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• mal avem 

de cucerit 1 Un cuvânt bun. 
! 
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- CU\-{l.l1t.ul l-a zis .,Gazda T/'I1f1sih;a-

ffJan iei" din 28 1 uli ea. c. -
_ Vorbind despre viit,oml guvern. ,.(Ja-

pell.1efa Trcws:' mărtul'i:5eşte că el, fără ţ.ără
lbUl1işti. DU s(' poate face. 
'E~ De ce nu? CiU'l.m motinlJ .. Gazdei 
-rl'ansilva:n,iei" : 
1 il" \d . '" 1 ,. 1" " "i ere.nţI a.L PiJl' timcnt.al'lsmu III Cill-

Da t oria Ş1 blu th tfi r'(':l Sta tIt! lii .,.:<te 
o vorbă cătră sătenil noştri. -

Prin Vitejia ş: oblăduirea marelui şi slăvitului 
::;a f.a.(.~ă. administraţie bU:l~l şi Ir,~i ~unE:'. Ilh)~lI'U R~ge, p:'n. Înţelepciunea sfc,tnicilo~ Să~, şi 
Lf'fI'llp bune le tac numaI oamPllll mele, I prm aedlllta ŞI harnlCla ~staş:lor noştri m srar-

. b . ." v." • I sit aJunserăm şi llOi Rom~lnii stăpâni pe pământul 
pl~~ldenţl, ale~a bber de ('.(>taţ(,lll llben: Iar acesta, pe care aproape de două mri de. ani îl . 
administraţie bună fac numai funcţiona- ! ·mun.,;m cu palmele şi il irământam cu sudoarea 
rii. c.ari au un singur S't.["ipctn: ro'·gta., I feţii lJ.Qastre. AstfLzi aproape -toată suflarea rornâ-

l1eas-.;a face parte dintr'o singură îmJ)ărăt\e mare 
Dar, pe-ntru ca ţ.ărăniştii să ajungă.în românească şi creştinească. 

P~rlarn(>nt cât, rnai putini _ s' .... proce.dat I f)t~ât, dt o ,tară mar,c şi nouă,. CUI~ e ş~ asta ~ 
::Jjt şi ll-efalşifiec1ţ" noi nu putem trece pe

te indicaţiile carptdui dectara./. Partidul ca nicăiri. Se ~tie cmn. 
noastra, cere ş\ aşteanta d&la noI. alta .mmte ŞI 

; ,ărănesc r('\.pl'e~intă, mas,~ pop1..~lm~e, după ACllr:1 ,.Gazda ~ra,rt.:"il !,(t~iei" ,sp~ne di I 
1 'uman dOYf'dlt lI!llHl0'le al"gC'l'1, Şl l..~n gll- I ea. - 1n vn~n:!'l~. J vartuiul'Ut ~at~onal -

~el1l, ~are ar pretmc1e că este ('xpr(,~la vo- cere ca ţuramştll ..':Ia Cap(1t.o m Stat rolul I 
pţei naţionale. nu se poate constitui frlră important. eaTe li .s(' euviTIe. Luam notă 1 

ulI~ânsul. I>n 8.tât. mni puţin impotriva sa. Ar dr. c!r-C'[nratia .. r:ozd/'i. Tra;lî8." care, in 

altă U'j.e ~i oaR"are de ~eaRIă. Noi Românii fitnd 
pânii acum tot sluJ:le a1tQr<!, nu aveam cuvânt în 
treburile tarii. RetraŞti din fata lumii prin cele să
tulete de prin dcschiziiturile munţilor, ori rI,<;ipiti 
in susul v,tiJor, munciam un pământ, rece Şj ar
:;::ilos, ce nu prea TaspIătcşte sudoarea fruntii ş( 
b:ltilturilc palme lor ; apoi, fiindcă ne venia ma! 
lIsor şi cu mal muit fofos. prăsi am vite fără multă 
socoteală, iar unde locul se mai îmbia, tm~ră(liam 
$ ·~;He o prttnişte şi .a It pomet. P"i să s~.., eontinue la infinit. parodia. guver.. timpul diu urma, arat.ă limpede drumul 

IIIP~plui~, tu aparenţă constituţională. care desvoltărei If'lConomice şi politice a popo-

b. realitatn su.nt frul'tul combinutiitor 0- porului român. 
E'i,uloo, .întemeindu-şi existenţa pp erime}(' t Era ~i timpul ca Mg<l,nrd f1 parti(lului i 

. f' '·1 1 ., 1 . ' . 

Fără multe griji şi f{tră lăcorn.l!e la 111crurile a
r;îtoa~ Şi sclipitoare uC!la oraşe, poporul nostru 
de ;-ftlld trăia Într'o lume mai sărăcăcioaSll, dar· 
cnrat~l, avân(lu-şi.ş.i el mu1ţum i ri le pc cari le cân
ta ve urma plURUlui, sau pe lângă. turmele ce se 
fevit,Sall de sub cele poalc. de codru. 1 II'Ia Ol'( onat.e. j na.ţionaJ s~i v·orlu;;J,i"l"i) LărbMN;,te Şl 1lla,1 

~ C'u a.ltevorbf·: Sr cere ca .. Statllf' (= 1 ales. limpede. 
I ~a.i1id111 la. putere), care a ordonat. prin Î . 

1: iundi~nari' .şi e:ect(~ri ~11i.şe~: s[t ~[' v ~ur~ ! 
lrnp Şi ~ă fl(> botutl ţaraml... tanH1lşh.! 
lă-şi sf'hirnbe mersul. ' 

te. -

I 
~1.;.,Cine vrea să hrănească I 
~ pe înfometat 1". .. .• • r 
•• I - - Rabindranath Tagore. -

Z-·,C1!1C dintre "ni vma s,1-1 hrănească pe info
~ net:lt':"~-- illtre:1bâ Buddha, Stăpânlll, pe învăHt
t d?cj: S,lt, Cillle! foametea h,lntuia. în Shravasti, 
ort Ratl1[lkar, bancherul, Îi plecă capul Stţ)unând: 
lins.Trclnte altceY3 decât :lYC'"f"c:a mCa pentru a hrăni 
[) ril() înfometaţi!" . . 

ar Iaysen, şeful armatei regale. răspunse : .. A$ da 
..;tH1~~ şi s;lngfdc din vinele mele, dar acar;ă n'am 
--lran,I să aju·ngă". 

- DharllJapal, care posedea imense intinderi de 
!):1mânt, gemu; ,.Diavolul sec&tej a uscat câmpu

.Arde mele, Nu ştiu Cum voiu plăti RegelUi fribu
uIiie", 

;~ Se r'clica atunc[ SllpriYa, fica cc.rsitontlui. Se 
"'jl11:h'nă în faţa tuturor şi făgădUi dulce: .,1I voiu 
- '(rani eu pe înfometat!" ; 

"Cum" - isbucniră cu totii, uimiţi __ o .,cum 
kJţî tu n~ldai dui că v-e i putea Îndeplini Htgă
luinta ?" 

Iyij' -- "Eu sunt cea mai săracă dintre toti" .~~ 
ktu-gă Sllpriya; - dar tocmai acest lucru e 

~lterea mea, Eu am punga Ş.i cămara mea în fie. 
-, d' ~are In caseLe voastre". 

(Trad. de A. C.). 
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Frumoasă hlme. am illbit-o şi o iuhim si acuma. 
! dar e V()rba . .efI ast.;lzi ni-se impun şi alte datorii 
, si ~dte sll1jbe pe lângă cea a plugăritulni , care va 
1 rămân{l Şi Pc mal dt-parte alvia munci~ şi a tr3 iu-
! lui de-la ţară si dela sate. 

Stiti \"O~ ln<;.{t hin,e, creştini huni, că atunci, 
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------------------------------------------------ ------------.---------------------------------------------.. 
c3.1td au mai eşti slugă., ~.l mai Înainte ai Ill;,ti 

multe grij, ş, t~ bat mai multt: gllHlur i, A~,l sun
tem şi nOi Românii astăzi. Gândurlle n()a:;tre de 
azi Înainte n'au să se rokasdi numai în iurul 
satului ş.i al ţarin:1i noastre. ci trebue să răzbiască 
mai departe~ CeH drePt azi sUlltem stăpâni. dar 
suntem săraci; s8.raci chiar nni Rorn;tllji. car: po
runcm in ţara ~ea maj bogată din lume. Şi cie 
ce? De aceea. fiindcă noi, afară de plug'. nu ştim I 
să învârt:m alt me$teş!l~. iar bogăţiile unei tări" 
AU se scot numai cu pluglll,ci si cu alte scule. ! 

S'a zis. - ~î cu toată dreptatea. - că al cui.(;: j 
1>ământuJ, aceluia este şi tara. Vorba aSta e foarte 
cu.minte si adevărată, decât că unde mergem, 1 
dacă moşia se tot strigelează Şi tu nu ştii -- şi nu 
poţi - să o lucrezi numai tot p'uceCas tăcăneaLi I 
şi tot cu acelca'31 scule Şi unelte ca la Începutul I 
iobăg'icÎ, când umbla Sân-Petru pe pământ. Şi I 
apO; nici plugăritul nU merge numai dela sine, f{,rrt I 
propta altor meste:;;ugurl, deoa rece iti trebuesc 0-

pind, cojoc, suman, cunele. ma: nişte cizme de i 
sfinbe,le sărbfttori '31 mai trchue~c o sumedeni .;. de ' 
scule, ca t·:l poti-ara, gr:Lpa. SltJ};'; si ~ec('ra. Si 
undt: mai pui carul şi ferecătura lui. Nu-t; ajunge 
astăzi !jici pe jumătate de îmbrăcăminte şi pe cele 
ce trebufflC În ~dsă ~i la Pl1lTICÎ. din Ce poţi ago
nis' numai cu nlllgu.! si cu sapa. 

Şi yndc-i pr'CiW1? N'ave.m meşteşugari români. 
Plugari ave-m -- sl~Lvă Domnului. -. dar mastori 
români foarte putini, ApOi stiti prea bine: cu cât 
e mai mare cerca rea, cu atât e mai mane pretul. 
Aşa-j in târg, aşa-i la şetri şi asa-i şi la. dughia
nuri. 

Voi acuma - oameni buni, trehue sâ. .tiţi, că 
orJ,eh; cele mai lUari din Părţile noastre, ~ cum 
sUnt Oradea, Aradul, Si Tmişoara. asta?) SUllt ale 
noastre, a;1,0 Împăraţiei româneşti, Toate mărfu
rile, - negooţele, ~ de cari are omul lipsă in ltt· 
mea asta S' pe cari noi aL~UmJ le 1)!iitim atât dt: 
scump, _.- se fa~ În iahri\:ile cele mari d:a oraşele 
ace'st,e. Şi cine le face? Românii? Ba! Ci tot fclui 
di limbă de şoacăti, Cari pentru o un-ealtă de nI-
mică, pentru Un br'ciu, nişte foarfeci, o pereche 
de cercei, o cute, o pilă, o coa.să, sulă, jirez. nişte 
ace.. o primă pe poale, o ehiotoare ori O drâmboaie, 
te storc Si truda noastră {;l!rge in pUllKa strainu
luI. Un maistor dacă Împul1g'e de trei ori cu suIa. 
ori di de două ori cu cioca1lul deja ţine mâna <;.~-i
numeri banul. când colea tu trudeşti dela cei Pa
truzeci de Mucenici. până la Sân-Mha:u Ca să 
vezi o grosit~L V,'::.deti. unde du;;e meşteşagl' ~ll 
Înzâdar a zis cine a zis. că orioe' maestoric :c 
cât o moşie. Ast~zi face. cât două ;l1loşii. 

dt: ,lşri a, mai ales la drumul de fer, puştă. telegraf 
Ş tdcioll şi de ajutor pe lângă diregăt(}riile oele 
mari. Aceştia toţi capata ajutoare. dacă Învaţă 
bine '1' când e culea de optsprezece ani, e cu pita 
în m.lnă, Vedeti foarte h'rle, creştini buni, - cât 
necaz si câtă opăccaIăat\'em drumul cel de fer 
şi cu I)o:;;ta. Pridna ,e. că n'avem oameni de ai 
lIoştrl, ei strân i , cari tot Îlltr'aceea se Ilizucsc. 
cum S{l ne iad I)jedcci şi pagubă. 

Ş.;o!i]c dda sate mai au şi o altă, ~ şi încă şi 
mai mare chemare. l)e aici avem să scoatem oas
tea cea harnic~t ş.; rumânească. Cu care trebue, ca 
in d,(\'u ani s{\ Clh':Crirn ce ma: avem de CII().e

rit. adcc{l S:\ cllcerim: oraşele. meşteşugul şi ne
guţătorii\c din orasele noastne cele mari. 

Pttn':!ctlm sătenii noştri fug-iau de măistorii, ca 
tiganul drc vânat şi:a bata-I crucea de tămâe. Mai 
hine rodcau aca"[i câtc 4-5 dolofani de prunci 
rllm~ni '3Î sfl11ătosi la {) coajă de mălai, decât unui 
sau doi d'n ei să se apuce de vre-o măistorie. 
Par'C~1 Românii nu-s: 

- Nurnai oamenii de gloata 
Bun:Î de sapă Iată. -

Noi ştim bine, ...:a pricina mai zaCe ŞI Ul, felul 
cum erau trataţi prunc:j noştri din partea calielor 
::;i ~, nlaiStor:tor, stnîitli de limba Si legea noastră. 
A.;u.m ÎnS;1 vTemea il'.qa a trecut. LCl!,lea şi puterea 
azi e În m{\i;a nr}astr~i, Clasa de m;jloc, adecă 
pruncii dascălilor, preoţ;[or şi ai altor cărturari 
tucmai din r>r'cina aceasta s'au înstrăinat de meş
tesu~ ~i dacă nu mai puteau r{lz.hi cu înv,ltătura 
cea mare. apoi mai bine se Îng11esu'au la vre'o 
slujbă de Scriitor prin cancdărie. decât să învete 
tin me~te~ug bun, 
• Acum avem scoli de meser:Î de ale noastre 
tinde ~e învaţă mestesugul cel mai gn~tI şi mai 
scump, cum sunt la Orade, Cluj, Arad, Tim;şoara 
si alte oraşe mai ,mari. 

De ce să se mai Înghe~l1ja.scă câte 4-5 prunci 
la o p~lmrl d,c loc, când colo ar fi deajuns, ca doi 
S;t rilmâ:e acasă ca să ne doi frati într'un sat la o 
zi l?;rea, iar ceialalti, doi-trei care-s mai făcu ti pe 
carte ori pe meşteşug. să vie la oraş si să Învete. 
Acum nu ne mai temem, Crt legea si limba noastră 
yor ;:; batjocorite. ca mai nainte vreme. 

Tăritt Şi luminarea utlui ,popor atârnă dela hăr
nicia şi îndestularca plugarului şi dela sîrl?;uinţa 
ş; iscusinta meşteşugarului. 

In Danemarca. o t,tră m'că În susul Europei, 
tnaistofji şi plugarii sunt oblig-ati să umble la 
şco;J!â c5teY3 ceasuri la săptămână~ Pentru noi 
r~omâllÎi e deajuns de data aceasta dacă vom ti
nea leg-ea cea mai mare care z'ce: "ScoaIă·te de 
dimineaţrt şi îă tot lucrul la vremea lui". 

Şi noi vom cerc dela legile cele româneşti şi 
del;) l?;ll\'ern, să ~e înj.';rijeasdi În cea mai mare 
ll1ăst1r~i de cnest.t:rea poporului şi să s,prTnească 
apropierea lui de mesteşug' Si ne9;Utătorie. 

In alte tări, în Anglia şi în America fiecare 
carturar învată cate-o măjstorje. Şi câudse in
tâmpla, ca în ţăr;!e aceste muncit()rimea dela fa-

T,oate meşteşugurile Şi tot ncgutui din (,r ' cele, 
de cari pomenli. a\·e·m S[l-! cilC:.!rim Jl()i Ro , .. t!lji. 

După vitej:a Fabei. trebuie să vină munca şj j~"I
sinţa acului. mes.drelei şi a ciocanului, Atul1.il 
Întemeiat Într'adw,lr Rom~tnia-ma re. NU-i ",-.;a
jUns să vedem. ca în ziua de azi, Jlurna (~-asu
Pra nş;lof dela owthialluri şi ateliere --- 11llh,eiuri' 
- numiri şi vorbe române sti. c: trebue Ca şi ha
nu!, dinlăuntrul acelUi dU)l;hian. sit Între 1n punga 
to.mânească. 

Satele de pe v31ea Crişttlui-N,:·snu. de ~;:b poa
lele Bihării Ş dintre munn Caraşuluj numai cu 
legea p{ttnântulu i n'o să merJ.':<Ull d~parte, iiindcă 
aici nu sunt puste şi de unde '1u-i nici legea nu 
poate lua. Le){ea pământulu: pe t~()i nu ne, poate 
a.juta numai la itUa~ şi la p;î~ ';lat. 

! 
brici si drumuri!c de ie-r să facă ~revă.. - adecă 
Sel nu se SUPună legilor, ci să facă pa}tubă ].a tară, 
,trenurile, tramvaele şi maşinle nu stau, fiindcă Si 
fetele cele mai mar; încă ştiu şi ~e priQcll, cum să 
1;:: mânc Şi tara să nu s.ufere. 

Tara e sfântă. de vrc.me ce pământul tării e a
părat Si sustinut cu sângele părintlor şi al frati
lor noştri şi şi cu al nostru când duşmanul s'ar 
uita nl1ma' Încoace. 

Din aceste câte vă spusei, -- şi. câte ar mal fi. 
-" Doamne, - de spus. - ati putut vedea şi in
telcl(c că prin În"ăhitură - dacă un prunc are 
cap mai bun, _. prin nCl?;utătorie Si mesteşug am 

I mai tlsora vatra eLa Vie-clic ~ tot în aceeas vreme, I când noi pe noi ne-am lumina si Întări, am ridica 

I şi Îtlt~iri şi tara şi neamul nostru româncl'c. 
Vrem. ca de azi înainte În mânile noastri să 

Constituirea (iftftintarea) In8i bADI,,1 
populare. 

BanCa populară se con~titue (infiinţea,zăY Prii 
· tr'un act (document) scris autent;ficat (întărit) 4R î 
· judecătoria de pa{;e a ocolului În care se a;~ 
· banca:. In acest scop se intrunesc În adunarea f I 

· constituire Şi semnează (bcălesc) actul constiitde 
tiv şi statutele în trei exemplare. PrimarUl Conncit< 
11ei certifică (doved'e'ste) autentificarea semnătc f 
nlor die pe ,acte. te 

A t " d I 'II I d - d' , . t VOI ceas a a unare a cge COnsl ti e a m1l11S r'wD 

tic şi cenzorii şi delea~tl dOi membri pentru ca tec; 
meargă la judecătorie"') div 

Odatrl cu cererea de autentificare-depun şi a!lrn 
tu.l constitutiv şi statutele În treie;Qemplare. JUd?11Î 
cătorul, În trei zile e dator a le trece Într'un rtuI 
g'istru (protocol) spec1at înfiintând la judecătoriven 

pentru transcrierea actelor de constituire a băn(iit 
tOr populare săteşti. izi, 

In acel interval (răstimp) de trei zile, judedca 
torul e dator a face el însuş trei ,c·xtracte de ~r 
actul constitutiv şi să le afişeze (JipeaSICă): unlJ.i f 
la uşa judecat()r'ei, al doilea la u.şa ,primăriei ~eaJ 
al treilea îl va trimite prin proces verbal la "M)11C 

nitorul Oficia!" pentru' a fi publicat de urg'en(oP 
(grabnic). . ' ros~ 
După Îl\depYnirea acestor formalităti, judeci.fia 

torul încheie Un. proces-verhal, con/Statând traDnă< 

scrÎereaactului constitutiv,' afişarea extractel.rIn( 
publical'e În "Monitorul Oficial" Şi eHberează ufSl 
certif'cat (ad'Cverinţă) ca banca să poată fur 
Fona. După ,a.ceea, jud.ecătorul tr~mite un extrai.A 
trihunalului care e dator să-I treacă În registn 
de societăti. fără nici o taxă. ; 

Toate aceste formalităţi ş: publicarea În "Mon' .J 
torul Oficia,!" sunt gratuite." du 

, Od\311!.ă cu eliberarea. oertificatului de Iib~rl' 
\j, 

functionare, judecătDrul dă Si două extracte dU~m 
actul constitutiv, din care utlul va fi trimis ~ 
"Ca·sa Centrală", ia~ altul va fi pus la dosan fl 
actelor de constituire a băncei. Ju 

TULIU GANcA, elev contab:'n 

*) După indeplinirea ac-estor formalităti se vru 
Înainta statut'ele şi actul comitetului la Casa Ce:ŞO 
trală spre a le viza că sunt În conformitate cu Iltă 
gea băncilor populare. ea 

--------~----------------- ~9t1 

Darul moşului Anghel Mlre.l1b 

- Pilda: vrednică de urmat. - uv 
Ni SiCI aduce Ia cunostintă fapta unui plugar ~r1 

satul Smârdan, aparţinător de comuna CiUPe\i1V, 

nH-Noui din jiJd~tLII DoH. i3ă~nilllll a,~ 71 de ~ăD 
Si numele lUi e Ang;hel 1. Mirea, EI a făcut ~ 

dar cane constă dintr'ult cOr.P de case, construl1ăs 
masiv din cărămidă, cu cinci incăperj spatioase~r 

foarte higienice, cu pivnită boltită, Cu ma,i mulJlll 
dependinte Si o grăd,ină in suprafaţă de pe~ 

322 ,metri pătrati. grădina Încărcată de plant;Ub 
tiun i• Preţul darului trece de 70 mii de lei. Ac~ ! 

dar l'a făcut bătrânul plugar În folosul şcoa!: 
Bătrânul pl,I~'t' li r. St1l~rd:llI Îşi poate petrejit, 

zilele liniştit de-acum, ... ~lci şi 'el făCUt către ta! 
cca mai frumoa.să dintre datorii. leI 

Dar În ce~ mai multe' ( .. ltur 1c~e;- aceasta 
ma4 are de furcă şi cu ş,,,,r!, SUI În Europa tări 
unde popnrul are şi mai l' r ') p;l",âllt şi mai rău 
decât În părţile nnastre. As:! S1111 t de pildă: Tara 
Nemteasca. Sviţera, Danemarca,';a ,\â na. amn
te'SC de tarile dela Miaza-l1oapL, Şi to~lIŞ poporul 
de dind de aici e .mai luminat şi mai bine in,<;tă
r'it, findcfl are şcol' bune, are îll\'~tătllră. şi ştie, 
ca Şi cca din urmă rpalm{t de pitmânt cum s'o 
munceasdi, ca siH adu·.::â ceva. Are prioepere şi 
ascultt de {;c! ce îl lumineaz,l Si nu ;:,re'CI'C. că tot 
Cle sboară Sie ş;i mânâncă. 

Din şcolarii ma' cu trag-~re la carte ş' mai iuti 
ta cap să-i aducem s;i Învete mai departe la şco
lile cele mai mari din Arad, Timişoara. Beiuş, 
Orade, etc. Oadi învată bine ş: fac spor la carte, 
VOi nu mai aveti cheltuială cu e:, c(t'j hl1e Împără
tia până-i dă Învăţati gata. Din ac~ti-a ies d're
gătorH oei mari ai tării, Tara se În\trjeşte şi de 
creşterea altor shljbaşj mai ,mici. cari ie': ma: de
grabă învăţaţi, Câteva zeci de mii ne trebt1!csc şi 

I fie nu numai puterea legii si a stăpâniri i . ci şi pu
terea banului. . Oelleratii!>e de şcolari cari vor învăţa carte ~l'ţ, 

clăd'nea moşneaglilui Îşi vor 3Jduce aminte ~n 
Profesor Dr. CONST. PAVEL. drag de fa:pta aceluia pe care din tată in fiu,!--

! p~ acesta încă awm ~rl'-i cucerim. 
I 
I 

fost deputat de Bciuş. va duce vestea că a trăit ca ·semă.n.Morul bătrCl 
care sădeşt,e pom'i - ca să umbreal<;că şi s'a~ 
p(}'it.eascăpe <cei ce vor trăi după el. Şi astf-el ~ ~ 

Cet#Qr'ltle) când primeşti gt.f,,- tenii VOr făuri legenda moşn-eagului Mirea d:, ~ 
*a a deMb t ă lAt t· . Ciuperceni. 
, ,g n .. ~. Il II 11 .. eli' fi, Să fie acca"t. de invătăt"r" pentru cei m"f 
nhonam.pnt'ul J prInşi decât el! I 

"GLASUL SATEVlR" este KaIe~a care lflptă pentrn" Jrarea intereselor şi drepturilor celor mulţi şi necajiţi şi pentrn fericirea I 
• 

~ ~~'e"_... .. "",~ ... A.=_ ... ~.,.,.,.~...,, ............... ~~ .... ~Y.;o~~m~'",.~~,..-,.... .... ~ ~"i "- _--<'-,.,. ... "'.........--..~_ ~.v.~~ ___ ... "_ ,,~---...-..~~ _ 

- c ' . . , 
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~. Partidul lărănesc repre-

f' li' zinla VDlnla pop3ruuli. 
Ir~ Organizaţia Partidului taranesc din Bucureşti 
I ~ început un şir de adunări ~por.al~ În CaJ)it~!ă 

in vederea luptei contra l>artLdttlur liberal. Illtala 
at,adunare s'a tInut Duminecă. 1. D. N. Cad Io::::chi, avocat, arată cum vartideie 
tlildcpână acum au tinut Şi vor să trnă poporul mUI1-
11llICitor şi I'e mai departe in robre şi slugănlicie. 
~ Partidul ţ.lrănesc şi-a propus revendicari drep
.allite şi înţelepte pcntru cei cart munoesc, - spunc 

vorbitorul - punerea În valoare a bogăţiei t~f1i. 
;tr'sporir.ea acestei avuţi.i dar in f<>losul intregii CO· 
1 ~ectlvităti nu numai a unui restrâns nu.măr de În· 

divizi. Numai aşa se poate ajunge la convetuire.a 
armonică în soc'·ctate. Indc.amnăla muncă şi la 

a, . 1 t'd I . t'" . It Jlnire în Jllru par I 11 UI aranesc. 
ud( Cel din urmă ia cuvântul d. prof. POJ>(WlC i 

rtupa arătând d "Într'un timp foarte apropiat VJ 

oweni ceasul în care gttv.ernul de a·zi, rct. şi dove 
incJit ncputllc'os a face faţă cerinţelor timpului d~ 

azi, va pleca Şi ceasul acesta trehue să ne găse~'~ 
,!c[t strâns uniti ~)elltru ca factHru: .;onst;lutional 

eel:...,. r~cgcl~ -,,- 5[t vadă cii are În raţ<! sa or,g-anizat 
! fi;Jartitlul mîlioanclor de muncitori a: !)~llnântulu, 
un,i fabriCI lor şi al rnuncito'i1or intelectuali (c.J min
!\ ~ea) peste care nu poate, nu trebue sit trc:lc;t, Dr n 
,M,;!wnarea unui guvern care nu rcpr'cz1ntă vointa 

loporu'Ul. 
en~ Când veti păşi la urnă, să vă spuneJ,t cuvintul 

tostru limuede şi hotărît şi să vegil:<:ţ; cu primej
eci.lia vietii ca acest cuvânt să nu fie lll..;i rilstălmâ
ralltlăcit, nici furat şi Înlocuit. Votul vostru va arăta 
el(finc trehut: să conducă ţara. Să fiti gat., pentru a
i ufst ceas cu hotărâre şi fără tca.mă.'· . 
:~Adunarea învăţătorilo~,~ 
Istn din judeţul Arad. /~' 
lnn' .Joi, LI1 il August n. e .. S'(I ţ.inut în Arad 

dunarea getl!LlIt·uIă. anuală. a "Heuuiullei 
b~rlVăţătorilor dia jud. Arad". sub prel?~ 
iU~inţia dlui th'ofşorean illvăţHltor-director. 
.s" După vorbirea de deschid€re a urmat 
;arr f ~.. t " 1" ~ rUllloasa ŞI 1Il eresHllta con ermţa a 

NI se vesteşte din p'art~ mini~nt:'ru!u, cLt in· 
teme român: 

Guvernul aflând că unii producători de grâu, 
mai ales cei din apropierea graniţei, vând s.pecll.
lanţi10r graut peste pretul hotărât de sfatul min;· 
ştrjlor, are de. lIând sa i ... măsuri COlltr,a C4;lor cari 
nu cinstesc hegea. In urm:He. pentru a asigura 
trebuintele din lăuntru ale ţârei guvernul va re
chiztiona productunea de care va fi nevQe. 

Ministerul de interne a poruncit prcfectilor ju
deţelor din întreagă tara să facă statistice grab~ 
nico despre Producţiunea fiecărui sat din judeţe. 

In curând aceste stat'stice fiind gata, se vor 
publica şi nouile m[tsllri ~m!nojte de împrejură
rile grele prin cari trecem. Orice contract sau În
voială ce s'a încheiat. in contra înţelesului not\ei 
porunci, va f' d~clarat f{n:l preţ Între părţile COIl
tractanbe. 

Ifldemuâm deci pe produ.cători ~a si pe comer
cl3.nti să în.:he'e contracte şi Învoieli numai pe 
preturi stabilite pr'n cea din urmă hotărâre a 
Sfatului de mini~tri. 

Ungurii să dea drumul 
ostaticilor români! 

Ouvernulromân s'a ocu.pat de dit;CH,tia 
din Camaa 1t7aghial'ă asupra m.a.ltra.tii
rei şi ol'rd.vi-rei .Cu legume a Românilo?' a
restaţi cu ocazia trecPTei {OI' prin lInga. 
ria şi ţinuţi ca ostatici - dnol' 1'0 izbuti 
şantajul cain schimbul liberărl'i lor, să 
dăm dnnnui Spi01lilor maghiari osândiţi 
la n!oi. 

Mi,nil'ifrnl nostru la Budapesta a fost 
însărcinat să protest'e'ee c01dra jignirilor 
ad-use no ţiunci noastre cu p1'ilejvJ Q.celei 
discuţii. 

Profesftl:ril e goal (' frr bw' s(f in ('I'fczp, 
El e mt dur: la nt.mic şi pWt. S tatuJ 11 astru, 
În·tr'o stare dr nrput.inţ.ă. 

Fflfoaselp pnmelor In medîcina. lui Înv. Xic. Cristea (:.\f<î.ndruloc) dpspre 
ta~DI':..;n)ltarc·a spil'ituluinational ;.,1 popo- Prunul, numit în Mo!dova pc-rle, este un ar-

... li romfun pe fimplli lui Ylahuţă", apoi bore originar din Caucas;a, cred, unii, d!n Persia. 
~~'~şora ,F1C'llieia Popa a ţinut. o foarte reu- :::r"d alţii. Din acest arbore, prin cU:tUl~ S'~11 ob
Lllită pn:'legtwe de lnod('l despre lnsrmnăta. tinut o mulţ'me de varîetăţi (felur:) 

ea pf'dagugLC'ă. CI joclll·ilol·. deosebite după forma. gustul, coloar/ea fructelor. 
~\dlLllal'ea a hotărît. sf·(wi.erc-il, Lll1f>Î ga- Aşa sunt prune brumării, prune popeşti, prUne vă

-€/te care săsp ocujJe C11 che~<;tiHni şcolare ratice, 1)rune-roşii. prune vinete, etc. 
11 b conducerpa Învă ţătorn lui X. Cristea. Prunele trebuesc culese când sunt moi. Se l)Dt 

li O delegaţie a învăţ.ă.tordor va prezinta usca sau În cuptoare, sau expunându-Ie la soare. 
uvernului un rnemoriu în care Sf' va După oe s'au uscat, trebuesc aşezate în 'straturi. 

r flre ca in Înţelesul legei agrare fiecărUl de·spărtite prin foi de laur uscate. în mdte de 
)eii1văţător să .se impadă câte j ,iugărp de lemn ori in saci de pânză, ,ferite ~ 11'ncz";31ă. 

v A t Prunele acestea opărite sau uscate. fier te În ap~1 şi !ilaman . 
t ~ Din prilejul juhileullli de 40 de ani de putin induJ.cite. slujesc bolnavilor pentru jeş're )-
- ~ r '1 CI ) dl' iară, e o mâncare uşoară şi plăcută. 

ruit
3S

('(I 1,(>1 \ alo ,-,epL c. a ni reVIzor şco- prunele proaspete sunt lacsative (de curăţe-
se~r s'a hotărît Sfl se Infiinteze Un fond pentru nie). 
nui~llh)('(1T(:'a copiilo'l' săraci de îuYă.ţă.tori. Persoanele cari sufer de constilPl ('. f;lstd!ă, 
Jd Sp va ('('1"0 ministerului de instrucţiune. năbuşjre) să mânânce dimineata ':~' ·va fune 
antJllblică .să ,acorde un supliment· de plată I pr()aspete cu .putină pâine de secară. . 
~ce8 seama învă.ţăt.orilor-directori. l In Franţa, populatia dela ţară; mănâncă miclul 
:03\ Viitonrea adunare generală in anul sâmburilor dc.prune, pentru a scăpa de 'i7!lbricj, 
tr~jit()}' .Sf3 '\'(1 ţin!? tot. în Ârao. de viermi intestinali (car. trăesc in mate). Tot a
jar După akigorea unui comitet de 1;-) colo se fac cataplasme (prisniţă) din foi de. prurLe 

lemhrii şi după votarea mai multor ho- tocate ş' amestecate cu o~et şi cu funing-ine, Ş[ le 
te~l"<lt'i însemnate pr~edint(>lc Închide adu- pune pe panteceJe copiilor, tot pentru combaterea 
: ~rp" cu o vorhire însuflf'ţită,. viermi1<>r intestinali (cari trăesc în mate). ' 
LI, 1-1 ------___________ _ 

~~~OETIŢI ,1 aAspANDIŢI 

~:,Glasut Satelor" 

loIi elevii de liceu, 

Vara când căldurJle sunt mari. nu mancaţi 

multeprune ş.i mai ales nu daţi copiilor prune, 
cădpot căpăta urdinare, de Illulte ori cu sânge; 
ceeace este periculos, mai ales la tară. unde nu e 
medic la îndemână. D:n pricina acestei urdinăr'. 
mufti copii mor. (SĂNĂTATEA) 

,eoala medie, ,coala normali ,i ,coaJa de 
arfe 'Ii meserU. cari au depus examen se 
90r recunoaşte numai atunci daci )a Ince .. 
perea noului an şcolar vor p~!rta ..:apele 

procurate cu prel eHin deie firma 

STI I~ I. 
~ 

CALENDARUL SAPTĂMÂNfl. 
August, 31 zile. 

Ziua 
Calendar Numele sfinţilor I aaemnlrl 
n. 1 v. şi serbătorilor 

Luni 14 
1 

1 Se. s. Cruci • Mersul vremii: 

Marţi 15 2 Ad. m. s. 'tefan 
~Iduri. frumos 

j 

Mere. 16 3 C. Isachie Soarele: 
risa re la ;) ore 

Joi 11 4 1 Coc. d. Efes 52 m. apune la 

Vin. 18 5 M. Eusignie 
8 şi 15 miu. 

~mb. 
I 

10 
t 

6 t) .chlmb la faţ.ll Luna: 

Dum·1 20 ! 'j M. Domeţfu 
17 ~4), pătra-, nd in urmă .. 

Dunl. a lI-a d. Rusalfl, Ev. Mat~iu gl. 2, voser. 11. -
- Njsc vesteşte din Caransebeş, moartea a

vocatului, ur. Ştefan Pctrov'ci, fost notar public.. 
Vestea. aceasta tristit nc stnlng.e inima de durere. 
c:ici cine dintre haniltcl1i nu cunoştea pe, nc.nca 
Şt. ii? Suflet blând şi caracter cmstit, totdeauna 
modest. In IU~Hcle noo.strepolitice din trecut, r~l
posatl:! a dat dovadă de un neobosit stegar al 01:..
p1ratiunilor noastre naţionale. Recunoştinţa noa
strii a tuturora se Îndreaptă astăzi către mormân
tul marelui biinâteall Ştefan Petrovici, martirul 
dela 5eghed'n. fic-j tărân 3 uşoară şi mcmoria 
hineCllYântaiă! 

. -- In şcuinta de Duminecă, 6 August. a ~on

. i1:r cslllu iuncfona,rilor, care s'a tinut la Bucureşti, 
s·.t hotărât cu majoritate ca congrcsul $;1 fie a
mânat pânrt la li Septclm'rie, pentru a da timp 
guvernului sit 1~)ată aduce o d<*>legare. 

- O ordonantă din. ziua de 9 Aug. a. c. dată 
dIn partea cOlTIandantuluî garnizoanei şi a prefcc
tun.~"; poliţiei Arad Opreste pe teritorul oraşului 
Arad orcc adunări, Întruniri, aglomeratiunl sau 
circulatie pe strazi şi piete etc. În mai mult de 3 
pe r soa Il ('. 

~ecţia rom.{I1ă şj internat dc stat la şcoala 
su,",rio;trfl de comert de b<lcti din Arad. La 
SCOl SUP. de corn., de stat pentru băeti din Arad 
la "cel}tu·l lunci SCl>tcTtlvrie a. c. pe lângă sec
ţi;l mah'hia ră se va deschide şi se va înfiinta clasa 
loz C,l sc,::ţie rOI1l.lnă. Internatul va fi sub condu
.:crea Ifro!>J-le al statului. Prezentări se primesc 
la; "de secţ;i la orele 9-1+ a. ID. Ia dN'ltc$iunsa. 
şC''):!,i. 

--,. Şcoala SUI). d,l.: comer~ de stat pentru fete 
d'n Ar~td va deschide În anul şcolar 1922-23 
clasa I. Limba de Propunere: română. Informatii 
cum şi prenotări între' orele 10--<11 la d'lrectiunea 
scoalei Piata Avram Iancu Nr. 18. 

x Ca ~ă cumperi casă, p5mânt, vîe.. prăvălie. 
hotel, cafenea, reStaurant, drciumă; ca să obţii 
imprumuturi d,e bani; ca să ai un act sau o scri~ 
soare bine tradusă în româneşte sau orice altâ 
limbă; dacfl vii în Arad Şi ai vr'o afacere urgentă 
de isprilvit dacă ai anunturi pentru oricc ziar din 
tară; dacă ai de af'şat ceva urgent, adresează-te 
JlumaiagenVei ,.ARGUS", s ingllr,<1I agentie din 
Arad prov~lzută cu serviciu de COMISIONAR 
"BOY" cu BJCICLf.T, care execută totul repede, 
cu deplină garantie şi În condtiunilc cele. mai 
avanta~joase. - Agel1ţi~ .. ,AROUS"comisionar 
.. BOY", Arad str. Emineectl Nr. 1. • 

x ASIGURATI-YĂ AVEREA ŞI VIATA la in~ 
stitutul eLe aSigurare şi reas'gurare original român 
"ASTRA" În Arad, Blllev. Regrle :Ferd1nand t. 
(JozseHoherceg-ut) IIr. 19, 1., de oarece in:;titu
tul fiind a,fară din cartel vă put,em face asigurări 
cu preturile ce1,e mai mod<:rate şicond;ţiuni!e ce" 
m~i conyenabile. 

x Dr. V ALER IA CURTUTfU, -mcdi<>primar La 
Policlintcă, ordinează pentru boa,lele interne şi de 
femei: dirn, la 8--10 si d. am. Ia 2-4, Arad. str. 
Ciorogar;u (Ve~sei) 1. 

Gheorghe Marita' 
croitor. din Arad. Str. BrancQvlcl (Lazăr 
VUmos·utca Nr. lalaful farmaciei F61des. 



Pagina It •• GLASUL SATELOR" 

----------------------------~-- ------------
F:cc>:.1<» ~ie. 
TârguI de cereale (bucate) din Arad 

- 18 Aug. 1922. 

La LUDOVIC BAUMA NN 
MARE COMERCIANT DE BUTOAE 

Arad, Strada Iosif Vulcan (Kazin('zy) ~l 

Grâu (nl. 1 majă metrică (100 klgr.) Lei 395 405 
Ovă'5 »» » » , »- - ~-
Porumb \ cucuruz) (100 klg r.) » 370.-380 • 

se găsesc de vlll\zare BUTOAE începând 
dela 15 ritri <j p{Lnă la 60 Hectohtri eu 

PR.EŢURI IEFTINE . 

Secati », » , » , 330-340 _~~~~ .. , 
Orz , ~ » , , ~ 340-350 . 

, ă in ă. \ Csaki :~~~:~",car 
fAinll No. 100, . (1 ktgr) _ __» 6'20 \ 
Făină p~ntru ferturA. • _ 5'80 1 ceasornicărie şi biiuterle 
Făină de pâine " • 530 '2C: .... Y'" 

• 

• de piin. (neagrA). • • - ~ ~ .ac. ~ 
nrile •••• 2·HO O ŞI CE080RNlcARlE. ~ 

CINElv\ATOGRAfE. 
ApoIlo. 

1 ARAD. vi.a.vis de Primaria ~r .. a ... t: att. H01'I. (S1:khenyl) t 

i i~ Cumpăr aur ŞI argmt cu pret urcat. 

Dumineca. 13 Auvl1.;;t lQJ?. P 

• •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• a 

~ PLAPUIIE l~ 
• 

euaute cu mAn., din e1oth, eaehmler .. mitA
,",uri, mUe maga;r;la de atofe "LILIOM" 

• • • • • 
5 IOSIF GLESINGER şi FIUL 
• • • • 

A R A Dt str. MetiaDu (porray-a.) 
••••••••••••• u ••••••••••••••••••••• 

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

1- . K" f( Magazin de manufactura -oan Ou stofe şi broboade de cap. Al 
2~ 

ASORTlMENT BOGA T. -
PREŢURI AVANTAJOASE 

Arad, Bulev. RelZele Ferdinand 1. 3: 
Finala Chişineu (i. Arad}. ; 

• 

In 14-15 August, l.nui şi Marţ.i Reu-
2011,1', Cariera unei adriţe cu 1 prolog în 
6 acte. - In 16-17 ;\ ugust. }'loorcuri şi 
.Joi: ['11 rt('t'Hturier ]Jarisia.lt. Film de a
ventul'leri in ti acte. Cu Frederic ~ellmik. 
- In 18-19 August. Vineri şi S[l,mbătă: 

_ ,.=.- _a&SI,!!t"iIIL!WA*-~ ~& lQS3'a! --=:! I 
I :F~::~~~~~~::::~~:::m= .. ~ .. ~ 

Omul de bronz. Filrn Cow-Boy în 5 ade. 
Cu L. S. ~hobE'l'e şi ~LHgareta Clayton. 

U.pania. 
In 1,4-15 August Pauză. 

ln liJ-.r 16-17 AuguSt, ~larţi. MilelI1-
euri şi <Toi: Part.t'il 1. Ranrlita din Costi~ 
lizza. Film american în ti ac-te. Actori: 
Francisc: C'osta. ~I. Sim.on şi lt, Hille. ~ 
In 18-19 August, Vineri şi Sâmbătă: 
Partea Il. B andita din CosWizza. Film Ci- . 

merican în 6 act€. :\etOli: F. Costa, M. 

DANIEL KOCH 
ARAD. STRADA EMINESCU (DEAK FERENC) .al 

. Execută araaJamente peau.. hlmlnatul cu 

electricitate li transm18luni electrke" 
REP AR ARI ca preturi foarta ieftine. 

~.............................................. 

Cumpăr b r i 11 i a n t e, 
obiecte de aur şt argint cu 
preţurile cele mal mari. 

IOSIF GARTNER, Ava.d. 

Str. Bratianu No 2. Pal. MIu. 
.... I ....................................... ~ 

LA MAGAZINUL DE VOPSELE (FĂRBURI) 

Simon şi A. HiUe. Vasilie l"'oma . 
•5~-H·_·.--;.--;.·~';.-;;.-.-.-,;------.-.-.-.-.-./ ARAD. STRADA MATEI CORVINUL NUM'lftUL." _.t.n_lIiiltt~ ~ 

:::::. ~:-pielărie şi accesorii r~f::~--

I oW~':D'~~~~ I 
l1II 

se glseşte tot felul.de vopsele.ulelarl, c:rem~ el T'. 
niţele pentru vOpsit haine cu preturi COâVeaabne. 

SCHiMBARE DE BIROU 
Reprezenbnţa generală a Sociefăti 
... IOy·l1'i k"ma,",Societate ano- > 

nfmă de asigurări generale în Arad 

$1-8 mutat bl o!Jt (căntălar l )in Sfr, Unirei 
(fo"'tă fabi4n (ilbor) Nr. 4-5. 

~ ~ ....::r N"". ".lr' :: i =---------
Cu ziua de azi se d~schide În s;rada lu a ~t· ntS de s prt-s 
UN tREI Nr. 4-5 desfacerea Vinurl- I f:.fi 'f' > " 

lor de MĂDERAT din vilJe GR. 1 
ALEVRA În angro, in deta i ,1 cu I ATELIER SPECIAL p, TOATE MODELImILE DE. 

sticla.. - Comandele se _ transp081 tă \ MAŞINI. :-: Accesorii p. oricefel de ma,lnă ,1 mal-' 

,i la locuinţă. S H A B E r:- Il tipHcafor. :.: Hârtie ,1 roluri p. matină .t ,aplrograf. 1: 

- Cu stimA. > <'.. • ' 

bi'liItiM~~ I ,.: ARA~~~C~!T ~~T~!~::'ANU. ,.; I 

MaşinI de cusut PFlfl;: 
glUlll CONTINENTAl. de Uanovr IHI î~ 
tru biciclete :Cu preţuri convellMll ÎI 

:::l~~Z~~~ WILHELM H1MME I( ___________ SI 

ARA})~ Plllţ.a A. Inncn ISzabadsăgji' e 
rr ........................ ~ .. ~".aaa ... 

----------------------------_._.--~ 

Paritofărie nouăi;: 
10 A RAD, in Palatul Bohus 
lângi teatrul "ApoHo" in colţ, n 

'$ 
s'a deschis pantofim p. birbatl. femel şi copII. IIM r 
se primelc comenzi ,1 se executi repar.ţlual ea 111\ C 
iurl ·foarte convenabile. Execută Isi ;pa... de ..... ti 

de ghete. Ca atinsi . ţ 

IOAN DlRNBEO s 
.\i .. ..... _-_ ....... _-..... _-.. ~ 
c 

EUGEN REISMAN}r 
ARAD, Slrada Em'ms(u Nr 8. - Ttltfofl:i; 
NU"AI PENTRU VÂNZĂTORI: . 1 

Execută totfelul de paltoane (rocurl) tlll ~ 

din lână pentru femel ş.1 fetite.. SĂr.;. (sem ( 
SALURI. CIORAPI .'Podall pentru copII t 

Ccmmţă lU elice ftLr;cii1ie (r: ţară şI Gin ~trLli\ I -
~ ................ _a ........... .. 

'LEIiIDIU IGAl; 
bUulier Irad. 
Palatul MlnariUlof. 

Inl. fn ana' 1902 . 

~ I 

Mare asortiment t; 
obiecte de argint,on : 
loage, argint de Cbilll I 

alpacca, mar m o fi ' 
bronz şi obiecte , 
ti sti re. 

............ .aaw_ ................. •• , 
------------_._.~-_ .. _--_. _____ . __________ . ______________ t----

T otfelul persian) OCCidental, cara 

mat'llui şi ponevi (scoarţe) naţio
nale, cu preţuri .c o n ve n a b j'l e 

. 
Arad, 8ulsv. Rag:na M5r!a 20. 

(Palatul Eliaeflscher.) 

M. A. PASODIAN 

1 allJ.J,.::"::' !;:"a;:~-."!.' -~.~!1l"'c'·" \,;,,,, .... - > 

: IOAN MARIAN. 
prirnl ş!e tot f' u! de 
lucră.. de arhItectUl a 

CONS rRu(.~TIJ~: 

d'n nou şi ftpar:iri de 
Gse. el' preţurile cde 
mai convenablle " 

B,ROti ARAu,ST li. FAfR:CEl21 (GYAR·U) - • 

DE VÂNZARE 

una stupărie 
închisă (pavilon) transporta
bilă, pentu 92 familii, de p're
zinte cu 60 familii cu aranja
ment complect şi unelte ne
cesaret eventual cu produsu:l 
al) ului curent. Oferte roagă: 

~OTAR CERCUAL. ŞEBI$. 
---~----------_._ •• ~"> -

Tipografia .,CONCORDIA" Amd. 

__ '_""I!' _~.=.i:l..,..-=-- ~ ~"",-,'--A< ~ ..... ~ ~ ~. _ ~ " _ 

- -" ~ ,-" . . 

..... 6 &w2'"'U'W"'i1' '1 

Se Îi na de vânzar . 
mattrialul dintr'o 
moară de vânt cu 
două perechi de 
: petri la : :" 

George Mib 
Cu.ptioi. 

• z uJf' ~ 

--
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