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Pretul unuj ex~mplar 1 Leu. 

Anul 1. Arad, 8 OCl01TIVrie 1922. No 26. 

Gazeta Partidului Ţărănesc 
ABONAMENTUL: Pe un an 50 Lei; pe lum. an 
26 Lei; pe trei luni 14 Lei; pe o lunII. 5 Lei. ~ 
:-: Pentru Amel'lca 3 dolari pe un an. :_: W 

APARE IN FIECARE DUMINECĂ, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

In Balcani ardeI 
Cuvântul României să fie: pace 1 

1,'tH'11i pidpiH' i<ldl1;iÎ [II jl I'enj It itI 11I11oÎw 
!IIi Cl! pldbpl'l', ('I' P fn\"dl',lllllll Jlf'lIillSIII<I 

b'lkUllidl. 

~rl fiI' lI..;iJllp!J1 Îllltllllpl,IJ'C', ('il ()(/;!Ul 
Il! ;1Jli'(Ipi l 'I'{'(I IlIi~lnslaf<l 1-\('IIl.t!-p;l~a dt' 
('jlll";(;111l illnpnl. :'il' produc Îll t unUi j>(>11 ill
'-:lrI,1 Iwl('(lIlÎd JUl'I'uri "Ial'i şi Îl!gl'i.ii~();-JJ'("~ 

III ,/ /lUI),~/(/ (,ia J'rilll\,iu,t {jriln dillt 1'(' 

;-:';ll'hi .')i ('roa1/j-:-\!()n'lli S(' (!SPI'('~,W jll' fie

j'il!'!' :--:i. ('I\lill,ii 1'1']' tl'illlsfllr-Jllar'(',l l'\'g,l

tltllli \'('t'il! 11111"0 j'I'Pllhlidi fC'dl'l'<Iri\-iî, 
('1 il li IJll..;il dill ll,l!!'!1 ~t;If(' :,FII'Î) I1l'al:II'II,-I
(U,II'(' : ('I'Oilt,i,I, ~eJ'hi<l, ~1()\-I'lIja şi .\11111-

1('111'0.1'11. 

L" ,H'f',ls'I,I" illl(,I'\'1'l1il ,11'11111 III 111',

~, IlIi:;;I'UI'j :;;i ClgiUlţii \Îllgl'ijitO<lJ'1' Îlldn'p
talt> Îlllpotl'ivn n'g('hli Alexandru şi În (;1-
'\0<11'1'<1 fl'<11r]ui srlll Illai 1I1il]'1', (;1H'11I'gl\(', 

('ilri <lgÎt "tii jlI'Ot!IW Illil!'i 1III'!'III';II'i ÎII 1'1'

;:;11111 \'1'I'ill. 

III /J1I/!ll/rÎII IllJltple Ilolirit'(' p,JI"(,il Ik

W'III' f('tI/':i'î i Il Il! p'l r ,SOl' i, il P. Pa 1'1 i d III ţ (u'il-
11 i,.; i Jl ;'111 ti li ;ll II I il:--: i ,,: . ('il 1'(' ti (' t i Il (' pili 1 '1'1' il, 
:,p ÎIj(lj'l'ilptil ,'II Il;U;;l g'I'rlhit,i 10t ~;qm' s[i,ll
g,l. ('II s!'l)plll tiI' <I-:->P t rallsfol'.!llil Îllt 1"11 It 

llill'! ill !Jol:;;('"il'. 

, \ 1 '1 'i 1 S t ,', II oII (, OI' i!' fi t <ll'e il Il il Pi i d IlIIl i t}, 

1'{lllis! ;1 JîI'O\'OI'ilj' 1111()Y11I'i1şÎn'(l jliJI'lidp]ol' 

hUI'i-,dlt'z(', (,ill'i ;111 ll1('('llill Itlpta tll' ]'~l,Srlll'
n:Ij'1' ill ('Ollt I'n ~11\'('I'IJ1111Ii ~t{1l11I)()li,.;ki, 

I 'i Il r 1" nI) i II'! (' si It i JlII" nit il S (' l't'('lU'IT(' i Il :oi il , . b 

Î/I ill'(,'l..;ttî In !lI 11. 1,1 Illi.i!()il('(~ :;;i IIwtod(1 \-j

olen!I'. cari i-au un (',ll't1l'Ic'J' J'(\\-oJlIţLOllilf' 
îngl'ijitor fi\I'ă }Jlltilltă pf'nt."ll noi !It' <l pn'
\1'''1',1. rlp pl' <[I'UJll. 10(\le llJ'lllţlfil('. 

In ,dari împ]'(',lll/'in'j () piî~in' 011I'I',U;il'il 

d n'['inilol' şi n lIlilJ'iJO]' lloŞ't ri ;llinti P,ll'l' 

;Ij I I'Oil pl' (1(' tlPillClIJljl_Il"It. 

ni II (1 (ln,~ t ti II t 11/1 () Jiul !' ('i.I pit ,Ila '1'11]'-

f'Î\'Î,..;(' \(l:-;tl'~t(', ('it. pal'l'L'a Pllropemliî .1 

ul'ilşlI!lIi Si' ,JfJil În f1<1I'iîl'i, Sull,llIul :\1,,11.
lllPcl ill \'-Iet! ,1 rosi dc'! rorwL int' în lllcu! 

lui (',..,Il' ll]'cal fH' troll jlrinţ.ttl .\blhrl :\f('d
,jid, Fapttd ;-J('('SI,1 în Sill(' IIU lIl'f'. \Tl'-\l În

~f'JllllidM() dt'IISphiUL Dat fiih](1 in"iiî, 111-

flutll1:(1 lui }rn'''ihlfi.I!\.Pllt,d-pllşn. ('(\rp s0 

df'li:l îl! fl'lIIl\'E'<I Il'lljlP!ol' illl'l'('şti, 1111 (' ('Il 

1](']lII't inţi1 I'I'P<lJ'P(l iJl capitaLl Tnreit'i, ,1 

llllPj s11ll'i cln llli'l'Il1'i {'are sĂ ('('<}riî lin hn, 
1;u'ÎI <JlIlf'>1tf'<; nI 1Ilill'ilo)' ,dinO. 

Ştil'il0 din ,1 fentl \eilpitala., (;f'f'ripi) 
~lIl1t IUI'hllri. :--;P jli.lI'P {,n l11iş(,ill'1'el l'0yo!n

tiOJlar;î ps.h' 1(1 lîll('PPlltllf opl'rei pi şÎ ('il 
:ntfll!lpl(ll'i În!.!'J'ijitnaJ'f' se ])(>1" Înl'1\ dpsf(l
Şllra. -H\'0'\,10 ('ollshll1! in. l'al'\' <1 il hzi"i d!' 
troll, il r~c;t ;!lllll.!.!'<lt. Îill' pe 11'01\ ,1 fost 111" 

t',tt PI'illt III 111/1::<1 <'II il II)' (; JWlll'ghe:gÎIII'I'i il, 
[)1I11llli!Ul'ltllli IIOS11'11) (',II'I' " ~j (h'PII~ .i"~ 
dîrlltllllili ('a n'gv'. 

. HI'\'pllltillll,tI'ii illt rlll'lll;11 1111 ,~II\'I'I'1l 
PI'O\"iZIlI'ill prlll;l Li Î!ltllill'('I']'{'" dllii \'Ptli

ZfI!n:-i ÎII ţ"l'iL 

('UliI se \'('!ll', Îlltl"'ag,1 PI'll Îll.SlI Iti 1>;1/,

('"nll'fl l' Îll ['1'1'1>1'1'('. !!li l'IH',H~i ('C fpl ti" 
111'111;11'; ,II' jllll('<1 <1\'(',1 ,11'1' .... 1(' Îtlttllllphll'i 

,1';111"'" poliI il'l'i illfr'I'tlilt,i"Il<lIl' din 1)t'lliJl-

~ 1 f L1 h; 1 1 \' a li i (' (1. (' i II (' P II ill f' S II Il t J(' ? 
Tol ('1' pll11'111 dOI'i, joi ('(' i ;'('hlll' ';(1 

l'el'('111 ,,( '11111 (lt, In 1211 \'[ '1'111 II ilO.";! 1'11, p·"il (', 
S,'I Ll(';[ ('('!(' 11Wj,IIl.ll'i opilltil'i pf'ltll'lI pili'I'. 

"",,1 "t;1 II .:..~ ti d i II " ; 1 l' Iti;, It 'II III i 1 I J' i (' I ' 11;1 d t 'j d ( , 
c}l 1'1 S'<1l' Pllfl',t m""l ; irît Spl'1' (1 ,lYI'llt 111\1 
riîzhoillidi. 

n ;1";1'1111'111'(1 l.illlll;1 ,!Hlrtill'(') 1;111111I'it(1, 

1'(';1 111,IÎ Il,lllil'''/;-l ::<i ('I'n Ilt~i Silllpl;!. ;11' fi 
1 il' i Il ( \; 1 î II s; 1 ~ ti ! 1 r;t d 1 li' 111.1 il !' (ti () l' pt • Il t 1'11 

;!Slglll';) n'a pi'i!-f'i. 

!) i H 1111 : ;111 j <1, i Il ti (, ~ t ! il i 1<1 d j II Il 1111 ( , t tII ' 

\ etil'!',' llil1.ÎOll'lL ,t\'tllld /1\'\'1)(' d(' linişti' 
dill PUIIt'! cI() \'('cll'l't' 1'(,lllltllllÎ(', Itll Il(lil1l' 

Să fim gata! 
Declaratiile dlui 1. Brătianu, 
Dumillccă, cu prilejul Întrunirei politic·e dela 

hrg-it dcclarat~c despre, stilrjle politice. 
11IJlgijdcc!ar~itie c!.cspre strtrile politice. 

Vorhinel dcspre stiin'lc politicci din afară, d. 
Bn'ltianu spunc cii a r~îsp!lns ~llvcrl1u!lli francez, 
cii pacea e tot atftt de rCltI p;lstrată, 1)( cât de 
r,ll! ftlClittl. Starea nenornc'Uj dc azi se dattoreste 
faptului că oaml,nji Întelepti s'au închis Ca ne
hunii, S'a hotărît soarta unor tări, ca Turcia dc 
ex" fără ca cei direct illteresati .să file de fată: 

Tocmai împotriVa acestor lucruri a fost d. 
[ha tianl! la Paris. 

Jn'cllrdturilc de aZi - spunc d, Brătialllt 
vor avca poatc darul de a uni Ia 1111 loc pe al'ati, 

Avcm interes să păstdm lcdlturi prieteneşti 
Cu Grec;a. 

n, Bd'itiarHl rC~llnpaste că situC1,tiac gravă 
pretutindeJli. Suntcm Înconjurati de bolsevici. 
Bolsevismlll are doU'(~ metode. dc prop35:;andă. 
Ilna pacinicii În tările Înving-Moare şi alta ireden
tistă şj răsbo'nică în tărillc învinse Ung-aria: şi 
Bulgaria. 

Nu ÎI1 caltatc oficială si socotind ~ă niCi un 
,g-azetar nu e În sală. d. Brătianll declară că În 
Bulgari:l Stmnho!illski face ceeace a fă'cut K;:oren
ski În Rusia. Trehue S;l fim ~ata la Orice. 

S'ar putea c'a aliatii. cari acum ne cer ajut'''ruI 
spre a-şi uşllra sarcina rcsj)underj]or. S;l-Ş; _dea 
se.ama În ceasU'l al nO'll1Hea de trebllil1fa unirii. 

Edltol' 'fI redactor responsabil: DI". VICTOR 
HOTAR4N. :-; REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
:-: Arad. Bulevardul Carol Numărul 37. :-: 

Hotărârea graniţei ~ /f 
, în Banat. 

Cum" stau lucrurile? 

S'a riisp;llld i t în timpul dll urmă svonul că 
c()mi~illlllCa de hotilrîrc a granite,! r01l1â!lo-jugO
srave În Banat ar fi illcetat s<i mai lucreze Şi că 
noi, I~om;lllii, am f: ÎltCercat o pierder'e prin ce
darea COmllJlC: Moelo.ş. Am căutat s.1 ail'l<1made
vjrlll a'(estor S\,0lll1rÎ şi ne-am adresat dJui Con-' 
stalltill I3r{lilc<lllu. preşedintele comisiunei de ho
tarîrt~ a granj(ei. care a bincvot să' ne dea ur
ll1,Hoarek dcslowşir i : 

"COll1îsullca mixta se aflft acum intrLl1Iitil 
1;l(<lS la Tirllşoa ra pelltrll fixarea ulIci llOlii in
dreptarj aduse g-ranit':j d ntrc noi şi vecinii 1l0Ş
Ir'. Asta IIU ÎIISC:ll1lll{l ci, lucdirile l)e terell au 

(not intrcruplc, fIe Îşi lIrlllcaz<, drumul tras pe 
plalJ inC:1 de' astit iarna ~i niiclitiduim (:,! 
p['lI(1 1.1 sf'ir.şitlll lUi Octnmvrie Sil ajung,om Cl! 

h:l!crca t[trllS lor p,ln[1 la Pl1llare, Bine înteles că 
aplicarea lle t,erell a liniei trase În [)ÎrOll (dlnt5-
brie) îllt.lnmll~t oarecari J.rrcut:iti, 1111 Însa de ne
Îl1\'il1s -::;i deoparte !ji de alta rind ,;multij bună.
"Dintit ca <I2C·stC grcut:tti sit fi·c·, Înl.dllrate, (Jn::li

tatl',l cea mai mare sUt În faptul eit, Si noi s' 
~,irbii vom ca pe viitor, S~l nu ITI:1j fie satul În 
hotarul unei t:iri. iar tarina în al ccleialalte_ Ur
rnilrim, cu alte cuvinte, ca ~nlnita sil urmeze cât 
nJai mult IHltarde satelor. şi atullc' se lla~c deo
sehiri de prtrer: pc che:-,tia suprafetelor la care 
suntem neVOiti, sau noi sau veCinii Ilostr'. sil ah
zicem. Am aiulls. \îJ"<;{l~ Si-I !~,ldcm '[a Învo1alii: 
dacii elam lIoi îlltr'o part.c. nc lasă Sârh'i intr'alta 
o s!lprafată la fel şi Întors. 

Este adeviîrat, - continuă d, Brăilcallll, ~
că nu s'a ajulls Încă la hoUlrÎri def:nitive. În ce 
priveşte granita, aceasta din cauză că delegaW 
sârbi si-ali rcze1'\'at dreptul de a supune unele 
din cererile rOll1Jncşti ~lI\-ernllltli dn Bc1,;>;rad, 
Acum cole,g-i' s;îrhi se ,g-il,~esc in c<1[litala lor În 
acest scop, 

n~r, cum am mai SPlIS, lucrările pe te'rcn I1U 
s'au întrerupt., Şi plecarea comisiunc; jU.\ros!ave 
p;,:nlru a cere siattlrj guvernului IlU înseamllă o 
rupere a tratativelor", 

Jlltrch<Înd pc d, Br,'tileal1l1 despre cele 11 co
mUlH' românesti despre cari -"e stie ma,j de Imrlt 
eri delc5:;atiunea rnrnlÎnă a rell'$it să facă a fi în
turnate r~ol11âl1iei, dsa I1c-a spus ţii ele VOr reÎIl
tra În hotarul Wrei Îndată dupl"l fixa,rea tăruşi/or, 
aclică. pc Ia sf,îr.şitul lui Octomvr'e. iar despre 
p'erclc r e:1 cormmei Modos. ca e vorha 'ca aceasta 
sa fk~ d:1-tă În schimhul un-c,i alte comune: Jimbo-
lea (Marienfel el), • 

.,SchimblJl, -- I1c-a S'PI1:-: cl. Rri'ljlcanu, - este 
în favoarea JJoastr~î J'mbo!ca este o comună bo
R'aHi care hrănca ora,şul Timisoara înainte de 
r,'ishoj cu 12,000 litri dc lapte ]X' zi Are. apoi, o 
mi;:;1 industric hine clcsvoltată S'o fiind un centru
Ict ma i viu ;JT putea mai hinc serv: ca punct ter
minllS (gară de hotar) de calc ferată dedt ser
vestc acum satul CărpÎlliş, ,PmboJea e locuit ml
m~,i d.'~ Şvabi, p,e cc1nll Modoş arc Şi () parte 
S<Îrb i

• Pentru aceasta ar fi S<Îrhii pentru schimb. 
N'a fost însă nicidecum un nlOmel1t vorba să dăm 
Modoşul, făr;! :di n'-se dea în schimb ceva care 
ar Pllk~1 Îndestuli Si interesele rOlll<Încstj" - a 
încheiat d. Br~lileal1tl interesantele comunicări ce 
a bin~\'oit a ne face. fNF. 
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Inîormjţiuni co Gperat~ re. 
- CurSllr:1ie şcoah:[ dc contabilitate şi educa

tic,:ooperativ,L el: se tn În Pa.!;-\llli DOlllCnia. 
str. Uh. Popa 10 in Arad ineetează la 10 Octom
vrie llJ!2. txam~Illll el ~ ahs(lh'in'a cu rsu6lor 
teon:ticc se va ţinea îu zilele dela 11-15 Oet. 
a. c. La acest examcn vor asista reprezenLJ1lti: 
Cas\:i Centrale ş: Cooper,ltiei si Îtl1JHoprietar irei 
S~ltt:llil nr. ":(}(lPeratori; din oraş şi dc la sate. pre
ClIHl şi toti l)ci ce doresc sft CllllOa~C~l progresul 
si Pn'K;ltin:a contabil !or.::ooperatori. 

- Cursurile 1.'\1 alta scrie de e!c\'; pe11trU 
şcoala de contabilitate şi educatie cooperativă 
s'a um;in;;r p;înti la 16 Octnn1vrie a. e. d'l cauza 
exametlull1i cu seria ce urmează lnc;1 Cl1rsurlte. 
Ins:r erile ia scoaltl se mai fa...: p,inii la' 15 Oct. 
Păril1t i j c<!ri doresc sa dea o instrllctlll1C folosi· 
toare feciorilor. in timp numai de 17 luni, cu 
cheltllaia j)otri\,'t(l şi să se folosească de redu
cet'l';l tlcrmenu!ui ;militar Jlum;H la 1111 al1. au oca
zic nimerit<1 s;'l"Î Înscrie la şcoală În tilllpul artttat. 
_ ~ La corlJ)'crat va de consum din NadJaec 1qd. 
Ar;lcl, s'a tCrl11TP't il1specţi;1 frlcllttt de controlul 
central al cooperatiHlor s:tteşti. ~'a uo\'edit că 
aceasta e.oopera tjvil,apro\'izÎollatii '-4U tot klul 
d{; lTI[t r rU ri , este lina din cele mai dt.: frunte Cd(J

f}erat\'e care Doate fi luată de niodcl de toti 'L1-
hitorij inalt:l]'i[ pop[)ruiui Prin cooperatie, 

Cooperativa arc Ull folos ,:urat de 107.fU7 le', 
dil1 cnne a dat: 10 proCente la sută sodetar'lor, 
llcstţ' 16.nnn le i prim~l de consum (î ntoa n:erc din 
cllmp{l r:hi le făcute) ~ ocietari lor. \}('stc lO.OOf) lei 
aju tor pentru şcoala de cOlltal1iHatc şi educa t e 
c()Î~peratisLidin And. preCllm si alt(- fonduri 

pentru acoperirca f1crdcri!or ce s'ar îl1t~împla în 
\'iHor. 

Cu aşa ispr::tvtL. Se r'dică cinste!i Şi vaza ':011-

duciltn ri1 0r atât în fa,ta săteni!or, dt şi În fata 
autori(fltilo f şi a cooperatori/of de ori unde. C()n~ 
dudltorj' c()(lPerativc' din Nf!dlac.' în frunte cu 
oreşeclinte 1,e lor. PrMt N. M;Îr!?"illlCan. merită 
toată cinstea şi lauda pentru credinta şi vredni
cia Cli care a lucrat. 

Le ur~ml putere de muncă şi isbândă ca sfi 
r'di'.:c steagul cooperativei cât mai SllS, pcntnl 
ca ~:t se \,:ldil şi sfi ,;c: ştie c;: pot putinii huni îm
preul1{[. dnd lucrează Îlli blln~i IÎnteleg-el'o C'1 
\'fednic c. Cu cinste si Cu 'iubire ele popor. 

- Vredtlicul cOOl}erator J. Janota a adus şi 
împ?lrtit prin cooperati\'a de consum din P'-iLlh~ 
(1 VaP;03Ilt' ~râtl, Conducătorii cooperative,' din 
Minis. nu s'au lăsat ma' f:'j': jos; le "ine şi lor fi 
vazoane gr:ltl pentru lndcstl1larea celor 3iîfl 
membrii . .rkle~atii federale; lucrea'ză În vechiul 
regat la încărcarea porumbuluf şi ;;nlului Cllrllră· 
rat pentru aprovizionarea cooperativelor. Numai 
tlrin cooperative se 1)(}Hte face aproviziolJarea de 
bucate mai ieftine ~' se tin în frâ!t sPcclllanti si 
ciîmMa rii. 

S~lte:Ji. inscrieti-vă în cooperative s; datH,t' 
spriin. Ceice nu :weti cooperativ,l'. g-r~ibiti de le 
Înfiintat!; Numai Cţ)operati\'C"le ş:j bănclc porlu
lare ne pot mântui de ~!lccuIă şi camăt;! Si n~ pot 
spoq economiile lloostre. fCiRF.C, 

Lui badea bădişor. 

"GLASUL SATELOR' DumLllc.:a, b O,,:wll1nie 1922. 

1 Och~re În "oHlic!.€ i~n!{2L i ta Jpentru scoala confesională. 
! Primejdia râsboiului amenintă in Răsărit. 
I - Bulgaiia in pragul răsboiului civil. -
j Tinuta României. - !!bania mu!'!arhie. -_ 
! Răscoale 1ărăneşU În Italia. -- Reintrona-

(\:- ~l Il a tr':11;ll1\chJl" Jillt:T h'~",>ri..:a si gu

\T :lul t:lri. ,,:ui1< ... ~orlll lllitropotit<lll Ki'. ()Ir. din 
~;hi 11 ••• ni. L.es (',pi",:op 101' tlic -:eZ(!;1l1 llrllla :{)a -

r~a I.:Vcu!ar[l: 
.• CO'1l' [st()1 'U I 11l i !rc,pol::tall iq:'l'ervinc 1~1 m:· 

i;'jQCl'l:lllS!':lll'tiliIP'e1 puhlkT. I..''-l în ..-copuj J't a 
pute: Jc:-;kga ddini\,i\' chcstiullca Ş(C,l::C L'\)I1-

h.'S':O!i~:,lc. 'S,\ iil,,'itne o ,:olllisiune ,COll1pu:.<l din 
pcrsr,anc eC11,petl'l) tclp;'ea stab iillll prograll' 

glllC: al ('e il1\atalll~1'I:t s'1!b toat..:' asp.::(~eL:. ÎI1-

l(!c/-,:Cmd S ]lC Lcl de cult şi c~c nl'!ll()rit~lti, 5i 
<i\~îild in \Tdcrc si posihi:\iu\tilc hllg(':;~re ale 
~11~JttdllL c:: C ])1 o~~ra'!l:, va avea S,~l Îc pus la 
~l~!{:pnsw! fll!ctu~ÎÎit'll:l()r po!il;Lc, 

rea liab5b~rgHor, - Răsco"le contra 
bo'şi.!v!cHol'. 

M~carea rc\'ollltionară (venixehta) din Gre~ 
Ci~l s'a sÎ:irş;t eli abzicerca dela troll ~i IJlecarea 
din tar~L a rC,g'ell1i CUllstantin ~i ":11 urcarea pe 
tron a printlllu' ll1oşten i tor Ohc()n~he. ~jll('rilc 
Domnitorilor noştri. 

Luptele in Tracia Între Greci şi Tmei aLI Îll
Cl'])llt. iar Începerea ciucnirijor Între En~lez si 
Turc: ~e pare ca nu vor plltea fi Îl1CHnjllrH,). 
flota R'reeeasd a început <1 bomhardeze nnzi
tjrle turceqi dcla Smirlla. 

N01l;l 1ntr)j',;\tllr[t a !t:crurj]()r În r~~lsăr t lă
dărni:eşte str;Ldllll1t~lc dcpacc a M:nilor Plaeri_ 
M:1ii ales d. Pone'an,:: pre::;edinte!e ji;lly;:rnului 
francez calltiî s{\ m:111t11e cauza pticej, z:arc este 
lns~i aproape pierdut1t. 

Mhc:lr'lc Si tulhllrarjle ill Bulgaria iau carac· 
tel' tot mai amenintator. PGrerea frlllltJ::;i!O! bul
gar' e c<'l !Jll1l1ai l!n alllest.'X militar str<Îin va pu
tea s~î [}tln~i capat an:lrhiei gIlYlTi1:lmenial(' c:q'e 
tinteşte spre Întroducerea dctatllrci t~\ră:":ştl 
sprjjillitt'l ele Rusia bnlşe\'i:fi "1 de Mllstaf,1 K('· 
mal paşa, 

DlIJ1:1 1);trerca re111rC7.,'1lL"n:ţ'llr l1Lar;!oî Put:']"! 

În ~ofia rihhoiLlI evi! in Rlllgari:1 poate fi snC'Jlit 
ca sjg-ur. I 

Albania e In plin,l ferbcrc, Parlamentul alba:
ncz a !tot(LrÎt sii Întroducă Irtlollarh ia constitl1to
nal:! ad\nd în frunte 4 rcgenti. 

Vorbind de stările de lucruri du Rakani. ~a
zeta ofidalii a g-uVicrlluluj român. :-;crie: 

"Trebue deasemenea pus cap:lt dferjt-:lof 
SVOnllr i ce se răsp<Înclesc cu privire la :)nume eA
pcd~tUi militare a~'C l~ot1lJl1jcL, (hwe,f!uwl :nostrtl. 
indel1ln;l! de cele mai iacJ'~e sel1till1c;n!c htă' 
de tPfi vecinii. llU $<.' ;;,'inueştc decâl la Îllaint,n'l'a 
lăuntric~t a til rii $o' 1:10 ~l1ai!1ta;rea t":0l1otncă .::e 
trebll!c să vie", 

fîazcte,le italiene veqesc despre mari turbu
rări (;lr{L11c:-st[ ce s'au- produs În provinca Abrll
zzi. unde t;-lranij au luat Cu puter(' moşiile Drn
pridarilor. Sefii m"şdirei fi'nd arestati. tt1rJnij nu 
atacat l!1chi~orile. s!ohnzilld pc cei arestati. Cu 
il(:eastti ocazie a fost mare viîrsare de s5ng-c in
tre Ulrani. politie s; armată, Liniştea mI a fost 
Încă rcs tahili tă, 

La Miinchen (Bavuia) s'a tinut Un congres 
intc rncltional al mona r!1b:;tilOf la care au luat parte 
60 de (l{~lcS!'ati din Germania ,Rusia. Franta. Au~
tria, CCllOSlovacia. JuS!'oslavia, Ungaria şi Portu
galia. 

nefeg-alii COIl'2:resisfi au hotărît să reintronc~ 
vechile casc domnitoare. 

I~;Lscoafa generală a :sbUCtltt dealnng-ul între
R'p!uÎ drum ,militar din Gcofl.;ia (în Caucnia)'. 

Lupta urmează Ît1\'erşuna tă În c:ontra trupe! 
. lor roşii. Steagul mtional ffilfâe în punctele ocu-

1 
l 

I 
t 

Ptl11[l dllid 1.1itcstilNica 'se va aranja Jei l1~t\v 
l,i~: I~ i~(\ ÎII\'~'lt;ltllrii ::1:1 fi.:ati in lllf\Ll J)iG\'izOl 
<1 Le l"\.'lU nizc( \ î il PO' tII P;JC \:,"::llllf ele la ;j.:O:l-

1.:11.' con Îes 011a le, in lh-p lin a.:l::':': c'! :;. il\ţi i1(l -
lo:~ii '!cga:j. ai şcnalt';oL 

lJri'n ~(}n(lnzidc a~cste .. 'lu~~tL în CI> .. plin a-
l'orJ CIl miil;~l:'ln i"',~lrll ... ti1ll1e puhlice. 1', sc:-ka 
110:1'., r:l şi Oq.!),lH:L Li ralll,'ll1 Îll ,:,\(:'; L:~lr,,] til-

f 
[,::Dt' tii l'J)ttrrilor şi dal'lr,ijlte:ol', f~~t';"aHwtc Pl'î~l 

kl{ I~ ş.:olarc 1n vi\(oare. În::e !lrivcştc snsti-
11Icrea şcoalclar c()llfe~joJ:iallC. l11v~Hatorii st;ltij;

l ,o:'f ,j)C In'.,' vo'r fi det:aşati 111 Intcj(gere cU n:'~a

! nde bisericeş~i_ la scoak:,e l1oast;e CCHf::~ O!l,t
j , 
, 

k, 1.',mlt'vor COlltj llua in strl1 ~'titllLea 
H\':înd a se c () 11 f [) r H1 a tutllror 

Pl1;LIlZlră, 

djspozit u-
n!o:: reg:ll~(:ln, llUre az in \i~o::.;'c pl~lltrll Ş';,}i:\

it t' ulllfesidllalc. k L()ni."ec;.i1\~1 cOlllune'or b:
s_"b:.sti c:a sl!.~hl1:~tcare de scoale ccr:>k''Îonaie 
le :'c\'!nc da:'01 illt~l (:e a ~e in~rU de procura, 
rea ş' Îllzesw;:l'C;t scP:i!:,j CII cele nc'.'Cs~,r2 • ..:a 
il1~tructiul1ea S(l I'U sta~neze 

Profeţiile ministrului de finante. 
Toamn~l ilt:lintează cu paşi repezi, dar 1)fO· 

f~tiilc ac!lllin "irative şi financiare ale dltlj Villti5 
B,.;-ltianu nu nUlna,; CflllU se implinesc, dar 3unt 
îl! dureroasa contrazic1C r e cu adevarul. 

S'~ profetit o t'tlare îmbullătăţire a transpor
turilor şi avem o mare Înrăutătire a lor, cu dera
:eli. nenorllcir i, cat<lstrofe Şi suspendaTi de tre' 
nuri la ficce pas. 

S'a profetit o urcare a Icului şi avem o scăc 

der'l' contîtlU~l, ru lui. 
S'a profeţ;,t {) camPanie extraordinară de e~x

port ])e care nu o vedem şi pc ea s'a bazat un 
SPor ~e Încasăd care nu se iveşte. 

Asa fiind, problc:ma sPorirei salariilor functio
narilor e mereu amânată.;ar re~ularea datoriilor 
de sute de mil'oanc ale ţăl'Ci fată de industriilc 
metalurgice, în special, ameninţă tara elI Înceta
rea lucrului Si ,ivirea Ulllliproletariat industrial. 
aruncat pe drumuri, 

fil/IJ, ')(/de hlldi,~fI/'. 
('nlo ''II r(1f(' 'n ÎZ/,II/,: 

i pate de insurgenti. care CN retragerea trupelor 
,1 ruseşti dn Cicol'g-ia. 

S'a ma'i profcft o imbunăbtire a credituhlÎ în 
af<ir;\ şi ştirile ce 11e vin de pe p:ctelc fillanciare 
aliate arata Că planurile eeollomi:o-flnanc'ane ale 
guvernului. telul cum Întelege respec.tarea con
tractehl r sj ang-aj~me,ntelor tărei, imodul cum 35;

gUr~1 prin justitie interesele cap;talului din afară, 

nu numai di nu au îmbunăt:itit. dar au sdruncinat 
şi mai mult încrederea stntiniîl,Hei. 

rillo "//('('/1'(' ÎnllŢlluf_ 

rlÎnd cu tnţii dul'/)/ ÎII >'lil. 

SI/UlUi fiII/fi tii' Iii' (','1' 

8i :'{telvf!' ('(II''' }lin, 

Si rrÎ/llul ('/1)'(' ((ITi". 
I !IÎl t111{fr~I'I·,·tllI "ii t" :::th·. 

1,111/(/ iti 1'11 111/1111/11 

('u (1/'[1 i ni 1'(11'111'(>0 f (f, 
('111'1' ,111('1' 111,111 1/ ('n!" 

L /1 iz rit r /1' (' l' l' 'ti (' /1 1, . 

'~'1I ÎI/ /'011', la iz,'!)I, 
rnÎu ,\:fa hndr' hr1di,~()t'. 

lu)'(i I,/În- ('f' /'!'i /'1'11/, 

F/llri (/" {"i I'II':)! ;/J}()!:'ii. 
1 

TTU,1. 

! 

Concurs. 
- St im1!JiC{i COIlCurs pentru OCt1P:lft:J postului 

el". ~~cnt !lIHtal li< Z:mbrll (jlrtI, Arad), Pot re
':,rQ;c la :lccst post locuitori (hărbati 'ii femel) a 
,'flPllIlleÎ resplcti\-e car, atI implillit d.rsta de 19 

":' "i -:-Ul1flSC h'l1C limha rotl1âl1~ (in vorhir", si 
:-.,:ri,s) si PCnoai!C pellsionate. Stlllt prcfcrit in
\'::)izii din r:\"Î)() si acei caq Îlldepl'nesc condi-
'; [d.:je cerute rln t rtl condu,:cre3 nficilor ])osta le. 
Ce, t:;i 1e. ";:ri::~~11 mftlla proprie ş' til11br::tte cn 
J H:i; timhru ji,cai ci ?~ h:t'1 dt.: asist. socială, 

i:hl\ik dl' nlestid de b0tez sj moralitate ş: des-, 
P' C ',l t![la t<l11ca ;:e 'lU. iar pensionarii actele de_ 
11~,1~ une. 
Di j"_ (; (î 'lin' 

s" ':01 îll~dtlia p;ÎntÎ ln 2n Oet. Il, c. 
p,;::{oiule P. T, T. in Orade:l-Mare. 

Con:;tatările acestea 'sunt at<Ît de grave încftt 
a le ascunde miii ek!Jarte ar Insemna a ne fa.,;.; 

lovnrflsj ullei s'tIlat i lll1i c;:)"t: aml.'l1 illUi tara cu U!1 

d1Bzastru. 

Oamenii de h'ne din toatc partidele trebuc ~a ;;1 

În cercetare accasUl ,stare d~ lucrur,i si sa se ;a 
m!j loal;e repezi si de îndreota N:'. I 

~I ~I Cu serhi'irilc t!1C() rO!1hrci si Cu vi "uri de 
noui dom'i1at'1Lni CCOllomce pcntru fi1lallta lihe
ra 1" va ~c:'\pa tUL\' ,le sar;lcie în Ifltlntrll si discre
dit în afari1, 

Pritneillia bate la l!şti. 
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Ce~i nou în 

politica ţărei? 
'partidul ţărănist şi incoronarea. - I 
estrămarea între liberall.-

Gazeta ofi;,;ial~Î a .~l!\'I;,'rnuIHi liberal zilnic po
,:gre~te !)e d. 1. Mihalaclic si Parfdul ţ[tr;lllist 
1dHru hOlitrftrca c[t Intr'o audienta fruntaşul no
"rit sit Jes,,{lleasca DOn1llitorulu i adcV,lru] in
:"g aSUPra hotfll,jrci partidului nostru ele a nu 

parte la serbilrlc 111c:ornniq·ci. Gazeta "Aurora" 
;:1 !lr11l[ttO<lr;:a explicatie sforaeltlor liberale: 

,:r:nutal nereuşita a tr{imbitei brrlt'eniste 
<:rie "Aurora" -- arc o alta explicatie: d. Ion 
~r;!ti;ltltl a tesut -- în jurul ahţinerei opozitie' 
:t:a scrb~lrile ÎllcOrOI1Hrc·Î --- o plag-ă: de nătângi 
".i5CClC ri. Regele trebuia sa crcad;, În antid'na's
iÎ2 lStllili opoz,iţjcî. CCtllG,jat;\ C~l opozitia ane 
,",ft{\ s;î expl'ce regelui de ce nu vine la Încoro
~.;e, s{j-j arate di a.:east::v este o demonstratie 
;,' Înalt 1l11Jllarhisrll. dat fiind C~l br:itiC1lii al1 fă
. .i( (lintr'o ~~lJ'h:lt();lrC llatiollaUi, o urîtă manifes
,ti!;n~ dc' il il rt d. 

n. Brafallu, 1I1}c1titornl din spatde, tronului 
,; H'de il! prÎtrll'jdie J.e a ii desv;"tlit. [1l clip~ 
:cilld dirv spusa frlllldaşiJor OrJnzlfci, re~ele V2 

. :no:!ste adevitru!. -- \'asta plăsmuire 
~c \'a l1<1n: i. 

[k ace'ea. "V:jtOflll" oh.:io:-,ul liberal, spumegă 
lpotriva acestor al:diente. '.?;;t"illdu-Ic m<lrea 

;!l,i de a fi ... neprotocolare!" 
I ,,(llllcca" întcle~ere ÎIl tahilra lhcrală dela 

1

''', 'Il in.:cpe Sil :;:c ive~IS{C<l în toată "st,rălueirea'" 
',<tfel. În Banat liheralii se musdi ca câinii. Mai 
~1l1 s'a Întâmplat. e,t dn l1 dr. N. Z'g-N\ fost sub
kJcla r de stat al mitlorit:Hilor În guvernul li
liqa l şi dlcputat şi elr. Se\'cr Andru, deputat, a~l 
"dresat o scrisoare dhtj [onel Brăt;anu În care 
'C!lunti ieşirea lor din partielu! libern!. 111 acelaş 
ijlllp, cei do' (kplltati ,lJ'dt',leni~-a-dfc~at câte o 
s~r'50arc preşedintelui Camerei în cari amândoi 
!;i alluntă ieşirea din CnfnerH. 

Dnii ZiR're şi Andru au adrcs"t Un llln~ t1lnn[
ftq ·Cdtrc alcg~ltorj in cari le araUi ,":~l au pkcat 
dhtpalJ"tiduţ liberal pcntrucă în acest partid nit 
există ni...:i umbră de adevărat d.emocratism. că 
~ c"lldus În mod desparc şi că "f)rOvi11ciile alcipite 
au fost sill1i(e În vointa şi 1n inte!,c,<,ele lor cele 
n1ai "Hale. de un s:stem politic violent şi 'l1tcre~ 
m". 

Ecc> I'1l.. c:» ~:i.. e. 
Ct'l'ealclc (bucatele) fHnd ma;ximilizate (pre~ 

1!lri hllt~r{ite de R'IlVC1'll). vâllz,îtori au fost fO<lrie 
Ol:t ni,.- Cine poate.. CUIl1!l,lrtl. p'c sub mânit cu 
lr\!!nri de tocmcală, 

Fă in ă. 
.- 6 Oct. 

~ain~ No. ,0. (1 klgr) _ 1- 690 
Făină pentru ft':rtură , , 6'4Q 
Făină de pâine b k 1- 5'20 
făâle , » 3'00 

"GLASUL SATELOR" Pa~ina ,;, 

. I 
STI R I.I 
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-- D. dC!)[:1 at p, Halipa, preşedintele rarttiu' 
lUi ~lrilt1c,c din Basarabia, protc-steaz~l prin ga
zete -.;ontra ·l1I.:JCgi U rei guvernului br:iHenîst cu 
Pr :vÎrc. la Îll.;fliderea fflră nici 1111 motiv a licc~ o)" 
i~:ls1rah(;l1e. CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. '1' 

Odomvrie 31 zile. - .. Gazetele unguresti au Început o mare cam~ 
panîc .;ontra dlui Desideriu Roua, directorul tea
truJll' onh~l1esc din Arad pe care-l aCUZ[l de ne
re:;Z:llli b~lleşti să",lrş:te în paguba artiştilor ehe!a 
teatru. 

I -
Ziua ~ Calendar Nume!e sfinţilor Insemniri I n. I v, şi serbătorilor -

I 
! 

Luni I 9 21) Ioan Ev, Mersul vremii: 

M J frumos, plo .e, 
arţlJ 10 27 M. CaJistrat senin 

~ 11 28 C. Hatiton Soarele: Mere., • - . 
răsare la 7 ore 

Joi ! 1.2 29 C' Cir/ac 08 n!În. apune !Il , 
ti şi 26 miu. , 

Vin. I 13 130 M. Grigoviu 

S" b" 14 I.Oct Ap. Ananie Luna,' am , 

Dum·1 
:? 11;)) pătrarul 

1;) 2 M. Ciprian din urmă. 

Dum. 19-a d. Rus., Ev, d. Luca, gl. 2, voser. 8. -
- ..,lrlrest'tnJ, O Căid'lf,"oa .. ~ă "4 giiminte 

tu,turOl" flbonaţilQ)' tW,~trt nlmaştin 'I'e8-
tan(ă CU '}J!iitil'ea p,,'eţului de abonament, 
sit btneooia,'fcd a '1M t,.irn,{te lt"l.1'rl întâr
~l(!re aC~l'te '1'e,'!It'.qtje. ftJcoate'l'ea flozetei ne 
ce1'(y je-rffe ,-na ... t l/lmu.lte, 'iar (lael! 1m, 
anea:Jta 'tlf,tN~,:;ii a noastră ne 'i.o;blrn de ne
piisu'l' a abonaţilo,... aturu;tJ J·iN,.,te, 'n'U 
vom lHttea ')'('lspulule scopului ma~'e ~l 
,"fiint I'J'pre care tinUm. 

_. Ni se vestt;şte d'n Sibiu: LUCr[lrilc cate
dralei dela Alba~Itllla, unde vor avea loc serbă
ril'~ incoronilrei pcreche.i regale române, au rost 
compleet sffirşjtc. In urmare, 1. P. S. mttropoHtuJ. 
Balan a hoUlrÎt ca sJintirea bisericei să se facă 
Durn'necă în 8 Oct. e.. 

- In ziua de 27 Septemvrie c. o groaznică cil
tastroffl de tren s'a Întâmpla,t lângă Pjatra-Olt: 
trenu:l ])crsonal de Sibiu a sărit din şi ne, 8 va
goane de dtli"itori s'au răsturnat; sunt numeroşi 
morti şi răniti . 

-~ ForElre3ta (cet~tea) F::t!con<lra, lângă Spc
zia, în Italia. folosită capulberie, a făcut explo
zie, Sunt 150 mOrţi Si 650 rănit!. Imprejurările pe 
o Întindere de 10 chilol11etri au fost nimicite. Ex
plozia se datoncşbe, trăsnetului. 

-- In urma comploturilor dese ce au fost IPuse 
la cale de către strcini În tara noastră, allforită'
tîlc au luat măsuri ca să expulzeze pe toţi ceice 
s'au dovedit de ellemente periculoase şi ale că
ror dOclllmente nu sunt în reg-ulă. 

- La TârR'ul Mureş se vor întâlni membrii 
comisiuilei de hotărâre a granitei, româno-ceho
slovacă. Cu accastă ocazie se vor preda Româ
ni~i câteva .comune cu pODulatile> românească. 

~- SiR'uranta română a arestat mai multi un
KllrÎ cari au furat ~âTmă (drot) pentru dinamită, 
Se cercetează pelltru a se afla în ce anume scop 
a fost furată sârma. 

- Fostii bursieri 'ai directoratului general de 
instructiune din Cluj cari nu şi-au înaintat Încă 
ccrtWcatclc deexaimenC 'pe anul şcolar 192]-22 
Slll1t Învitati a înainta de ltrgltntă aceste ade la 
ministerul instructilmei Bu!Curcsti. In cae; contrar 
îsi vor pierde bursele. 

- D'n Ccrnă~lH se anuntă Încetarea din viată 
il bătrân111ui 'Eusebie Popo"ici, fost profesor de 
dr'cpt bisericesc la universitatea din caTlitala Bu
covinef. 

f,usch"e Popovici moare în etMc de &=i ani. 
- Ni se vesteşte din Bucuresti: Luni banditii 

111lR'Ur j, În cap cu Tur6czj, secretar general la 
ciiile ferate Ull:;!;r1re şi cOllte~e BeHmont, cari, cum 
vcst'sem, J11ănll~c,ă un atentaih 'C()l1'tra familie: 
1l0astre Domnitoare - an fost depu~i la în~hi
soarea .liIaya. 

-- F.Pi~COPll: de Argeş adre~cază gllvernUITlt 
o circulară, în care după ce arat5 'că palatlll c· 
pi5.cop'ei ele A.rgeş j iost transformat iri reşedin tă 
;'e~:ll;i (i11 ciife :l loctlit l1<În;l la moarte M. S. re· 
gina r~lisaheta) îl! care stau numai servitorii se 
pltimtc di cpj:,c(,plll s'a mutat În g-r<ljdnri. cii!'I· 
~~l tii in or aş. Ja) Clllce la ri ile în saful F1ăJl1~l1ZC:;,ti 
dill aţ}rop·i<cre, 

- [Il curând se va constitui În Arad n cotnj
, siul1e care va hntărî asupra cererilor de optarc <1 

cetă tenilor ungari. 
-- Hoti p{lll~i acum necunoscuti au flll'at d·n 

biroul (dintiiIăria) liceuilli maghiar din Arad 
Sllma de 2200 le,; ştampilele şcoale! şi tipărituri 
pentru examenul de maturitate. 

- In oraşul Arad hântlle tifosul şi scarlatina. 
Mcdh:ul Or~lşencsc sfătueşte publicul sil se ab-
tin~i de a ImÎnca fructe. cari sunt callZa pri1lcipală 
a tifoSlllui şi scarlatinei . 

-- ,D. 1. MHw Iache a cerut M. S, R~g-('.llli () 
.• ud icl1 tă pcn (TU a-i aduce la CUt10Şt il1tă d ee: SIa 

ilartidlliui t;îr~lnist de a ţine un congres. Minis' 
fru! palatului, d. Mişu. a răspuns că r~c~elle fiind 
acuma in Ardeal, audienta va a"'ca loc imediat 
dLlPă reintoarcerea sa, d. iMhalache va fi jlr:mit 
(lzi În alHlient;Î, la castcIal Peleş dn Sinaia. 

-- CONCli!<S. La scoala normalli de fete din 
Alac! sunt va,:::ante: 1 oră de medicină !lopulară • 
postul de 11lcJ,c al internatulu i • Doritorji de a le 
oel,pa VOI' adresa cererile lor, d'rcctoratului R'C
ne,rai al 'nstructiunii. Cluj, in iim!) de o lună 
;:Îd:l datn acestei puhl icati j. 

x ZW ACK specia lităti de Liqeur. Un iC1l1l1, 

Cacao, Chotlval, COIcktaib. Yyett-c. C'wprie., On, 
etc. etc. se pot pr miijarăşi În oraşul nostru, în 
calitate ori g- i 11 a I ă din timpul de pace şi 111 
deohşte CHllO,<;cută. din timpurile de pace. 

! x Iosif Jăger.croitorie model !lentru doamne, 

,! str. BrLltianu nr. 2. CWeitZle'r J.) Palatul Minoriti
lor. Arad. , I x Cele mai frun,lOa~e noutăţi de toamnă au 50-

! sit, la magazinul \: ANDOR, str. MeţatlU, Arad. 

Cine a pierdut Banalul? 
Zile:le tl','cute la ,avql'!: loc Îll s':lMl maw·e a ]X\.. 

riiriei din fabricul Timisoarei, o adll1larC a 
on;<Jliiz(lflCi Pa pt:,,dulni national din .Îud'ettJt!' Ti
miş-Tw·ontal. După 'ail.:easta c()nSlÎătu~re. au"
mat În sala Ire5'loaura:ntului o mrasă comltln;:L 

Intl'e laLte vorbilri laici. a lua't -cuvântul şi tii 
Ga,jn.s Hredi,cţ'laJtU, ca.re a adus (~nele .a1l1{murl te 

. -de fD,Nte mare lnsemnătate 'cu pn'virela pllr
~a'!"l'I<lI ,dltf lr~tllCl Brăti<NJ1u Iita ,confeninţa d.e pa..:e· 
din P·aris. 

Din (~ceste declaraţii reese, că la un .f1W~ 

merzt dat, Silrbii ali mers cu cOllcesimri/(' pa1la 
acolo tllcât erau dis/Juşi sti (/(;\(! Românilor -
mmuma; celor de liincoa,ce de Tisa, ci şi cdor 
din Macedonia. celor de pe Valea Timol'ului -
celemailar.e;ilibertătipolitice.Mericeştj.si 
şcolare, Mântlria il tI/ul 
Brătiarm illSâ, (! stricat totuJ. Dsa abat ui elI 
ŢJulTlrMll în masâ la Paris, pierzând şjlJruma de 
sim.patie Ci! o mai a'vea Tara rwas{râ, ÎIl faţa 
striÎiniitâ(ii şi in f(f(a unor oameni politif; din 
(l/ms. 

A VIZ PENTRU FEMEILE DE CASĂ! 
Moara sistematică din Aradll1-nou expe
diazti la domil.:iliu, după coman(hi, h'n:t 
de prima calitate l1ul a şi Elilli:l pt. paine. 
:-: Comenzile se primesc la: ,-, 

! VV O 1~ F Se 1 G 1 S IVI U N I.,)~ 
1 proprict<lf in str. Ghiba-Birta 20 (Varjassy J.-uJ 

BARSONY magaZin de cio
rapi şi textil8 s'a r~rr~~~nis mărit 

in P. Avram Iancu (Szabadsag·t. 18.) 
Asmtiment bog~t de Ciorapi pt copii 

, 



p 
"GLASUl SATELOR" Dumiw:C:I, FI Odomvrie 192!. -

• 

Controlă militară. APE L. ..l4.. ............. ţ ........ i· 
Se vor prezinta 20 contingente. - sta

tistica automobilelor. 

IllCcC)K"tlKI dda 15 Oet.rlt. i'n oraşLl'I Arad si 
îl1 .iudet îşi va începe lucrărille () COlllÎlslmle mi
.ljtil'r[l. inaintr:acăre;!:ll VOI' t;ebul' $[t ,~ prezinte 
Ul;t<Cte l'fl şl-au ÎnJipli;nit da':or a .fat{l de arlllată 
aCt'i I1~lsc!11i [·ntrc anii 1 K77--11'97 .. 

Prezemarea în oraşul Anul se face Îll OI d'
nea,următoare: 

Către domnii preoti şi invătătorJ. 

Vi~icllJtu:ra este cea UlIai frllm()a~ Oi..:.upa

tiunc d IHi-e nmu',i1e agrkll~wrei. hl,jiUstriali
Z'ilrC(l şi cOlllcn.:,'alizarea vinului sia ,lJ'POduse
lor lui dau 1I11 izvor de v,~tlit care Îmbogăteşt.e 
llU lJulllai pe Il'; odndltori. f[ILllllll'll'-. fericiti, dar 
şi r,id'id vaz'al UlN.j Stat şi vadukt lui. 

lana, ~lOas::'r[1 o0111pitUIl loc ·u'e frunt,e ~jJ 
Europa, iT1CCC<l ce priveşt'e vj,ticultm<l. 

I)[[p~t I.'e sc v(]i~desdlj'dc \1,'mn' telle St'atuJuÎ 
l'ome:ţu.! cU vi.rntl nostru va fi ,cel mai ma,r,e 
jzvor de vcnd. 

pentru gazeta GLASUL SATELOR se primesc Ia 

"AGENŢIA ,,\RGVS'" 
StFada. ED1iDeSCU NF. 1. 

Atragem atent/unea parintilor, 
cu ocaziunea Înscr'ierilor fa 
şcoant, potoumpăra pentru 
elevi ghete Olt preturi reduse 
la DEPOZITUL f ABRICEI 

DE GHETE 

-
că 

"TRANSIL VANIA" 
DIN PIAŢA AVRAM IANCU 14. 

In 15 OC!'Oll1V;i:e cei n{lsl'uti îll anul Itl77. 
In 16 ()otamvr e cei Jl',lSl'llti i,n liln]U,j 11'-:7S, 
In 17 ()ctomvr,Îe cei lli'lSlLUti Î'n ",ntll 11'79. 
In 1,\0\ Octomvr.ie vei n[l SiCli ţ'i in allul 1 HKO, 
111 19 Oct{)llI1'V~ic cei nascuti îilll anul lR81. 
J '1 }O Oc:omvrie Ceil1'~lsCllţ ÎJl mllli 1 t)H.? 

In ZI Octol!lvrie reei llr~sctlţi în anul I';:S.3. 
li, 22 Octomvr,'ecei tlă~li.::lI ţi 111 atml ] :->."L1. 
In },i O,:tHlI1V,tlÎ;: ("ei llilSCllti in mlilll l~ihS. 

Jll 24 OctoJllvr'e cei Hăsc.uţj in (JIH1,1 1:;'-;6, 
1 TI Z;: Octoi1l\Tie {'ei 1hl S'~lIti i,n anul 1 i-\'-,Î, 

lnsa Llril a SiC oreste, v,i,ti'cllJ::ori ÎSrcusiti. k
za'llwlll! ,ce va,ce nee:xploata,t În &nln! patl~ej noa_ 
st>)'Ie. V~l rijmfv;;le ingropat Si ne vor 'Î'Jlfrre,ce allte 
pOj)lJaredOfnice de ,clll! tIrit di'!l alife ţări:, ;:,:a'l"i 
stau Îrndărr{ltul nostnl în ceeau:' prjve'ste klCl1ij 
acr,l!T110c!at J)entrll viticuf,tllră. 

Ag.roIlon1iH~ pri'll <O înte)t''aptii eco'llo,mi:: ll':t~ 1 ~----_.--------------, 
ti011a,lă e~lledlcmata. sa scoH,tă '!a ~ţ:lPrafat~1 te-I 
z,mlj' 'li 1 care es~e În sOlu'1 ,parII' ei Qr~eiS~eia pent,u 

111 l(, Oc1olilwie L'ci ll~ISCUţ În anul IR\S fer'dnia, şi ridicarea poporului nostrll, e<lre <!>z,Î 
III .!7 (ktol!J!lnic Ct'i Il;'is-:uţ în anul lR~9. es,te în nmltc p~ITti illferio'r îu starea S,<l lll~l~C

(Il 21'1 Octomvrie cei llilSCUţj Îi! <1>111!d IK90.riaIă iat[l ,de cele!l.abe 'poj}o<!,re din cauza v
In 29 (}ctomvr'e cei ntl&:uti! ÎJl amI'[ lH91. tr('g,i~i timrlllriloll" ,d>În tJr.eGUt. 

pct gdsi OHeTE ieftine pt!ntru 
barbu ti. dame ŞI COpil, precum şi 
PALARII pentru bdrbaţi Şi copIi 
la Magazinul românesc 

MAR.CU BOTA, Arad, 
Bulevrd. FERDINAND 1, (Boros Blni fir) Nr, 2. 

In .~o Octomvrie cei n<lsI.: uti Îll' am!! IS92.! Dacă pe!1d!em odrHii 'teJrt'<llul; red'umat, ~.'a I 
In .il Octomv rie cei m.l'S":llti Îll allul 1 S9.'. I t:JiI:1ÎiHwt s:i cu va~otri fkarea .pmJllI~elor. ~i'~1 cole I 
In 1 l\:o~l11vrje \.\"j mU~uti ÎJl anul Hs94. I cacI acel tapt (l sa urmeze. Intru~at stank ab- ,.... _____ • ____________ _ 

In 2 Noe,'lHir"ecei nascuti Î~l' anu~ 1~9.5. I tlorrmil~e ·de azi VO'11 trece şi vjj.torurl Wli fi 13' a~e-
In .3 Noemvrie cei mlscllţ,j iri] a'Dul 1 KW). I 101' popoare, cari Stlllt setoase după cultura şi 

In ,4, Noemvrie cei ,nascuţi il1amr,~ lK97'll.epl,a-:~~~ Iuc.r~z:.,~ '1 Pielăria VICTOR BOŞNIAC 
Il[ Jlll/(ţU[ Arlld preZt:'!lt':lrca S'c fa,c.;: JI11' .ce~l- i Intl1h.<lt mdl d\em 5 IOi,.'ll'1j go~lI>c pDl1.t

,
l'll I ARAD, PIAŢA CATEDRALEI 8. 

trele şi i,n orclifl1ea UW1(ttoa·re: 1 c1aSl~lI I-[t S: unu.l pent;'u ck1's:a I1-a.i:mblli,c! .... _____ • ____________ _ 

, " 1 H '1 ' ." 1"-7 11,)97 d 1 i acest apel. , 

VIZITATI , 

In atelierul de şepci a1 

!II 
AS 
%6 

Iii. 

"li 

j'if 

IIt' 

COIlI]S a . a maglll. <In 111 oi - (J t.: a" ,.' " ,- I 
, - 20 () '" . 1 G ·1 t d I ?1 ? ... I (01ulr(wmle de f)rl7lure sunt: 1. Eti"tca dela .:')- cl,)mV'r,le;'I,a lwra,!1011 '·e a - --•. I ... A ! 

i 14 ani Î'r1' sus. ,eX'lras de botez; c. tesht {e FRATILOR WURZEL '.(,1 Octomvrie: Ilai Sebiş dela 26 Oct. pftnă la .-3 Nov,. nil' l' (1" ") ~ 
'. " . ' 'ţ"' ., • ,- 2J O' • '1 {:<11 plltmIJatHIC~:l,se jJruna,re e, ":mentare ; .'. ~ , ('j' 

Comls11a H. Ia [.\lrllOVa dela l.:)~,,~. \.:t.,. Să f c deplin I,,?inutos,ro!f'usr; 4. Să aducă cu I se pregatesc foUelul de şrpct, şepCl Mi' 
1'1 !):IH 'ot'l uda)3, _:>..:J OctoJllvr'c' la ~Ifla dela II. " ., ' . ,t pentru studenţi În lat,tifăfl m;cl şi 
" ,,- < _. - • , . sj<tl:e ha'IIJlC' lk pat $' lIll~braCalllJllte PC:llhtl sIne. f f ă 
25--26 OcwlHv'r:e; kl' Sântana dela 2/.--30 flet.; 1 v. '.' , " marj, e xe Cu ţie o a r tel n . 

, , ')' .-' lIN' J Dupa terminarea cursull1: de :3 ani ŞI a sta- ARAD PIAŢA PlEYNEI (FOSTĂ ĂRPÂD T) Nr 2 }I<I 
l,a ZllllanduLw'fHI l:da 31 ( ct. pan.,l ~1.()Ornv. ; giului devj'lp2 St~f de cuH,lfirft. OI' agent vitkdI " •. •• 
la Mic[llla'ca dela 2-.1 Nov, i CI of'cie,nt de sl:at.Are tln'eptul să păşească În (VJs-a l". de Sinagogă) •••• 

, ~ot~1isia fIl.:~ P,~trjşer1i, dela 15-::-16 ,<k't.; nJi 1 ş'coaJa ned~(' de m;-ril'u11itm'ă.dadi term~l1ri 
Savan:i1n uela ] ,~~O Oct., la Barzava dela I şcoala infel" (xllră cu succes bun, .4re lkcpt de 
21~2.? OctoHlvric; la Rad~l(l dell] 23-2:1 Oet.; i VOIUJltar la mil/Hie cu favor'ul de a sel'v,j un tl\'1. 

la Ohi'O;"(1fC de~a ,2(l-,10 Odollwr'e: A!'udul-nou i Dadt. aveţi în coml1na BV'Owsltră aS~lmleJlea 
de,la 31 OLt. pana la :1 !\iov. i tineri, Vtl rog să ne av.za(i vână ce nu s'a Ulll-

Comisia lV-a.: In Cwrtici cleiu, 1 fi--19 Oet. ~ ! plnt locurile. Despre r,czultatul avizlllui Dvstră '1 

.. ~a Pc.cica tLla 20-29 Oc:01Hvrie; hl Năd!al: 1 veti ]Jnimi rtl<;pUllS te,!egr .. dic din Ţl(1IPtea sub-
dela 3(l Oct. mîlla la Z Nov.: iar I sernnatu!ul'. I 

CnmiS:u, V,; h SâJ1-Nk:ol<lULtl1a~e dela Li;;-- I Dios;:Og". (î:~. Bihor) la 2,; Septcmvric 1922. 
25 O~t()ltl1lvrie; la Lov'r;n dela 26--2ti Octomvre; I f)ani 1 GTlIur, 
PerialJlo:;; dela 29 Ol~t. p,îllitla 1 Noemvrie; la ! Directorul .şcoaJei inf. de vitkullUr~1. 
Săctlsjgcni dela 2-3 NoeWvrie. i _ 

, ~ I 
Statj'stica (.prezentarea,) wutomobdelor :-c va 1 

fa~e îI11,.z.iJ.~,le de 211 şi 21 (}~tom~71ri e .pell~nl pr()- ! Pentru Cooperativele Săteşti. 
pnetar I din ol"asul ATad, :a'r mi zJlele de 23 I 

CktonIvrie acei diln jndetul Aradului. PrezelHo:" I .' Atragem atenţiunea Cooperathre-
rea. prop'n d,ariID)' de a.momlioMe, cu a uto111obi- lor săteşti că ne-au sosit marfă, 
lele lor se va face la prefectma oraşulu.i şi ju- precum: 'TEXTILE, postavuri 
~etultli În Arcld. pentru paltoane, ghete pentru 

--------------------------------------

Uui. -- Multu/iJ:IrÎ PCr1tilll cele trimise, Cc
lCl"I,C i:1 nI ul vi;~' 'L 

SimmuJlll-de-jos. ~ II vom sc[rrmflna În 1111-

in arul viitor OI! să·: treacă pofta de bardă şi 
slredel. 

Siclău. - Am primut, prea târziu ptntru nu-

bărbatf, dame şi copii. cămeşi de 
barchet, bocanci, barchetuN, cio

rapi, 'arşee şi sape. 

Federala Cooperafivelor săteşti "ARADUl" 
ARAD, plata Anam I."cu Nr. 19. 

Fân. paiA şi ovă~ runroilr în 
. mărul aoesta, Vom reproduce ce-j mai însemnat. 

T'mÎşo{lw. - Ra'r',d Itl!Ul1e v!~,Tle sa credem. 
d J. sil h~ în ~t;!rc S;'l faCfl aşa ceva. In tot 'ca
zul vii Tllg;lm sil ne f~lnllTit; această chestie in-
1leresarrtă. 

.. 
orice cantitate. :: :: IAnte ŞI 

. 

cartofi ,Ta,nd eu vagollu 1. -

MnGDZIN DE "HIINE 
pentru bărbaU. băeti şi copii. 

Haine de şcoală, paltoane pentru băetf şi 
haine pt. bărbaţi, raglanuri. paltoane de 
iarnă. COjoace. bluze de piele, pe1etine În 
mare asortiment. Stofe de lână indigenă 
şi str-eină. - Sectie separată pt. croitorie. 

Szan10 Si Komlos , P. AHam Iancu 
(Edificiul TeafruJul oraşului) 

-----------------------------
Pentru orice l' ânzare şi compărare 

de case, prăvălii, restaurante. ho
teluri. "ii, păduri şi pământuri •. 

adresati-vă numai la 

"AGENŢIA ARGUS" 
Str. Eminescu (Deak ferene-u.) No. 1. 

~-----------------------------------
MARE OEPOZIT DE MAŞINI agr-icole, 

technice. vitieole şi vinicole. 
1nstalatiuni comp1ecte pentru pivnite, 

pompe, filtre Seitz. prese, separatoare 
de lapte. substante şi materiale. 

Dumitru N. AnastasÎu 
B-DUL REGELE fERDINAND lla Arad. 

1'11 

111+ 

lin 

::J 1 

1Il! 

(' t1T 

em 
'!il; 

semne ele viaW. CC-i C l'Î.a? "D 'O IN AII strada Baritiu Hr. 5. (Rakotzi). .. h: n 

~-~';';;";;'''';'';';''''';'------------_·_--·''''''''·--:'TT:;:i-;::o:~:r:;af;::ia:-""c;::.rO;;N-EOR'DIA;;-.~;~----""'· ------------... t~.r 

Sr,[(!ca (Bas,vahia). - De mult n\l~ dat 

t 
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