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29'5 I - D!i t t b ~ il! ~ ! dreflful de illlâietatt a munce, aSllW(l a\'[[IÎci şi 
~. I O OS VO~ '; ",S rnl.': •• ! dreptul TIlllltimelor muncitoare sâ hohirascd a. 
-- " ! slI/)r(/ clÎmlllirei (lir lor, Part. (ârâllesc l'heamli 

~ r' Răspu.ns bâpfi"topilor noştpi. _ ; (tlrâIlÎIIll'(l şi 1nullcitorinu'lI R0f1111nici l.'/l s([ se 
• 1 (Jn~:(/lliz('ze pentru (( liol1lÎlIdi partea de pui ere 

18:, ~ •. Parti~u~ ţărăn~~ are d~ S~~D. 1'11: p~!imut râ~ld I s~ g'~scsc_ un', ,o~mfmi. cari. c:ed si~cer. (cu ad~-I' i~ ;.Ia::. cu\'eniM nU1mlmlll", rostulJli şi i71sl'mnă-
fes S~i orgalllzezcpolltll.:eşte tarammea d~'l1; cuprm- vap~lt), ca \~lraJlislilUl 'predi'(a vrajba Intre da .. - , t ( 1 li. 

(~ "li! Român ci şi să o pună astfel în s~'a:rl' sa-şi sete sociale şi uită cu des:.tvârşjre, ~'<\: origilla I partidul (uranesc se ridică impotriva lmurOI 
'1'11 r dobândească, pr,ll lupta ei .pmprie.locul ,ce i~se (n{llÎrşiaJ lll/)tei de clasă este În (lniagollisl~lell' !JUrthlclor vechi, intvcmite de cei /Jutui şi ho. 
relui cuvine în conduce'rea 'pDlitică a tăre-it asigurflIl- (dcosell"ri, Î11lpotri\'iri), prudus.e de acţiunea (/u. J!.Wi. C(I sti stă!)(Îneascâ /le ai mulţi. 
;; du-şi des!cg'area in intregime a tuturor nevo' lor crareu) o!igarlriel : fin.tJJneU:Ne (marii bmu:llerV. ai Partidul (âŢ(jnesc \'([ cere staruitor stabili. 
'- {'i materi.t'le, morale Ş,i sociale; iar pe de altă C(irei eXIJol1cll(i (riJprezcntallt) politici SlI11t rl'C/ râsmmder Jar /ll'llfru weg:ătirea şi conduce. 
"- pMte S[t aIcătu:ască desvoltarea putenei :poli. tocmai •• I)ar/i(hde armonici sociale". I r·ea TClz{wiulJli şi pedepsirea celor vinovati. 

tură ti~e car~ să chezăşuia,scă desvoharea soc',aH't 'a Padi din lipsa de !OCIlU putem p~ispuride Partidul (âriiTH'SC va lupta pl'lllru deplina li· 
cap,· t.lre, pe 'c~tile ·democratiei a<levarat·e". b<1rfitmilor 1l0Ş'tf pr,in r~produ{:erea În ÎJltJregj- {}ertote li târăn;mei ş: a Tnullcitorimci, J)t'lltru 

. AC\.'stea se' găses{: hp,lll"it'e in .,Statll'ml Palrr . (ll't; a celo.\' snjse in millillla'ta luorare a frullta. râslJtindirea lumin"!', şi a hlllU'i stări in mijlo-
: tidului t;:il1:.tllcsc·' şi forlllea7-"'1 articolul 1 al a'Ce-, şului I'ostru pOll1enit, dEun totuş, la a'l.~st loc eul ei. 
: stui statut. De aci Se v,elle lamurit scopul miş-

I 1 l:'IlI1!~ltoarele principii fundamenrale 'n:le progra.- I}artu!ul ((mjllcsc Tl1l Si' \'(1 illlovdrii.'i decât 
• "..:~lrei t<h~tll ste, care nu atelltează de loc la sj&1l1-

Inul!!; Pa'r/)ljului tărănesc. pe c<llri iubitii noştri cu ow1lt'Tli rwui. cari llU dovedi! ca \'Ol'SC binele 
!r~lIlta patriei. n<nl'she iubite. 1)"r. cu toa!tă lim.-

pa ;·tizani să le folDsească tot·c1eauna ca a rmrt de poporullt' 
-'pezirJll''l strrliuc-'toare a g[tIldului nostr!U, (jnstit, l. 

ap,lrare <:O't1:tra tll~llror a-:acurri'!or sjbârÎlE'lilor It' . I " 1 1 t" 1 
_-:m scai'ca ~)()li:id tiirallisU\ a fost Î'nUil1l:Pi~1aM .' mţ)o T/\'llllll-Se "Olll(l'l ,'ee /' or pur Il C, «(' 

. . venite din partea. contrarHor .no$tJri pal'ifa;. . ," , . 1 1 . 
:J N d. ela Început - CUim am spus aceasta şi în apti- a llmUl CII stafJlll1lrea şi eXJ) oafarea 111[[ mnei 
.. A ..:o!ck:> noastre d(' mai ll'aint,e _ 0udusmăn;;e şi Pi in. 'l~nnlare să Se ştie, că: mlllicilo(lre. Partidul (<irilllcsc f)regâteş/(' desd. 
) 11 r{'a cre.dir:tfl. , _ . ,. Partidul (elr([1U'SC s'a TU/Si'llt din nevoia o-rgu_ wh'şireo lI11frei !rMilor de acelaş scÎl1.S!:e dintre 

V ~ . De,';1 s a decretat moaNea taraI1ISmll~ul. l!l_ nizdre: politice a masselor tllrimc.şti, ca sâ mmâ Nistru şi Tisa, cari într'un singur gl.as ali hotii
data-ce hrmraprie'ărirea (.împă-rţirea pământu~ c([Oât stâplÎnirei despotice ŞigvSTwdâriei ruini1- rit sa nu Si? amestece cu nici unul din partidele 
lui) 51;lten(,]or va Ii Îlltrodusă in lege, când' Î-s'-a toare fi vechilor partide poli(ce. 1 clasei stâ/1lÎJtlo(/re tiin \'cchiul Rn~(lt. 

~dnt~H .,veşnka pomenire" n'a f05;t În adeva:r In ceasnl cLÎnd Illme(J veclt-e, illtocmitâ /Hin I " 
de.::~1t o Houfl formă de răzooi. llzurparea (luarea cu sila, cu fm((>r{la) drepturi- 1 

f, k :\u VOI11 presupune, că. {)amenij polii (;Î eli for mulţimei şi spriinitil J)e eXJJloaj([~ (folo- '1 

- e~p;:i'ielltă. Il'll-Ş: vor fi d{lnd seama, erl dl\;lci vi- sireal lmlpârca(ll a muncei cdor mul(l, Si' lUlm,e 
. ,ata unIIi J)ttrtid stă in puterea VJ~i căktuz~toare. ca sit fani loc Imei lumi nozuI, intemda{â pe j 

e in titP{mismu!, - scrie ft'untasul' nostru, ,d. deputat 
i V. \1adge~lrU în măllulliata dsale lucrare "T~hă

e it nismul" .- ,we o putere Îndoita, dWI'dehr (gân
şi! duD aceasta es:e izvorîtă din spiritul (duhul!) 
rtulllllass'~!or (mulţimei), ,ca,ri o ŞI; I}Oarta. 

E pot crede,. eri parti:dul, ca,re reprezint[t On.-
J~ltişeaz~d ':lstăzi ideia.nlU este b:lJe 'Î'IK~egat • 

• - ş:-l pot dobori. dar e: ştiu bine. că din mj.ilocut 

~ III ~~~<~~$~lor,. ~or, put:a rftsa rti l~lâi'Jle. ~H~ o~lt:nenj. 
e li ·~<v" \i or rOI ma al!1a organ' zatle politIca SI u/eca 
d % (ârâllisl1lullii va hirui. 

Tocmai de aceea, ei duc hl"pta Împo.f'riva 
1. . idet'Î tăr'ă.nis;mul'u:, decbrând-D absllr'Jă (nepo-

tri\'it<'d S:\U Î'fl·fătişându-o oa generatoare (pro
n: S. UlIdtoare, propagatoa'J'"Ie) a luptei de clasă. În 

__ CToojnţă,că vor p,utea indeD{ir~a in telectualii (în 

U~ ~:a~1~? d~la mi?<:area politiCă a tărănimei,şi • 
vO, lIutle Ideea 111 germene. I 

Il,.! folosind atmosfera de ~onfllzie (sta rea tur _ 1 

1 .. ~bure)..a spirtte~or. S1ăpân.ite de gro~7"a nălucei I 
Jlolşe\ lste. partidele vech. (aşa nlurHe ale ,,(1,1'-1 

IA';noJ,liE'i S{)~ia~e·'). ~u .I,uat. ipostaza,de,atpărătoa
ditUI . e a •. or,hnel soclale • ŞI au reuşit t zbuHt> să I 

,:tre.:oarc !Il m~nti cred j nta, câ'"1~tr~~nismlll, _ I 
3LE Lift a:'e SJlK:-entatea dl~ a recunoaşte cit or:·ce! 

actiune (J.ucrare) polifcă, are la ooză. sonatiii- 1 
K:uj~carea (a~u'Cer\.'a la conglăsuire. Îl1telegere) da- I 
m. ~seJor SOCIale, - este genena;torul (urzitopuJ) lup- I 
--- td de daiSa. AstÎel se exp{ică (tălrnăceste), că ! 

Lupta e grea, dur srant~l. piede-cile pe ·cari 
tr~bue sa k mltltur.[tlii. sun:; multe şi illla~·j. da; 
la urma urmelor noi ... totu., vom binli! 

••••••••••••••••••••••••••••••••• !I!I!!! •••• I!!!III1 •• "'I •• i~I~!!!!o,"~,I~I,". ,!I=IL !!I.I,".ltl!,...."I_.I=._.JI".".I!I!~CC"~~" .~ "' ... 



Pagina 2. ,.GLAsut SATELOR" Duminecă, 2 Iulie 19J2. urr -
t Iache IOTieSCU 
Programul Îomermântărei. 

Partidul tărănesc si Bucovina.â 
'i , _ p 

LU profunda itHristap(' af!cim vest!ea, ca d. 
-- Vorb rea dlui dr. N, lupu la Cernăuţi. 

Taehl' lryne.-;ctI. iost pril11n{nis:ru. a incetat dÎitl 
vială in truilrOaSa Italie. 

A-:eastft ,'e~te va în,dul'cP~l toate sufleteLe 
~:nslite romfineşti, ..:ari ştiu rolu'l pe eCare 'llr<l
rele 0111 Ipolitil.: Ş hă rba't doe stat. l'a ,~ucat În L'ei 
din urmă .10 de ani. in pregMirea di'Ploma1ică 
şi sUflet,e<!sca a a,liant,:lo11 noastre in v,t'derea in-I 
taptu'l'cl !Jealulll! national. 

R()!lltUl'kt pierde azi pe o(~l mai bun dintre I 
stl'~lierij ei. Mo:ntea lui Tache l()tllesLu este o 
,ia le na fonală şi mi ex.;s.tâ 1< 0111 f\l 1 cu dm- <le tara 
lui care să JIU deplâl1grt cu adev,irat aveasUl piei 
der~ ce ne IDvest'e' În zile dll1q taw'u noa:s~ră 
aYealJla,j '1l~1I1t<t trebl1inta de Înaltele tllsuşirj 1)0-
litkc alead~'stlt: barbat de stat. 

Deplâllgell1 dill toată 'nirna mwrea pel'dere, 
ce tara !1oas!r~t o sufer;\ lwiJl lIloatrt".:a lui Tal:he 
Ionescu, 

Oclihlleo:tS1.....u. În pa.:e în pankC)J1!UI de glorii 
al Romdnie' Mari! 

Stllnbâtll dimineata {) slu.ih~i 117)(1 [tsd s'a sllljj;t 
la biserka PlIseaSldl di11 I<mrm. la eoare au luat 
pa,rte imembri guvenmhlÎ ita1<all si tne'prezenta.ill
tî tuturor tU'ftiOII. apoi În ~h.'eeasi zi cor;pul 'nc
ÎTl<;ufletit al marelui d:'spărllt a fost alşezwt În!
tr'ull vagon mor~lJalf pentru a fi (lIdus in ţatiâ. 
O companie de OJloaq',e I:U lIluzka si toti mem
bri gl1\',e~nului. 'tahan au Î-nsot:t pe jos ,până l,a 
gara l\:nn'lli (Roma) C()S2ill~ltl: o lume neclI
prinsă de popor a umplut :-;.tr[izme, venită să ~ea 
0ea din urmă o'fls~e marelui Romftn. care a tost 
T. Iones'l:u. 

111 sunetul 'Cltl'OS al mllzh.:ei militall'e si salutat 
;::u lacrîll:i in oc,hi de marea 'mulţime. tmeuulcu 
\:lg:O!1 [] I mortuar a pa râ<;jt ga ra capita:!Ic1 ltLlI iei. 

Cr,rnul ddulh:tuil'Î a sosit la statia de frontieră 
Cărpi;lis (Banat) Ma,rti dim. Ia ope~(e 4 cu tre
nul ~i1llpl,cn. Aci, vagonul lllortuaT a fost dcs.~ 
prins şj ataş~lt trenului expres care a l>lecat d' n 
BUCt1r::,,-::ti Cit deleg-:!tiil~' 111tm Îllti!mpil1a rca rfl~ 

lTl[lşitelC'l" P [11 l'"Î 11testi ale d:::functuiui Lw,ni la 
orele 11 li mneaţa. 

eli pr'l,ejul C(}I1WC~!lllli Pa rtidul !lil tar~1l1esc 
Jda Cernauti (Bucovina), iubitul nostru frunta:;; 
d, dr. N, LUPll, fost ministru, a rostit () strilltli,.:ită 
\'lIl'h ire Îl] care între altde a SPll" llrmătoardc: 

(Urcarea ~,~ trihuna a dlui dr. LUPll e sal!1tată 
Cll () sal\';t Je aplauze Ş' OV:ltiUlli). 

,JJUP:I r<ILhoill. s'a sUlhilit principitLl (adev:lrul) 
cii PrillW! drCIIH pe p~tm,int, e al ITllll1C('·i, Nu e dc~ 
stul sa Jl111l1CCŞti, ci S:i-ti aperi produsul 11ll1l1Cei 
tale, 

In t()at~l IU!Hl."a sunt slIferinţ'. l'a -::i În Bl1co
Vill'-l. Dar ce au Et-:lIt oamenii din Bucovina jlen
tru uWl'area yoastră? L .. c?:ea piilll;lntului 1l'~11 h;
cut-o. Ali ~chitnhat numelc oraselor, $i-an Pl1<; hi
rtII românesc p~ste cel 11,~TlItl"C, 

p.\rafl llfL TAf(·\NJ:SC SI BeCOVINA. 

C;1nd al! ~t!zit c[\ venim b Ccrnfiuţi, s'au spe
riat to~:. Înc;"t' de r:!cum p,atrll IUlli. Azi au vrnt să 
";1 ÎmpiedicI. sii veniţi la con~res. Dar noj îi pof
tim sit vie şi ci aici, să vorhească şi ei. si Sfl vc
lh'm de 'J)3rteacui e dreptatea. (A!)lauzc). 

D,lr câl'(l lloi (Crem C,:l tot p,lIll(tntu! sfi fic uat 
tăranilor, ore-I muncesc. iar aceia din huc()vi
uctli, pentru (ari nu s'ar ajllnge, sa fie dtl~i În w· 
chiliI rog-a ( pc lPOŞi]C, pc cari au mt~ncit C;t robi, 
d, Nisro r J1U ar ,:·plWI'.: la fel, f'indcfl nu-\ las{i d. 
AL COJlstantjllcscLl. ca~c arc moşii. ia,r d, Dori Po .. 
povic i n'ar fi ni..:i el de acord fii.ndcă nu-I lasă 
~l'ncralul A\"l'rcscl1 cu partizan;i săi. cari au alte 
moşii. (Aplauze înd('ll1ll~ate). Si dacă tfîranii hu
covÎncl1j cari rănt:lTl brfi p[ltnfit nn VOT sit meargă 
În "cch111 rl'~at. ,<;~i li se dea pfidtlrilc fondl1hli 
relig-iollnr, caq ~ă fie ex{)loatate de eooperative 
Ulrăneşti, 1111 de :<{)o'cttiti strtiine de specu-lalorj. 
(Aplauze şi aclamat iul1i). Am auzit că aLest~ pii
dur' ,'unt fnart.c hin!', întretillutc. Asta e foarte 
fnlmn". dar în:linte de COl)ac. trehue siî Îru>:riiim 
de O1ll, (Strig-ftte: ,A.şa e! AI)!al1Ze şi O\'.ltilln[). 

Sunrem acu:wtI de holş,e'vism, care e aplic:=trea 
dcodatil. brusd. a sistcmelor ~ocialiste, Asta nu 
are nici () 1cg-:ltllr5 cu Iloi. ChiPr sociali,qji Sl1nt 
contr:l ho!-.cvisll1tlhli. ca de pildă, distinsul socia
list hllCO\'i!1can. d. Gri?:MDvici. ca re ~<: aflii aci 
"'tE\. (Are lne () caldă maniiestafie de simpatie 
nCf'trn d. <Irig-nrnvicj). Rolşcvicii fac ali(~g-eri cu 
forta (nHtq'ea), nOi cerem aleR'eri 
liheri'. Dlib:;evi.'ii ÎntrOI1CflZa Proprietatea Cil
lctth:[i. M;kJ!achc V':J ar,ltat ';,:ă t;'îr;ln i Sllltl1 c in
dividll:l'iSt, 

şi sit fie treaZ~l pentru lupHI", (Aplauze Înde1tlll. Pl 
~<lh:, OV<ttii Si llrale prcJtmgice SallMI I>C orator). D. 

<i 
Tr:LEOJ~AMA CATRE Rt:G1~. a~ 

Tot la acest loc li)llb!i..:fuTI şi telegrama --Pri- fe 
miril Cli vii ac]alll:ltinn; ~ pe care c()lIKr\csul a ~, 
trim,,-o M. Sale \(eg-elui la Bucureşti: l I 

.. Maj'l":-.tate! Prirrml COl1g-res al PartidulUi ţ:lrtl- lIr 
l1l'SC biH,;uvÎncan. ţinut <\;q II Iunie 1922 În Cerll~i' de 
uni tral!~mitc cu C/~,l m~li mare însufletire Majest~,1e 
tei Voastre. În ttlllnele tăranilor din BlIcov:na. di! 
fClri'! densebire de lilllM ş,i rasil, Urill"i1e sale cele) 
ma: rcspectuoasc la disătoria AUgustci fiice a eo 
l\bjestiHpi sa!.e Reg-inei Sârh'lor-Croatilor şi Slo- e 
nni!or prcc1Ifn şi,alutnl sttu OIml~ial, încredinţat t I 
fiind ca sufletul ţ~lrrlT1illlij este ftmrit În .dragostea PU 
de IlGam :;;i ţara, cltez:l~l1ite de. Înalta Întcic,pc'llne ~r 
a Ma-jestăţei Voastr.lt• tI': 

-------------------_ li. 
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1. P. Sa mitropolitul pril1lat, tir. Miron Cn's
tea, a ÎI1_5t iTltm pe preotii din eparhia .s,a s'ă i'as:l 
la gi\)( 'e pe' tinde avea S[1 trea~{t tren'tll morhlM 
şi sa citeulSdl ÎII lT10mentul oprirei lui (lbiSI111i~ 
tcie ru~~h:iuni. In ac;:laş timp er1scop'j Si arhic
reii din cele!al'ie eparllij, PC unde va Sil tr,eadl 
trenul, alI fo<;t rU\rati să facă acehş hl.CTlL 

Ţ~TFI~"IAT!()NALlSMUL PAlnmULUI 1 
c 

:e: 

Trenul s'a oprit in toate sta,ţilln~'le lyrlll1dpale 
şi 'amtme: la Timişoara (aici corpul rftposa·tului 
a rost binecllvântm de P. Sa episcopul 19. PalPP 
al Aradului. ş' ,de intreg ckrul IQcal), La LU\ro.i 
(a f(}~t, h'necu\'ântat de clerul -de amâl1dou{t con
fesiunile). aci răspunsurile au fost dah,.-ae ves.
ti~lll cor alui Viciu si ,de cel al ullinor; la Ca, 
ranseheş (ad a ;eşit iatru Îl1,tâmpina:!1e' P. Sa 
epÎs;;(1j)ul Radescu cu it1tre~ demD: brem1'1 s'a 

. Hr3j oprit la Mehadia. T.-Scverhl (a'ci a: servit 
protoereul şi clell',ul local), la Strehaia, la fi~iaşi, 
la Craiova {ad aslu.iit '(-piscopul Severinuhl). 
In vremca noptei tre-Jlul a stat În gar"t Craiova, 
de ul'de trenul a plec,at Mer'cUr! dim. la ceaSl1 .. 
r'le 7 şi s'a oprit la Balş, la Pi~tra-Olt. Ia Sla
tina, la Cosk,şti. la P'testi {aci a sluJit episcopul 
Teo-do~ie al ArgeSlIln:L la OolesL la Leordeni. 
la Oăe~lt, la Titu. Ia Chitila. rar la -ceasurillt' ;; 
d. a. trenul a sosit Îll ~ara de nord (Bucur-esti) 

.\ ... i s'] format corte~illl care a parcurs că
ile uri"itei si Victorie; p,înfl la Aten('u unde 1:01'
pul clefundlllu' a fost depus pe 1Jncatafak ri
dicat inr;{)toncla Atene-ului şi unele a stat 11ână 
Vineri. la orele 4 d, a. când s'a fikllt înmormdnt:l.
tarea. 

Celektlte ~l'11'iă,l11111~e ale inll10rmântrlrei le 
VO!l' puhlica În Illlmărn! viItor a! gazet~i. 

_ T~RANf:SC. 

Partilk!e oli~arhkc' IlC mai arund şl acUzare:l 
d e ilHl'rl~:l tiol1;d iSl1l, 

Noi. S\llltl:11l. în adf~v~lr, pentrll înfr{lUrt;a pOilO:lre
lor, fijlllktl riisboiul e () Ill'llOrocire. Din trc~~ltu1 
r{lsbou, În care s'au distru\ sate, fahrIci si aWtea 
bogaţi, cei sarad ali iesit mai ,<;ărriciti. iar cei 
ho~ati s'all Înmultit a t,Ha câ milionarii misuna a;.:U
ma Î li Bucuresti. 

Deasemeni, suntem acuzaţi de intcrnatjollalhm. 
fiilldc[l 1111 vrem S~l 'asliPrim milloril<Wle. (Aplauze) 
Am p{ltimit noi Rom .. înii suh stăpânire strainli, Nu 
trdllle Srl facem acum pe altii să Dătimca'scă sub 
stetP;ll1:rca l1oastră. ci să c~\llt{im a hl()c, din ee ce
tiltl'ni hUTli ai T{(\rniinici Mari. (.\plallze Înde1un
,gate şi ova,tiunj), 

P.:ntrl! 1t1Pt:t contr~l !lIi~dllicei oligarhiL t:iră 
Iljmea are ncvoie de onranizare. 

Trebue să ne or)!;:tJliz~lIn ÎIl Partidul ţ,"irăncsc. 
1 )l1~[lHdl!-vi acasă ni fiecare Îăclic Şi Împrrtstiaţi 
lumina t:lr{l11isrnului, . 

Să nu rărn,înă tilran şi muncitor bllcovinean ne· 
CETI'T'I s, t RĂ.SPÂ.NDIŢI Îllscris in partidul ţ;lr(Il1CSC. Să nu mai aşteptam 

., s-:ap:trc dcla lin sin~wr om, ci dcla nOi toti îrnpnC-

G 1 t S t 1 ,,:mil. Ştdan cel Mare pe care-l ill\'oca poetlll să 

" 
as u a e o r f c ~;mhcllli C()!i~tiilltt:'i TlutioIlZl'[C, C~lre trehucsfi 

se deştepte. să trăiască În toate sufleteLe noastre, 

i 
1 
! • 

~ 
f 
)j, 
) 

111 
k 
liJl 

----------------------------------------------------------------------------------------------
t GLASUL SATELOR" este rasunetul dureros, al suferintelor şi grăitorul dornrilor si a Tointei adevărate a poporuIUi.;A 
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ână când va domni 
, I .? '·putere8 pumnu UI-. 

-~ (m'lÎl/fur llfllli taran înrelept. ~ 

Pr;m'm llr:JT1~ltomek r;î[H.luri: u- _ 
d. P-lc reda,:t{?T. foar,tc ~l.lare ll~-<l Iost bUCllri~ 

d am prin]]! cel ulIltal 1I1.1'lll"tW al gazeteI 
a,,!l1 Satelor", par'dl simţesc şi "'CURn, cât 

:i- f"riljt ma s:mţ,eam. Cfl!ld mn o~tt ac~l ~liu.-
a '. Şi tot aşa ma simt ŞI ail'lUtI1lr1 toota we-

1 d,nd prjmes,; lI;;LZl:la th'{J:.!strc: Şi o cctcsc 
~l' drag' si lVll mă sdlrbesc niciodată a stn cu 
'1- t1esd sit Ş a o ceti in mijlocul mai 'multor 
~., 1eni, cari sau că SUBt nes tiutOIf i de ltnte,sau 
1';\ din lips~l de oani nu şi-o pot ab<ma, dC'Şi şi 
~l~ luhesc foa'rte. Ha jncă cei mai 'lT'huH:, că ~-

a eori se int[unpUi ca ,cutare 'wr:e () a.l:ă foale 
o. e c eontrar<l a[~Ît fonei dvoastrla cât si În .. 
at t Partj.jului tădnesc. IlIsă eu nu ImI r11,si!nez 
'ea putle pe rată ai,ît ~elorC'escf<lU f()<:ljl~11 cât şi 
ne ~r ce dau l'Tczămâ,llt ÎTltr·âns.a, 'că: tot 00 e 

tl'ar Pa r( dulu:; t~trănes.c. e contrar sjdirep
-~i. 

illl zis kt Îllce~)ll t şi () zic şi acum Gă mă 
ieam fer' ci t ~i Jl' flSiTlI t S a'cum. dllld d-

fnaia dvoaslr-e. Î!1!s::i thlH,pe. di fericirea 
11111 iute s'e SJehimbă ş' Îl! sllllă·r'are, ne pildă 
tă'rani'. I.:ar; nC-'lfll blll.lU'r~t de iesirea ade's
~oi. n'.:tlm inţ{'[egâml rcuş""ta aleg-eri lor tinute 
ilele de 2:'\.--29 Mai. la Arad şi 100eu. ni.,s·au 
IItlt ;nimile de dmere, 'mai vârtos, când V01"-

Cl! hH"!1n din cercul Incll. cari ,1 înainte de 
:eri a'll sustinut sis'lIstin; >Că mll11ai j)r:n mi
~ va p.utea reusi la alegerioatlt'ra 'cand"da
P,~l,"Hdlll ui tăr,ănesc. 
lmlî mersllla:le~:er'=lor cum a fost nu şt~u. 
~t că wm!cm de credinta că a1c~atorli din 
mi Int'1I ~i poate ş; din or,aşul Arad mai că 
stiut Îl1'a'intoe că ,ce Jj.-se va 'Întâmp:llal. 
Pentmcă au sUtut ş.i 'ei di'n scriptură. că In· 
:t vândllt pe Christos sărutflndu-1. şi 0Ul1'o.3, 

n Ş di'n spus.ele dl'ui Bumbeşti.în nr. 9 al 
~tei, unde el. Bllmbesti ad,uce l'audă şi mut.
ire tărăn'mei. Si e convins. că 1111 s,lIăbi,C'il1~ 
itărmlilor '<li ad11811erenş'ta În ale~eri. 'Ci tNJ_ 
apucăturile blestemate ale contrarilor no
politici ... 
.ăsăm dar ca ohservarile mai ma'!-] in ohe.
,a'1e~erjlor să le ralCă conducător'; ooşki 110-
~ ,noi Îllsă credem. Că foştji 'nostri ca,nd~
'ŞI de filei, ina'l11,te vor f tot aşa <le buni frati 
Inli'nfl:Ci/rî ai nDstri ca şi in trecut. si nu VOt 
p\~ aceşt tăr<lni cari în toa'tă vremea Sllmt 

i să nlece CII e4 în luptă. J)entru dreptak'. 
~elidăm pe fostii noştri candidaii: d. 011. 
ill!'Tlhesti şi N. Adam, ş',le dori'nr Sj)OoP bun 
rpt5 pentru hirui.nffi. Asemenea la toti C()11-

t~)rii PilWlWitht i ţă'I'ăI;.e.s.t; ~ 
:herechiu. luna lui Tl1T1:e 1922. 

• 
Petru Popa, 'Pl'ug-ur. 

)in parte-ne la scrisoarea fr'llTllo.<lISă ,a frate_ : 
). POj)a tl'lI a'vem nimic de adă.og-at, ,tia, find 
111 de gnî.itoare. Doril11Îllsă. că vmb',leiz
~~ ~il1 nohila inimă Ş' ,l,ictate de fmlT:nJse~e 
w~lNnlie ale iJJISUfletitnlu'i, nOsWufrate, să gă~ 
p un cât m~ 'Dutel1l1i-c răsunetj·n rându_ 
tă'rănimei noa.stre. 

Pentru 
să 

. 
cel ce vor 

pJece in America. 
Consullll ameri.:an uill BU':ll.reşti ne tr'mite 

spre puhl ica re o informatie despre cOlldit'itnilc ce 
trebile s{t le Îndfplincască a.;ei cari vor să plece 
in America. 

"Viitori cmi~ranti tnl'buesc să depul) pasa
poartele şi documentele de lirs[t rrecum şi foto
grafiile la ag-cntia eea mai <!nropiată a Comp;1n id 
de na vigatic cu caTe ,"or să dtl[ttorească sau la o 
societatI: american~l P~l1tru 'ajutorul emigranţi!or 

av,înd sucursale (fili~~le) Îll România. Aceste agen
tii Ile vor Înainta Consulatului. EmigranW pot să 

Înainteze aceste documente ş~ direct Consulatului. 
în plic (euvert5) rccomand,at, dar În nici un caz 
nu estc dc l~!ls~l nici de dorit ca emilnant!i sa 
villfl la Bu~urcsti până ce nu vor fi chemati pentru 
viz{l de către Consulat. 

După examinarea documcntelor trimise, COllSU

latul va Înapo',a paşaportul emigrantulul respectiv, 
informându-l cf'tnd trebu.e di. se preZinte la acest 
Consulat pentrll a primi viza, Documc,ntele'cetc. 
cari trchllesc S~l fie înalntare de emigrant pentrll a 
d~ti~a numărul de Înregistral'c al acestui Con<;u
lat. sunt: 

), Paşaportul. 2. p.atru fotografii 4 cm, pc 5 cm. 
3. CNtificat (atestat) de nastere. Certificat de mo
r:L!'tatc aditând şi timpul de reşedintă În oraşul 

Ilnde a fost eliberat. 5. Declaratie (~e garantie dela 
pricte.ni sau neamuri din A:merica. 

EL Y E. PALMER. 

Consul al Statelor Unite ale 
Americei", 

Acest aviz are scopul S[l uşureze câşti~area vi
zei amer'cane şi a scuti pc emigrant[ de cheltuieli 
de prisos. Dar niCi la un caz să nu fie sncotlt ca 
un rrrdemn la emigra-re In A!merÎc a, unde sunt 4 
milioane de lucrător! fără lucru eari sunt muritori 
de foame. Aceast1t din cauza că fiind Prea urcată 
valuta ame,r:can;t fată de a Hlrilor europene, ace
stea lIU mai I}ot cumpăra .,jci o marfă din America 
Şi uc;tfel magazinelc fiind pline C11 :măriuri cari 
nu se pot vinde. toatc' fabrice-le cari .lucrau pentru 
export SUl1t închise şi muncitorii lâncezesc fără 

lucru. Deci oarnenij, şi mai cu seamă Românii, să 

rflmâela ~vetrele lor undt tot mai au o coajă de 
pâine, să nu plece la streini ca să moară acolo de 
foame. 

S T I R ][. 
~ --
CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 

Iulie, 31 zile. .-
Ziua I Calendar I Numele sfinţilor InsemnAri 

n. I v. şi serbătorilor 
~ 

j Luni 3 20 M. Metodie Mersul v/"l'mii: 
ploios, 

Marţi 

'" 
21 ~!. lulian vântos. 

Mere. {) 22 M. Evsechle 
Soarele: 

Joi 6 23 M. Agripina răsare la :) ore 
u7 n1. apune la 

Vin. 7 N li') N. S. 1. Bot. 9 şi 00 min, 
• 

Sâmb. 8 25 M. frevonia 

Dum'l 9 '26 
laS lun. (20 Jul.) 

p, David pătr. Întâiu 

Dum. a ;)-a de Rusalii, Ev. Mateiu gt. 4, voscr. 5. 

Cum e ptimftă getzefet noasiî21 ? 
Prim'm Ilrm[ttoarel~ r<'induri dela un frate din 

Idandttl-mare (Ardital): .' 
.,Vest'ca \esjrei d~ suh tirar a llluit iubitei şi 

a~teptatei noastre ,.Glasul Satelor", ~Idedt gazeta 
Iloastr[t a partidului t;lrănes~, mj-a făcut O nespusă 
bucurÎe. Cât ce am prins în mână ţ;el d'ntâiu nu
mllr al f{l ii , dela lIlI amic al meu, numai decât a:m 
si făcut :printre locuitorij cu carte propag-andă 
j)0l1tru abonarea illbitei noastre ro;" .La Îndemnul 
~i Măruinta mea, am şi adunat bani pentru aho
nament dela mai multi tarani, (Aci se Îllşiră nu
meleahonentilor. - N. Red.) 

Dela Unir,e Încoace, În Ardeall se sjmţja foarte 
, mult ljpsa lH1Ui z.iar al tărănimei. De sine se în
tcle~e, că această piatră fundamentală nu putea 
fi plls~i de nimeni ailtii decât de acei bl'i!'bati cari 
ali avut. $i au si acum dragoste. pentru t(irăn~me 
precum Si dorul de a ajunge această clasă la o 
stare cât ~'e poate mai fericită. 

Vă doresc din parte-mi ca acest început să fie 
pentru binelie si lnaintarea tărănimei. ~ Cu stimă: 
[oanichie Moldovan, student. 

~ Ni se teleuafiază din Hllcureşti: La clubul 
partidului t:lrătlcsc a anlt loc luni [) c()!lsfiituir'e 
a parhmctllari!or S'a examinat Întelc!{erea ::tl 

partidul national djn Ardeal. lllcheiat de delegatia 
comitetului formată d'n d-nij L Mihalache si dr. 
N, Lupu. S'a prirÎlit această Întelegere relnoin~ 
du-s,c mandatul acestei delegatii de a desăvârşi 
îl1t~elc,lrerea. S'a acccntuat aipoi hotărârile hnte 
mai înainte c~i opera de legifera re· a actu:tllliu i 
parlament să nu fic rocunoscută. 

S'au ma·i disclltat chestiuni referitoape ta on~a
nizatii de partid. 

- Printre locuitorii din Caraş-Scverin dom
neşte dela o vreme mare fierbere pe chestiunea 
islazurjlor aCOrdate de comisiunea specială şi cari 
întârzic -S~l fie împărtite. In le,găturăcl1 îm])ărtir.ea 
's!aZl1rijor, societatea "Resita" de~făsoară o vie 
:tdhntate puntru îm.)iedecarea înfăptUirei hotărir;
lor cOItJisjune i . Tot1ls "Reşita" va fi expropriată Cll 

30.000 htOctare. 

--~ ~e anunţă din Bazargic (Dobrogea): Colo
nelul U1că. COi1ll3ndantu,1 brigăzP a 17-a de infan
terie a fost atacat cu focuri de revolver. Ag-hio
tantul co]ollchduj care se afla in aprOJ)ier~ a r i -
postat tr[l~;tlnd mai tnl1lte focuri. Comita~p bulgari 
au disparut. 

~ Se V.estICStc, etl În Germania ar fi isbucnit 
revolutia mOllarchist~l. Revoluţia ar .câştiga teren. 
Oerman'a c În ajullul unor grave Întâmplări. • 

.- La Bucureşti a fost arestat 'periculosl1l bol
şevic UCrainean OstroKowki, care făcea cunoscute 
comandantului trupelor w\ti.etice mJ.sllrile militare 
ale ROIlHln i t:i pl!l1tru paza tranitel Nisfmlui. 

-~ In zilele acc."tea s'a înmormântat cu mare 
P(Jl11j){t jertfele potol)uluj dela NilSaud. 

-~ Un aeroplan cu doi ofiteri s'a prmlllşit d.ela 
600 mdr:' in~lltil1lc În comuna Cat6lu, lângă Dei. 

- Mihai Bolovan din Bonteşd a dus acasă o 
granată găsită pc câmp, Jucându-se CU ea granata 

I a exP}oadat sdrobindu-i bratul stâng" 

-~----------------------------~-----------------------------------------------
uL/ASUL S~TEIORU este g~l~ta care -lUPtă pentru apărar~a intereslllor şi dreptttrilor celor mu1ţf şi necajiti şi pentru feridre~ lor .. 

... 



x AVIS PJ::NTRU ŞCOLARI. - Pentru asigu
rarea loculUi la şcoala sup. de comert pt. baeti pe 
arml şcnIHr 1922'23 elevii se pot rnenota la djrec
tilll1ea 'lce.'k·: !jcoll dclJ I Iulie P;ÎI1~l la .3 Ture 
indusiv Între orele 10·11 a, m. 

Cu 1 Septemwic se desdliuc Şi secţia rom~Înă 
anul 1. Doritori·: se pot prcl10ta tot la aOl'3stă di
recţiunc .. ~ .. !HRECT1UNEA, 

x Toti {'le,';' de liceu, ş.:oala medic, şco~l'la 
normal:l şi şcoala de arte ş.: Illcserii. \:Jri au depus 
examen se Vor rl'C\lllOa~tc illl!l1ai atUllc: daUi b 
IllcepeTjCa l10nlui an şcolar vor purta capele pro
curate CII j)Tet eftin del" firma GHI::ORntH: MA
RITA, croitor. din Arad. str. Brancovk:i (Lal.ir 
Vi!rt1os) 1 Palatul farJl1:lcici fiildc::;. 

x Primesc în ,:::'iric pia·n sau pim1in cu pret 111'
..:at. Str. n(,hra (F. l1n ... ·zk6) Nr. 5 in Arad. 

x In Sir. Vicclltiu Bahcş (f. K;S's Er1l6) Il Arau 
~r. 10 SI: g'i'~;:.-:te o cas;\ ele \'ii.nzarc cu locuinţă 
care poate ii OCIl!lat[l. 

NOU! NOU! 

Bere famiIi ară (de TImişoara) 
aibă În sticle de 1 litru • . 8.- Lei 
neagră (( de 1 litru I • 8.50 (( 

de vllnzare in prăvălia 

RO T H, Arad, Str. Eminescu (Deăk fi) 29. 

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

!ţu -
IhlmitH':-:J, 2 hdic 192.\n .... 

"SARTIA" r 
Societate 8l1onimă română de Trai 
sporturi Internaljonale şi AntrepoziQ 

cu Sucursale În toate punctele. 

BIROU DE VAMUIRE: Arad, Strada Bucur l 
EUGEN 

Hotelul si restaoranto I "PAN ONt 
REI S MA N N ARAD, BULEVARDUL REGINA MARIA N·RU -ARAD, Strada Eminescu Nr. 8. - Telefon: 7i. Mare comfort • .jO camere renovate &1 mo- -

; NUMAI PENTRU V ÂNZĂTORI: bilier modern. Bucată.de excele~tă; Vinuri !f/ 
1 E t~ t tt t 1 d It ( i) t t excelente de Podgone. ServiciU prompt. ten xecu a o e u e pa oane rocur esu el" . 

d' t· ~ t fii f t·t SAPCI (fi') localul e Situat In centrul oraşulUI, r"~ ... 
In ana pen ru eme şei e. scu I I _ 
ŞALURI. CIORAPI speciali pentru copil etc. Andvct LEIPN IKER, proptit 

, Ccr.~iirell!ă cu Gf II C fk br:caţie din tai? ~i Gin st;e:nătaîo 

1 .................. __ .... _-_· ........ , VÂNZARE DE LEMNE DE ft 
CalVarul fiaHiof din Ju"oslav13. 

1 ~ 1 1 DE FAG Şi CARPEN. in cantitati mari $i i 

-.:.. Sârbii împotn~va bisericei romftTW$N. - I09n Ko"o" Magazin de manufactură ! I ClTMP,.\R.4M FÂN SI PAIE. , 

RevizoratuI şco1ar din Bitolk (Ma1cedonia). j {j stofe şi broboade de cap. II II: ,,0 OI N A'6 Intreprl'nOBJ8 Cflffi8rfol;1'\1 
a făcut Cl11105CUt ministe1rului in-struchmei la I U II 
Bllcmesti ca autor'l:ăţile biserkeştj. sârbe. au ! • ASORTIMENT BOGAT. - 1" 'l ARAD, STR. BARITIU (RĂKOCZY) N-RtVI't 

l h' ~ u l ' ~ 1 PREŢURI AVANTAJOASE . pret at ,ser ca romaneasca protoercu Ul roman I : 1 Proprietar LI,\-'IU POP'" 
sub rezervele de a se oprj sluibele re1.jgioase din 1 Arad, Bulev. Reilele Ferdinand 1. 3 Î,'! I li 
Jaseie românilor. I-se Illai porunceşte protoere- I I 
ului Je a tne ppotocotliele biserice în limba \ Filiala Chişineu (j. Arad). -i I _ _ -' t. 

I ;l\' 

~r~:vl~~lt~;r~;n:i~~l.l[ bisericei să fie fă·out de 'Cd- -.--------------- Un maşinist şi lăcătuş .",,',11" 
In ziua de 7 Mai a. c. (Bunav.estire) s~a slll~ 

it pentru prima d:ată În ·româneşte in biser:ca La LUDOVIC BAUMANN 
Si, Constantin şi Elen.a,. MARE COMERCIANT DE BUTOAE 

Arad, strada Iosif Vulcan (Kazinczy) 11 

• 
se gă~esc de v;îl\z~re BUTOAE începând 
f1~!a 15 Utri ~i rimă la. fO Hectolitri Cl] 

PREŢ{jRI IEFTINE. • 

,'Vtinisterul inslrudiuIl4i cOtJsiderând ·că ace~ 
ste oprelist ad;uc pe de-opa.rte o snnbke gravă 
\azei morale a !)rotoereulu; român ,din acest 
oras. iar 'pe de:lltă parte prin ti'nlerea pnotocoa 1 
Îeior in liimra slavon{l, se atinge caracterul ro· i 
lmlne'Sc al bise,rcei noastre. a inte,rven.;t pe cal·e =-------------------= 
oii.:jO'Jsă la ministerul de externe pentru ca a_ , . • 
vesta, s.ă interv,jnă pe lâ!}gă ,gU~e!llll} sârb pen- ! MAURIŢiU RUBINSTEIN expedttort Irad 
tru r'dlcare-a acestor mas·un vatamatOa,re. I 

,~- '" .,- ----~~~-~-~~ ~---~-~- --~- ---.' ,----- 1 SUCURSALA CURTICI. 
I 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI ! TRANSPORTURI Internationale. vămuJr:l de transl-
I,~ b II sitărl. . 

Am mai primiţ următoare~.a onament~: INTREPRINDERE de transporturi de mobile În ca. 
Iane Stefa,n, y R.oş1a? u. Petnş(~r (6 lnm). Oa!}J ! mioane Închise În localitate. În tară şi strel-
Gh~~g-he, Nadl~c. Nr. !?~ (3 Iuru). I{~~l1 B,al~C~I~t I nătate .cu preturi convenabile. 
îll\ d.ţ.ltor, All1la~. P. ti., CIt. fhun ,Fran<:,sc, OSP<lI<l • i ASIGtlRAREA mărfurilor in tlmpu] transportului pe 
Aradlll-Noll (3 11ln), NIcolae LUţal. ospatar Aradul- Y'l f te 
Nou (.i luni), Bran Ştefan. Arad-Gai, Ret. n. S. (6 cal eera • 
lunO. Tod()r Mk, Cherech; (6 h.n!l. Mitru Ocoş, 
C;\pJIr:a-:; (.Ind. Cara,,-Scverin) ., luni), Oheoq:::1te 
"e~(1J. f'ÎşCllt 'D. ti. Fihiş Nr. 130 (3 luni). Iosif Că
J;,r. Fi~cllt P. ti. fihş. crâşmar (3 luni). Dimitriu DEPOZIT DE BERE 

.-
Br;lclean, Şria Nr. 106 (3 luni). Ioan Baba, morar • B O"" h m 
P,Î.IH.:nta (1 an). LazaT Julan, Curtici NI'. 6RO (3 G a m m e r SI 
luni). Dr. Cornel Buştea, Chişincll. advocat (l an). • 
\lcxandru Imhoanc. P\!cica Română Nr. 609 (6 !u
ni). Şotron Ghiuga, Chier Nr. 242 P. u. Târnova 
(;:1 luni). Colonel Alexandru Vlad. Bule\'. Reg[na. 

Arad, Bulevardul Regele Perdinand 1. Nr.23. 

~larj,a Nr. 21 (1 an). Lyub:ca Codoş, Pecica-Rom. ii-iiiiiiiiiiiiii";-il· _-!.Iii_"" __ iiiiiiiiiiii ____ ";; 
~r. 647 (., luni). Romul Cr~lin;ceal1t1, Învătător, Că
nil!. P. u. Sincrsig (Jud. Timiş), (6 funD. Dr. Bluca' 
niDnisie. Arac!, A~iltll d~ copil (1 an). Gheorghe 
POP3cO'ITIcrcia,nt, Zahalt (P. u. S<l\'ărşin), (3 lw1'l. 
Dr. Aurel Grozda, ad.\'ocat, Ruteni. Milcntic PIc'.', 
fE!d~dia, p. u. V~lrădja. {l/2 an}. Dimitrie popa, 
n{l\'~u;dia, p. ti. Vflr{idia (1/2 an). Petru Dchebm, 
J..-l\'{i~dh." j). u. Vilrădia, (1/2 an). Toan Cotarlct. Pa

vel Popescu, 1. Gartenberg. M. Antinescu. Traian 
Andres. Nicolae Golea. Pctre Petre~cu. C. Stro
,,~cu, [)r'ecill Petru. Ti ritcan Gheorghe. Pcc":J
Rnm~îll,t 611. M, l\Jachtmatl~llOll, Arad. A. Vătcan'l 
Potea CO!1stantitl.Arad Mihai Otla.::an, Arad. Da
l1ian Ilie. Arad, 

~"f~~~'p;';_~ "'~.~';'''l'''~ .. ~-J·t··!~~~;~.~~·,~·"";;:.· ..... ~. ~.:--:;· ... ~~~,:}"t..:~~ 

CAfENEAUA RESTAURANT 

" TRANSILVANIA" 
ARAD. STR. EMINESCU NR. 29. 

S .1 T"~des.chis comp!ect rCl1ovat. -- Serviciu 
prompt. - La orice oră se serveşte mândiri calde 
l:-Î reci şi bfiut1lri excelente. -- In fiecare seară 
c()l]cerieazii orchestra renumituJu: KcNTA. -
Roa~ă sprijinul onoratului public 

IOSif BIERMAN, propr. 
'. 

MIJLOCIRI DE CUMP ĂRĂRI ŞI 
VANZARI nE CASE PRIN SOC. 

Strada BaritIu (Râk6czy) N.-rul 5. 

.................................... 
D. SeHUH & II'. flftONSUHN 
IRIO, Bulevardul Regele Ferdinand 22 

TRANSPORTURI INTERN A no
NALE ŞI V ĂM lJIRI. 

Adresa felegrafioă: SCHDRARSOHN Arad. Telefan: 5iS 
................................. 

in ori-ce cantrtăti lCumpăiJ'l! 

"li> <> -I. :N"' ..aL ~~ 
'Strada Baritiu (RâkOcZY) N.-rul" 5. 

Tipografia "CONCORDIA" Arad. 

'11 
din comuna Lunca. caută aplicare. A se ai 

,1\ 
dlui ZAHARIE DA.~AN. in Lunea, poş.ta Baia-de. 

DE V",--lNZ~.\RE IN AR_Ari 
!~I 

Restaurant '11 berlrle de I-ul rang; chIrie mlcăli t 
tract de lungă durată, e~entual &1 casi de vânUf\:;;i 

A se adresa Administratiei 2'areteJ. 
, C' _________________ ff/td 

TINĂR- GERlIAN 
~" 

i. 
cauti cltl1O!$tinta une( famHft romane. unde ati j 

putinta !'ii invete limba romană. - A se adresa l; I 
nistratiei gazeteI. U! 

•. pj -----------------'il; 
DANIEL KOCH~! 

'('1 

ARAD, STRADA EMINESCU (DEAK PERENe· 
v ţJ 1 

Execută aran.iamente pentru luminatu! CIIf,j 
electricitate şi transmisiuni electri4:e~) (l 

REPARARI cu "returl foarte ieftine; ... tII 

........ ...-.................... 1'1. 

Cafeu· Restaurant "PODGOu';:: 
DIN PARCUL EMI1'I'ESCU 

1 i "ustoase' M'·~· " este prevăzut cu ce e ma .. 1\.\ 

'$i BEUTURI: numai seara se servesc ,'Il 
calde. In fiecare seară orchestră de I-Ii) 

Road sprijinul Onoratului Public. - OIRECTI~. 

________________ -);J 

t'i 

ni 
Cumpăr brilliant 1 

h· obiecte de aur ,i argint cu 
i 

,(' 
,preţurile cele mai mar. 

p 
IOAN GARTNER, Ap-,ş, 

Str. Bratianu No 2. Pal. 'Min. : T 

~ .. I .......................... ~· • ;it 

m ......'lU 
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