pI:.::ce şi el in America, dllp~i drul Llllm, gentuluidespre
1923.
i)Cntru a-I sll:ona si a face .•. contra-Mo;)a~[ll1{W,
Cctim În Kaze.ta "Adevărul" cli d. L MlhalaD. Duca a Primit !>fOiJ!illerea., dar clim nu i-a
dat nici o urmare, Iovin s'a adresat I11l11 js.terlllui clic sosind S,lmh{ttă seara la Bucureşti a avut
întiilniri cu d. IuHu Man1u in vederea desăyârşi
de mterne. car~ hl imbr::Wsat ClI căldwă.
ret Întele~crci Încheiate asUi vară 1;1 Clui intre
Printr'o cerere improtocolată la serviciul cmj' !)arfidul nat i Oll:l1 şi cel tăriines,~
r
Krii.rilor, biroul .pasapoartelo , sllb nr. 4128, ucistasul Iov'ln K:ere să [-se dea de grabă un pasaport
Dcntrl1 a pleca În America Si "a orgariiza acolo

111 palhllllent,u! gel11r l3ltr

Guvernul
drul Lupu.

•

pe,

."GLASUL SATELOR", este gazeta care luptă pentru apărarea jnteres~lor şi drepturilor celor mulţi şi necăjiti şi pentru fericirea lor.
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---------------------------------------------------------------------------------- Altă

S T I H I.

încoronare a visat
poporuL

Declaraţiile

HotiI au patrulJs in f era,ria fr~ltil{)r, Burza
din A'rad. U.e unde ali ÎllTar timhre. 5 revolvene
~ patroa.lJlc,
-

!t

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI.

dlui V(2ida.

-- bl uzinele de vaKoalle ,.A~tra·· din Arad
o band:1 de hoti a furat mal1erial il1 mare p:·et.
Aproape tot: hotii au fost pn:l1şi.

Noemvrie 30 zil.e.
La Întrunire,1 I)C l:a re partidul nafional :1 ti-' j
mJt-o la LugoJ, d. Jr. Vaiua-VoDvod a ţi]!IH () foarte
Calendar
Numele dinţilor
interesantil cudntare. din care cxtrazcm urmă
ziua
şi serbătorilor
n.
v.
toarele:
. "Pentru ca J~om{lnin s;! fie, lln Sklt tk' drept.
I.uni
16
M. longin
30
prima conditie ce ':-s,c l)ere e ordinea din Itul!1'rlT. !
Mersul vremii:
Marţi
31
li
Pr.Osie
vântos. frumos,
o I)olltjc~ !;lllntrdî Cillstittl. rll administratia de 1
plăcut.
aii strClinfltatC'J llll poate avea Încredere. filJ~lT1- II Mere. 1 Nov. 18
Ev. Luca

I

Insem~

Lui Anten Hop. ,C'~mer.dal1t de <l:ereale în ·palam! N{l{iasdr. hotii i-au h~rat v:r,c-o 1fi mii lei.

I

tele nil slll.iesc inte!~0selc tării. ci interesde narJoi
ticubrc ale ·f;:llliie i BriUial1l! si ale hăncilot liber~lle. Noi Arde!enii Si Rlllidenii pliHim de cinci f Vin.
ori mai multe tI<1r:. dcdt cei din vechiul regaL
ACQlo 8 lante dl~ ~)~ull~îllt sunt ~eClltit.(' de u;lr i . 1 Sâmb ..
Slujbasii fliltl1.1nzcsl.:: în sllcî~etele for e o' Ulllărrl~
Dum·1

I
i

,

j

2

19

Pr, loii

3

20

M. Artemfe

'21

C. Ilarion

22

C. Averhie

'4
5

,

-- mrCl"'IONIl

,polifei

din Arad,d-..AJndrees...:u

sotfa şi riul dsale au fost lIHuşoa'ţi de câine turbat

- Locot. COIlSl. Că1ăfăteanu. dda reg. nr.
J noU. a l1lurit i,n ,ohinuri glrel,e în spitalul dj'n
Arad. El s,<e

Soarele:

răsare la 7 ore
3'5 olin. apune la
5 şi 47 min,

-

'otnă",,'fse

•

Târgui ,de ~aJră in onaşlrl

Aimd. va Începe

la 3 Nov. n. şi tne ca ÎIl v,remulii de pace 5 zile.

--

-

MU'lh.:itoml de

fa:brică

Gava Pec'can din

cata.s- !
Arad a fo-.[ ucisd'e () r.oatădin fabrka.
Dum. Ev, d, Luca, gl. 5, voscr, 11.
trofa le
NCll()rO-~-irifc- -cfeb' c~iîc ferate. focl1r',le
I,n curfmd se va }udeca Ila! Tltlibuna:lul din
cari pllstiesc ,n"e,rea llutÎollab se explicil toate
Arad proc,eslll'1 ţa-ranHar din ChereehiuDeilL'1:ru
prin aceea c;i sllljhaşul fliil11ânu şi nemultumit
r1ll-şi [)(wtc ill{1.cnfni Ctl dcstuhl grijG slujha.
P()!>.I Un.I.lrl
fiil/arull·jo!illi . ;:f· r împărţirea moşiei' grrof,uluj de <1'0010. Alparătoru!
Dreptatea nil Tllai e accCJ, ce a fost. Judc\.:ăadi .". ('urI' deja /11 t'la/('a dt' ;.'1'('1' ani' rt I grofuluie deputatul liibeTal d. Tomulescu şi adtorii din \'e..:hiu! rcgat dorc~c sa Îl11prHl1wtăm de (ucni! (wm#vJlia ,e;enemlă
prin tec/mica
vocat1lrl Scbesty6n J6zsef din Ineu.
azi pe lll{i[I1C llll.!utalitatca lor. Nu! Noi suntem
I
t Comitetul judetean taI Partidului national
:':(1 nf'Înfrl!clItâ şi simtul său muzical snlJI~- I
a,casă si .-::cii cari vin Ia Iloi ~~i poftească S;I a - ·
I român din Timis-Torontal cu in\ma sfâşjată. de
d0l1tc obiceiurile şi fclul !lostru de gândire. Arriu/'. Îşi (Îlli' III/inl! f'(/II ('O/lccrt în Efj ,. r. ! durere face cunoscut. ca distinsul fruntas al vietii
deaellli e al ardelenilor. Banattll al b{il1~ltcnil()r. in Pala/lii Cultural din Arad.
noastre publice. neinfricatul luptător al P,arfidului
Noi avem toat.e considera tile, fa t~1 de m':nori (;iti.
(I/ dl' It) n r/ III 1)11111 i ('1/ I ml/l
.<di 'llH li p_ I nationa.l român Dr. V ASLLE CHIROlU. fost preBr{ltianu le subiu!dt, Noi 1111 c,crem dc·la minoritari
fect. fost deputat. vicepreşedintele organizatj.ei
decât o atitudine 10ialn ca r.:ct{ltelli ai St:ttuilli.
;':I'(/,~('ti delo (lI'/'rlstir /1'1111/(11/.,,(/ s/'rlla!"!' a
judetene a Partidului national român a încetat
Noi nu mergem b Alba-Iulia. Incoronarea se
1I1'11'i 1'(JlmÎIl(',~fi.
I suJ)lt din viată la 20 Octomvrie 1922. în etate de
face frIră Constitutie. M(jt În!;1i Constitutia trc- 1
:
;
,.
. '. ,. .
.~.'
42 ani. Prin încetarea: lui din viaţă atât poporul
hlle isdllWi de R·~.gc, Am visat altrl Încoronare, 1 , - Ţ)urrntncca .guiZ,.eta~ .. A~laora a serbdtO:Ilt I românesc din Banat.câU ~ Partidul national
la care sii ia parte rCDrezclltaoltii iesiti din olegeri ! pntl111\.11 an de tnan SifortaJr, ŞI de grele lu~)te. Cu I român a suferit o pierder,e,ircparahHă. Inmormânlibere ai ~)O))On:lllj. la ca re S~L '~a T?Urte popor:11 ~r: ! a<;;~t, prrlej •. Aurolra·' aapăT~t Dumin:ecă .în 6 j tarea a avut .Ioc Duminecă, la orele 14 (2 d. a,)
deIc~1l SI hanaţcall. Ţara IlU e 111. s.tare. Sa tl~a'! paglTlI. c~oolabofalfle'a fr.~n.ta~I,lolf P(l:.t~dullll tă- 1 din Timişoara I. Blilevardul Regina Maria Ilr. 6
sarhatoresclIJact al lnCOrona rIl . NICI star,ea dltl r511cSl: ŞI a t'uturor publ~cl.şT. lorr' carI ~!n cursul, (localtil Banca Centrală Bclnătcan;l),
Otlihafară nu {' lr<lndaflr':c. Cei dOi R;ineri ai pcrcchei 3l:eslu;j an au ilustrat Colo~\I!lele ga7.etei. - li ncască în pace!
regale I1U pot sli allar{l. Pentru Bratian'll e Illcm dorim viată lung-ă.
I
CONCURS. La Azilul d,€! COPii al Statului
secundar. Pc el îl inicrcseaZti numai atât: să fie el
din Arad sunt vacante 3 posturi de în~riFtoare de
acolo. Al S;)II C p]"czel111l1 şi trecutlll. al nostru e
I copii. Salarul 1I1ceJ)~ltor este 265 lei si toată în\1i tflrttH~!1t '. .
. ~.'
, tretillerea. Competentele trebue să poseadă limba
1
\ statului Si au a se adresa IJirectiun.e.i Azilului. 21Hnt> rev{)lutii)llAra, .care \'~l· aven urm;tri
c

I
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I

"Gândirea" din Cluj, în dorinta de
I a-si- Revista
mijloacele
si a
in

Cântec.

Iăr~i
de răspândire
apf!f.l~H
I condi~ji tedmice superioare, se va tipări cu în-

CioMflll$ l'll (hleu llmKă

S'

I

fluerul la brâu.
Lasâ-ti oile s' ajullgâ.
Cli

Tot pâscând, p{m' la

I

nostru mult!

Cântă-mi clÎ1Itai primăverii,

Câ.llfâ.mi

SCll>!'a

ce

i

coboară

Când prin grâu câf"S.teiul sboară
Jar' IUlia S'oJdtTulii 'Il lac.

Să mă

Iwarte

'Il

pribegie.

I

I
[
i
J

Da, să-mi cânt' doina de jale
Mai duios elim tu o ştii.

ewn cad 'muzele pe vale.
Hmma când cade pe vii.

Natelc fJfelum:i şi clare
Scoo,-;e de l:awllul tău.
E fJ/â:nsul vieti -mi amare.
Jalea safletulw; meu!
C. T. FLORIN.

opera sa de unificare sufletească şi culturală între Arşi cek,lalte tinuturi româneşfi, Primul număr,
Cu ocav·:llIllea trtXerei .prin Oa.l:lritală a , după vrueanta prelungită din cauza acestor schim!)rima:rrIor di<n tară. d.M. 'Roou p.rrma'l"'llil ora_ băd technice. a al)ărut la 15 Octomvrie,cu proză
şului Arad, a depus o )'~}lem:lidă ,romană de flmi si versuri <1e: Adrian-Maniu, Demostene Botez,
naturale pe mo.muântul nmreluj jşltmUICA. D, Niohifor Crainic. Cezar Petrescu, Al. Busuioceanu.
Xenopol. a căJrui vastă biMiobecă a fost d:ăJrul'tă 1 Al. O. T,eodorianu. etc. etc. şi cu numeroase dePalatul Oultural dill1 ora,sll'l ĂlraJd'_ Tot dnul dr. sene inedite de pictorul ardelean Dem!lan. Cunoscând pe deoparte jertfele pe careie fac·e marele
Robu. a depus câte () ,ier/b:ă de ,flori pe mOrJnân
institut ~rafilc "Cultura Natională" ·pentru :l tipări
1111 lui Niool1ae fjhpescu, M. Bm~'nescu şi AU/reI
publicatiile în conditii' tehnice necunoscute până
V~icu.
acum În România, iar pe eLe altă! p·arte cunoscând
- Ok.ectia genemLă a <.:ătlo.r ferate wmâtTI€ străduint:l revistei din Cluj, pentru a aduna scri i a găSit cauza lOililmpIă,ri,lo,r criminale .pe căjle torii tinerrei g-eneratii. În jurul unui steag- unic.
ferate: culesul viNor. - Iialat! să '!l\e Vie!
făr~ deosC~iri .de~ mărunte i.n.ter.es~ ~e .cenac~u;
I nu mcape mdoiala ca reaparltla GandlreI. va mDn Be,r.ljn se vesteşte, că !I(l KonigSlhutte • semna tin ad·evărat eveniment asteptat de cititorii
ma.i multi flllnction.aJri iaU fUiraJt deh o bOOiCă 1, nostri /Cu nerăbdare.
190 Imilioane măJrd. Ntm1tii fac toate ~uorlUrile
x ZWACK sllecialHăti de LiQcur. Unicum,
iti mare, .ct,aq- nki no: il1!U nelăsrun rrN1Ii !pC jos.
Cacao. Ghouvat, ~~ta~I •. ~Vlette Chypre, O~,
_ Suntem .nugati a afil'age atentill'l1lt'a per _ . €'tc. etc. se.
prl~l la,raşl. 1T1 orasul nostru~ ~n
soane!oOlr competelrllte dela LihrMila Diecezană, 'CalItate ori g In! 1 ~ d.ln tr~pul de ,pace ŞI In
rjt'ntru tinuta oocof'leC1ăce o arre IJx~T8oilahlil dc deobşte cunoscuta. dln hmpurtle de pace.
servi,ciu fată de ,elevi. Pe lângă că eeea mai
x Iosif Jâ9:er. croitorie model pentru doamne,
maT'e SClJIll1Jpete la Librăria D'ecez:a!l1ă decât ori str. BrătiJanu nr. 2. (Weitzer JJ Palatul Minorişi la care jidan (Kteill1). Pentru ~'3I să doc'Ume'll~
tilor. Arad.
tez ce af Lmn a,dluc 'Iun exemplu: 'Ia librăria Die,ceza~lă Ull 'caet de f(lirm ..~t m9,~loc..iu e c21.~O ~i. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

CII miros de tliac.

Câ.nd in crâng şiwi,r, vilh.:eh',
Cânfii dulcea ciocârliL ..
Sâ las dorurile mele

la Cluj. de unde va
ca şi În trecut,

I

J

Când e codml im'crzif,
Când se lasă-llnmrgu! s.erii
Peste deal. În asfinţit .....

rămâne

aooiaş independentă

deal

TtI sii-mi cânti şi eli s·ascult ....
Câft clipe nil s' a.r oierde
11(1((1Z11/

Redactia rcev'istei
continlla cu

pârăll.

Noi. culcaţi pe illrlxt verde,

!)in

c'epere dela 20 Octomvrie În ateli:erele mar,elui jnstitur grafic din Bucureşti, Cultur:l Natională,

I
j
î
I

I'1

-

I

J)O:

~

! pe cand ,Ita Kle:n e lUU1n«lt6 ,IeI. (,.;,roo ca noonul
i a'\Jela a soootM desl,al !(joC s\.."'llmp aşa cii şi Die-

! -c.eza'IlIeÎ

iar ajunge. d'aJr

'11U vreau să ~duc

CETIŢI!fi RĂSPa..NDIŢI

aici

• mai mu'ltc exenmle demne de toată! inor~de.rea
I de va fi I1levoiie o 51'0 ~ac pe a'lte -citi. Cu d:eosebită st';mlt ră11H1n Vn sărman elev.

t
t

"Glasul Satelor"

"GLASUL SA TELO R"

P:t!-(.4,

pUT11inect, 29 Octoil1wic I ()?2,

,-------------------------------------------------------.
..:,~_,_ş;..n_,~_('...;'C'_"1_1_'{T_d_,_ j
Publica liune.
,

Ma.i nou.

__'_"_"'_"/_'i_('_i1_d_(_',_'"",T_Îf_ul_1.1l__
'i

ţiUIIlIl.

I; pentru concursulX. unul postla Casa
vacant

I I I ti~~ " -,-1 H~:2.

); 1',

Din Tirnişoal'a nil-se tel('grafiaz~'i ÎncetHI'l'(l din \i<lUI
a ,1\\w;lrIlJui dl'. \'ilsile
Cltimill. umil din {t'utl{;lşii Pdrtidllilli na'"
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bulgal';} şi c'f1ll'C' POjlu1<lţie, în·
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Publicaţiune

'"

vrif' I !J:!:! );1 :! n;II'I' fi" Ill. in j't Illlllila ('11"il! In ('ilS" dc' sub III'. :!on ~i l:2fi ~(, \,nr
"lrlde' la li .. itaţil' PLlhlidl.
Hadn.1. la II) (klo!llvl'ic 1~~:2:L

nl<l~tllil:: dl'!';) ind In
P/'!'dt';d. Pl'a SB ,,(, illt(tllIpll' o IIl<ll'(' 11"no-

rocÎn" ('U ,}C('{'h'I'Mul dr" B!l(,lln'~ti ..~ Pe
lini;l ~f. (; j\l'Oq".dlP~- Bn·ţnt L\ rrl(';1 1) JoeOllloti,'<\ ~j'('!l1111li pr'rsulwl s'i1 rosiogoJit
În ",r!l' şi :) ''',lgOillH' ;\ll ('~lZllt rllMnri ' <lI"
!inie. () f(,llll'(' a fosl r;~lJlitil.

,1 rp(/t! 'I'iell}!,

n

Publicaţiune de li.citaţ.ie.

POSTA REDACTIEI.
,
~

T'mişoara.

in

Salutări.

J'\rul vijt'or. -

Mllltllllliilrj pentrn ',1 ii llluiP',ri le
triJnise. Nu vom .<['coperi ti.căloşiille nimănui.

-

NăfllflC. Aveti: dlreptate. Dascăhrl ,ungUlr
Ugler ne face prol'eS. că l'am numit slJion şi
"că dori m s{!-I vedem peste bataJ'. Ap~idî'!lOnll
"ău este advoca'tul[ român d. dT. luI. Bonnoo,s.
fost t:andldat de d·eputat, seaetmi"ltl Partidului
,national din j,ud. Arad,.
Cllrarlse!U:$. - Te rug[lm să Ile ~c.l'ii de~prc
~onlU'n'i:atead,~ aver,e.

jnd.

------~--------------11/1 /fi 1/ in, .1 /( rI N' fi f ()/-; (1 d r () (' 01 , Irod,

~

Corespondellta se va pu\b'1ica

t'XP('.

----------------....

, -~.111 si ,Iţi,l dill Br<l::;\J\' ,,'n Il d(,~J'!)r)('J'jt
funii tiri dp JH':-;t(~ 11n Iililiun.

$eitin. -

licitaţie4

Sullsr-rnnutllJ executol' jndecMoresc,
p l' i Il ti ('I';t.."\ t il 11 II li li ('. dl LIl 111'111;1 il N' i %iIII H' 1
jlld't>('tI1(Jl'j(li !lp o('ul Bildllll ('Il '\r. 1;, 1427
... _-J~':.!:2 in [;1\'(I(U'l'il Huutii PodgJll'ia :\1'<1d uit 1i s, P ~l. ]'C'!H'PZPIlt ti t ii Jlrin - ad V(H'a Il1l
1)1'. Pmd \'ituş, p"ntm :Slllll<l cii' nuooo lE:'i
(,ilpiltt! ;;Ii :S\LI'('e~. În C(J!!1T;!
UI'lllil,l'itlllui,
in\Ohi!('lp' lIntl~Ho<l t'p şi illlllllI(': (·cd. hutoi,
eal' etc. pretuite in 2;'){500 If'Î. in 7 ;\o(>m-

i

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~-~,,,,---------~-

de

I

Snh::;0nlnnhl1 e...".::f"clltor jlldecătol'f'SC re.gP';, , p,'in <l('(l,ISh, rlllhlil'~10 că îu urma decisti J11 i j ti dp(~i'î loripj dp 0("'0 lAnul, ÎlI fa vonl]
Jui P!(,S .\lfl,t'd jWUtTll SllllW Cilrt' 'su~til
~i ~l(,('('S,

:,i'î

, l)dolll\TIP

d(lfjg('~

:A'tad publică concurs pentru un post V\acant de
medic de circumscriptie în oraşul Ar<l'd.
Dn ii can didati doritori <1 ocup" ac.est post vor
pre.zenta în termen d'c 15 zile dela data puhlică
re! în "Monitorul Oficial at ora.şului Arad" pcti-

tiunile la care VOI" anexa diploma de doctOr în
medicină sau eO'pia legalizată şi dreptul de liberă
J)1'act1că în tară'. procum şi orice iact~ referitoare
la Practica meuicală si la postllr'ilc ce au aCllP<1t
în tr'c.cuf.

Retrj·but i " pcn tru aceasta jcstc deaea mclată
de 11450 Jei anual kl.asa, IV RraJnl .3) p1[ltit lunar.
Din(~ctiul1ca Ca'set
Cercuale Va da dcsluSiri
dlor medici solidtatoţ: IK:rJtru orice ches·tjunc în

raport cu "a~1J:!"ajarea.
Arad, Ja 25 Octomvrie 1922.
Director~ '(S8) NĂ$CU'P.
Prim~meâ'c~

CASSĂ DE SCHIMB!
viz-::'i-viz de gara (statia) Arad.
Inschimbă totielul de monede
si valute străine (d-o)ari. ar~nt
.si aur) cu preturile cele mai
moderate. :: PETRU DRECIN.

TOTI ROJJI..J..N.Ll/
pot gdsi GHETE ieftine pentru
bdrtJati. dame şi copii, precum şi
PALARII pentru bdrbati şi copii
la Magazinul românesc

f
1

MARCU BOTA, Arad,
Bulevrd. FERDINAND 1. (Baros Btni tlY) Nr. 2.
(

FRANC/SC TR/TTHALER
8irol' de arhitectură. ARAD, str.
Pn'meşfe faffelul

Coşbuc

l

(WessellnYI) 47,

l.

de romenzi dela cele mai slmple

până la rele mai rIJmplicate şi mourne lacriiri d8
arhitectură, Primeşte eXI'C1Itări deplanllri şi devize

....................................
săteşti.

Pentru Cooperativele

Atragem atenfiunea Cooperativelor săteşti că ne-au sosit marfă,
precum: TEXTILE, postavuri
pentru paltoane, ghete penttu
bărbati,

r

I
t

r

copii, cămeşi de
barchet, bocanci, barcheturi, cio-

şi

dame

rap~

"artee

şi

(

r

sape.

r.

Federala Cooperafjyeror săteşti "ARADUl
ARAD,

tc 1'1 Il ill

pIaţa

r
lJ

Amm I,ncu Nr. 19.

z

In atelierul de

FRAŢILOR

şepci

b

al

r

WURZEL
t

se pregatesc totfeluJ de şfpcl, ,epcl
pentru studenţi în cantităţi m'ct ,i
mart, execuţie foarte fină,

ARAD, PIATA PlEVNEI (FOSTA ĂRPÂD-l) Nr. Z.

.\r;td. Ia IH 01'1. IH~'2 .

oI' jud. rf>g.: (iIH}Qscirrahil).

(Vls-;t..Y!s de

Sinagogă)

T•
~

t
., i"

"vl~-a-t'i# de

-

bls"

a lui

6;;jER
~~" ~
,

lU4hera~ă d'in AJ"ad.

-

II
~

•

HI\!De de scoală, paltoane peDtru bătti şi haine pentru bărbati, raglanuri
paltoane de ia!oă, c.vjoa~e) ,bluze. d~ piele, peţerine În mare asortime!lt. :Sto~e d.e lâna Ir~dlgen~ Şi s1u:ma. -. SectIe separată pentru cfOltone.

_

Tiwgrafia "CONCORDIA" Ar.ad.

_=

ia

"

(,

(
('

t
c

Szanto ŞI Komlos, Plata Avram Iancu Edificiul Teatrului oraşului
aa:

"

••••

II ~ i~::~/:.:in~I~:~:f~! ~ llllriiGAZIN DE HAINE·PENTRU URUŢI, BAETI ŞI COPII
,~ii cel'cete~f; magatiwul de mQ.(f,
li;;!
~
r. ,

}:

·C

,~i

Hllle\'. Clt'!J('J',d Dragaliu(J li}'. !), la ol'elf"
:l după ;lllH·azi. lUlele se \'or villde la li,'itaţip pl1blică, :l: maşini d" "cris, preţuit!.:, In
'1 (' i ?'>OOO.
.\('('i1"tfl lij'ilatifl :it' lkfig<' şi [11 f;IYOnti
Iti i ('zlIko!' 1J,ldislnll"
.

lssl Dr. SUCCIN.

---------------------------------.....----.

de [iC'it;~ti,u IlI" ;~()
1~1:2:2,lIl :\rild str. Bl'atliulll 1 i

E~('(,lll

de medic de

Cerwa'Iă

pentru
ASi?:urarile Sociale din Arad.
Casa Cercuală pentru Asigwăr'ile Sociale din

licitaţie.

1.,1 iJllllt)['IIl,ll!l,II'(' <III ILl;lt p;ll'lf' d. , 1) i str' \'Il j li j IlIfTU l'i lOt, p1l bl i ce, Dir'('1 ~tj lltwa
;\1. \·'Iid<l. dr. Y. Br;llli . 'i:1' s. ;1.
d (' pud li f'i :;ii ş():'i(' [p ('111 j,S(' jlll hli,',', Jiei j H,\ llwel;lt dill \'Î,ltli (,(')Ilh';l' Il I11'i[111 , tip pf'lltru cOJl,.;tl'uin\LI ,'}{'('rol'ullii kllH'rrll

cir.
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