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

APARE IN FIECARE DUMINECA, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

Ca să-si ascundă păcate~e, liberalii calomniază? I , ' , 

- ApD'1ele d-lui I. BJt7ătialrl-u. -

~IJl) I illul "TJi,'ioll :,dIIIIUH'Zl'iO,"(/'(1) II/ill

(,i/wti", (';I;t,I'iC\ TI":lll,;ilV<ltll\·I. 1'['iI 111;11 \'1" 

clIP g'l/.el rl il 1)" J'! idlllllr national. pIII}lit'ij 
1 1 1'11 ,,"Il ( I <l l' ( ·1 f' : 

. .lmrc Ini.tJ~0·1l1Ililtc,LlI dur oii<.;i,nsld gm'crnu
lui hi umple' zil11ic coloanele, Rascsti i.'flte una 
aşa d c Î!:~{)'l'llmat~I, ÎlIC.Î1 iti iaDe hlipresi.a (te 
falee S~-l crezi) cit au.:orul şllletchc;~ V'IlCa S~l-Ş 

h,at{l .ioc de p:ro,";ltia patifoniflor .. 

A şa i Il lIlN 11 {Imi cel -]11<1 i p :0<1 s'piî t. Ş'll g11~llLl.

tl!] ,Ziarjst. v: fim! ~Ia .K<I te.(';1 Pa'rtiuul t{llr,uK'sc 
cst<.; :-.trcjn ,de slufi'cttll JIIcanmlu,j, 'all'gl~ll;le11[eaZrl 

în fehi'l urmlllor: "Da,r Ili·ciod'at{l în istor a 'noa
safl mi au cxistatP\ralliN'ti (În:l:cceri) de e1a,se. 
d Illaidograbâ o uni'l"'l.'. şi o so.l'. L!l;.lirizarc Wm~re 
la oblt[l} a claselor ~w)l.;ia'le -- soli\liariz<ltl'lC caire 
de tTl'rfeii se·ex.pHeă p'l','ln( fIvzhmea, ('o('mtopJ.r~a) 

ohiJf'~ipi I il 1', d,ll fiillddi eondllei"dnrii ;)('(" 
sfei ţii!'i. --- ('Il 1',ll'i eX('f'Pţii ---- .111 i('~il din 
cll i ;n' 1I1<1·';S<I ţ ,'1) 'fI II P,I :'i(' ;-1 ", 

Mal 
mult chiar. Suntem cea mai fcrk:ittl H\atie d';al 
El~l'OJ1a. sitlRu'r' În kihrl nost:nl. dcoap~ce la 
noi lipseşte 'P,111{1 şi alltG:R()'i~i ~imu I (îlllputrl: v,i -
rea) c!ascior. tin kil10men (alru';lul'e) em'e se pro
duce eli fata,litat.e (ursita), o,ri mlde cxis'K. Ull 

J}alrtid soc·:a,1. La noi cx'j.stă dIC~~lVftrşi:Ut an1ll)

nj.e socila lă, t{)at~t ta,r'a fihllrl grup"!'I.i Îll .i ll'ru~ 
Partidltllui liberalI. 

SlH1!t ca z'ulri când i111!'noiuna devj,ne, pr 11 
prostia tiduitoTului ,dc3K.k;eptul divină (,{,hmmc
z'Cia~Il'{d. Ea te S1cuteS-le de a le nl'iai SIJullber:a pe 
'celelalt,c Ş falee U111reail (adevărat) şi t,;lij)l'eoi.h 

0'1 (inse.fIl11at) servici'lI ... ad;ver~l~]"IlJillli (colrtra-
fU lui) ! .' 

I:: tocmai cazul de tialtă". 

Iar distinsul gLlzptar şi IlIillUllHt S('l'll~ 
tUI·. d. r. 801'1'/, puhlidt llll lIrticol În 
"A Il ro I'll " din carp eXf.!'<lgem UrlI1Htoarplc 
p;. ni: 

.•. ( )I,i <i" !e,ll(' ul'i lilwl'(] I ii n))' sn În

j tJ~1 1'1'.:1 <lt.f"lItinlll'il Jnn:,~t~I()I' dela f,lptl'lC' 
101', ]'('e: IlI'g 1 <1 d i vc'ni U!li I î Il! () rludwri) pri II 
al'lIlLl <"d(Jlllniei. ;\ VPJll LI pt~: Prin (lfiei

n:-;lll liberal, Q>('llpr,lllll .\n~I'(·.';cn il f()::;t {k
('n·tat ".tl'.)rlii-tor" penfnlt'iI :;;as8 luni. fllili 

UI!'zru ewdnş oficios SH spI1I1ă.: .,inti. {Hl1U! 
(' .. 11'(' ne tl'E'bup în ffllpn"jurrtrilc il'cl\lah:' 
(dp faţ(l): pe d. Iorga îl I'<lrieat.ut'iza 11 
pumni slf'rp ee ll\i dtlr roade PL'lltl'll 1' .• 1 

lil;j Î' tt't r;t,i ti Srl-! P l'(H',];1I1 H' III (] l'P a post () I : 
d . .\-laBill f'l'a ·un .\resia p(,'lltru \:·i. "f'eeU'Q 
nn-; tltlpif'dr'e;l srl-] fae(t ahi frrldiHor: d. 
(1 (lldtş ('ril pelltl'1I iwei,jşi lihE'I'<-lli. la un 
IlIU!lH'r:t dur, cp] Iilal SMliHos cap din .\r·, 

ti l' il 1. 1 '( • f ' ; 1 t ' ( • Il ti - i îl I I Il i ,. '1 r (' il. ::; il -1 d \~ l' la r l' ! 
;Izi 1I11 Sdl'll"i'lt ,Il II)]': 11.1IipII<1 ('1',. lllilt'tir 

t HI,II ti. <lzi f' lin I'til ;"I\,it IH'lltnl ei: r[lj)llsc.l

lu! '1';1 kt' 1"'lt'o'';t'1l pl'a .-[11](.1 1 t';Hlal (lI'. j';lIld 
.,!l1I1 ti.· Iirdilll''', dllp;ktllil III anii lll'lltrc.l

iil ;II,ii \' j('(d,lf' Vii i p"-;"II l'I'(] jlPld 1'11 lilw·-
1'; 11 i II li II Il ţi J lla Il ,II U\ l' ii, !H'll tril si !Il P [ 111 
i!l(ili\<. ,·fl. 1'1' .. Ull I'~'nd{ al dt' HlOdlll cum 

SI' pn'g2I1t·'l t;I],;1 P['!I1 ni l'iIZ!>oi. E:\.c! II 1'1"11' 
,,11111 IJltllt utili IllJlllf'I'tI'I~t'. 

• H(·\,~,tJilll IiI P,ll'! idtll l;I)'~I!l(,'S(,' .\c'e"t;1 • 
(' ţillt ;1' ti,· pn'dill't,ti .. I pl;ICl'l'p) il gll\PI'llli-

lui. l )(',;pr(' d. \1 ih<llclt'hl' il Il SP11~, cii a. 
\'nit sn \·(llldrl. Ihdg'(ll'illll' ('"dril'lll'ml ~i 
C'II lt1<1trl p\·id"'lIl.n t1impp/';illll'a) deslllinţi
rilul" ('OI11ill1l'-l elill 1';I11d !Il "tlfld sit ,;" (,,
w,t"e: {J. :-;t<,'j'flt!: IHl tn=idâ1A:H" dai' nu-i ,in
dp('(, dr'şi <Il' Plljp,l s'o f';l.dî :;;i ;11] ftl..,! -;1-
lit,i .... :0 J;](·tl ilIS~1 rdllz,l: d. \. Lllplt SJlIl
IJ("li I '(';-1.11''' t'('ltlţij \!t"+-2JitllrÎj .'Il hub;;p\-icii. 
(';îl tilJlp tlri(·joslIl gll\-e!'lllliui riu'('" ,W(',l

~t;1 "fiT'lllatip.ll1 tara t lIIHI'OL' calomniilc)]' 
1111 i·s," tlil'd.'a jlll'pol'hlJltţi IÎl1SClllfl[lt"tP). 
:--:.' a îl 11 ;\111 P I (1 t Î Il'" il (" ă Iii (' In j, Ş (' f ni g Il W' ,'

IlUllli. ill.'i11R d. BI'Mi,lllll :<1 11('('1.11'\'. c'il tir. 
L'J!Hlîll "~llit Me d{' miII [..;ll'u ti" illh'I'!J(' 

.. 
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intretinea relaţii lrgăf.nri) cu bolşe,-icii şi, 
Hea să tdide7ie interesele ţ.ării. A finnati..i 
ltLH' gl',]\'ă, fiinddi nil vin0 dC'!;l o [ll'r,;n,ln{i 

rrll'ă rfî~pllHdC'rr. ei d\~la primul lllini .. h'll 

;11 Vlr(,r. 
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;';i,;t l'llJ!tl 1I'pIPI(' .,fl j·C ilIH'l,P Il(' toti 
lIIi II t p: sa W'lIl<ll'Î 1 J I ,'II ilt ('ut, I un t' îlll'urrb! ti 
oH:tl\'it;ltl'i! t'Pil a gll\'PrJillltll, "';1,-j .ilt'~ll ;:1111 

În !.!,~li..illllP;1 lUi ()"\~."i,lii< 
,~- ~ ) 

Dela fratii de peste hotare. 
V~ste buna dela ur,~isitji noştri Rumeri d'1n 

[stria, aZr p[lmant ita.lian. In Pllblic.atia omag-ia!;.! 
"Picmont:c-f(omania·" pe' care Academia comer
ciala din Torino o închină vizitei din Maiu a pro
fesorilor Si studentilor dela Academia din Bucu- , 
r~s.ti. învătatul Matrer Bartoli deLa l~nivcr. s~tate. ~ j 
din Tor·ono. ne adUCI; Vi.!,tea. C,i CC! 3000 (t(CI 
mii!!) de ROtllâni istrielli, ~iltL Tl1~i sunt a~i,. <; .'(l- I 
pati de nepasaroa .a!l~tr:'aca SI de şov.'n~sllllli 1 

~croato-slovelJ, au doballdlt (]ela noua stapan!re a 1 
Italiei ~ s~oală l'omâncaSC;'t1 , 

!'Ju voiu uita nicioda~ii fiorr
y 

dc ~uCllrie. simtitl I 
c~t~lld VCstC~l' aceasta ş.' nu I!'<l netin :~_ SPune cu I 
cata nespltsa dure·re m a.m gall'dit dupa aceea la . 
d. I()n~a care :;.',a dus într'ull sat din franh s{t 
faci-i m:ntrll f·rancezl pe banii lloştri ,')Ie.oaIă româ
neaSC~I, jar în Istria. Timoc, Macedon~a şi Bana
tul roh1t de Sârlli nc Tura 1imb~1 ş.i ne dau Ilie 
.. GosDodi l)omih(,l" cu sila În biseridi. 

Şi tot cu rll~ine m~l gânclesc azi cii l'a l Octom
vrieolecase o dcle~,atie la Belgrad pe.ntru re~u
larea "itllatjei biser.icei noastre În Banatul robit. 
fără Însă ca să fie pregătită - după Însăs S))tl<::;3 

dlui dr. Moi~e lenciu -~ şi fara cc.a srl poabl duct' 
cu sine această ddcg-arie un "Icar la V~îrsct si lIll 
Protopop la Satu-nOli, Panciova, 

La 1914 wborând de pe Montc-MJ~giorc s.i 
tr~câjJd prin rom<lllescuJ sat Leta i• alu11ci, cotro
baln~ printre cărtiJIe de PC ~uil1da CllEirci ciîsutc 
ro~al1esti. ai fost condamnat 5[1 descoperi sur- i 

Prlze ;:a .. Mladi Hrvat list za mbdi s"ijet" (T,11l~i-. 
nIt Croat. rcvisni pentru tineret). Azi scobor:lnd 
pgste "Culă" la lahuca ori la [am, esti condamnat 
sa d~sc~~)eri "cu .durere "Vc1ika-Srbia Hoville nas 
mlad! C:tovec, am vina celor cari ieri <lU jurat 
pentru ~l1treg-ltatea Ba'llatul1f! şi azi b.at tăru~ele 

" la, Che<;:la, Modoş, Var[ldia si Ciurda. 
C\.. B.l LECCA MORARJU, 

Invăţături pentru popor. 

Ieri şi azi, .. 
de: Dr. Ioan Suciu. 

Dom~iile noastre şi Domniile lo~. 
~ 0.t toaţe P:OpoaTe~ din EtlrolJa, asa şi llDi Ro

manll. mca din plamade.I'fă. am avut un strat su
p:a~?s. Romanii vechi îi numiau patrici:ani. "pă
rill tu popo rul ui", 

N~g-::esit. că pe vreme~. când au venit UngLlrii. 
Rom~ll,Hl . aveau ... ,fr.~lIlta,si • asemeni "nemesilor" 
ung-Lin ŞI "cneJIIot slavi. Sub inHlIinta slav.! cu 
vremc şi Românii au primit nllmirea de cnez" 
S; Tlumele jsfon:ce oovcdt;SC c{1 până l)rin '~!eacll! 
al.XVI-le;;! aveam .,cnez i", fruntaf:>i rom{ini între 
n~I, In BC1nat, Primarul satului poartă si azi nu~ 
mlrea eLe ,.:c.hi.nez". si chi nejj-nobili aVCi<l'fll PC în~ 
trc.'; întillsul ~ărt~lor locuite de Rmnânii din Ar

,dea:l, ţ:s,Wat SI ~artJ!c LltH~llrene, iar .. bHeri" a
veam 111 tara Barse~ si in 'Ceai a F;ll?:ărasnlu j , 

Tot! a.cesţi bYc.ri Şi. ch;:neji ai !loştri an dispă
rl~t (~Jerlt) insa ln randn·l YC'acurilor din nrmă 
dJn sa.~1tl1 POp?ru!uÎ rOT!l;;n~sc. Cum? {-au strivit 
VnR'llrq? Nlt CI d!nllX}tnvfl I-;t atras tl~amlllui lor. 

vSchimbându-se vremurile. prin c~ldcrea noa
stra sub surlfematie -- robie -. ung-urcască: dOIll
n!i no~trj s'au schimbat si ci cu ele -- s'au nre
facut 111 Ullguri. s'au aliPt clasei domniwaie 
strCtine. 

Trădătorii decoraţi. 
:Y\ apostolii pe drumuri. 

D, Mihâlyl pct~r, UCPllBt 
liheral al cercnllli Si~hct a 
flJst dc;,;orat de M, !:'. re;!;ell.!> 
României. 

Cetim În gazeta nfi..:ia!ă a guvcntm!ui. că 
[)ollmi ti ~1:1I1 ca (jecrYra~. elin 'llr'llei [l] Încomnă'rei 
Sa'c (!e rq;c ~tI bL!tl!l'or r-.comâ:r~il{)r. l)e d. Mi
ktdri J~etN. deputat liheral i'n Mi:unanmreş. 

Cu al'est .1)1 i1e.i d, Z a/UIrie Boild, I/Jubl rea ÎH 

gaze,a "Patr ;Ji", orgaTlll1 ofioioa.! al Partidului 
na'tiona1.ainl~lllllT)te eFn viata politkă a T1ittmitu
lui !1~lag'l!ia.ron şi rerieg;;vt. Iatfl p[lIl'{L1e Ulai .ÎII
$;elllll a [·e ejj,lI <l-eel <H t\:nl : ' 

.",,1), Mi~,{!IYi Pet'er, a fost un 'ron-egat. un 
t!',HHI tor de neam, ocoatclă 'de t{n>or. Pentru 
tn'{tuare[l ~I~l" d. Miht!lYi P6N'.r. a .fostales ,ca şi 
acuma de .. kepvL-:!CI(j" (u.eputat) maghiar şi a 
reprezC!lta t cer'L'uJ Shdtf tubui În ,,'{)rso<; ggyii
les"-lll ('pml<Hnentul) ma.ghial', n. Mhâlri Pe
tel' hlcca pan'e din paniuUiI ooJ:'(le]ul; Tis7.ia Ist
Vibl. de,j din Pt.lWtid.U1 (elrui mai şov~l1ist. celui 
ma Î1ltolenMlt, CClili fllla:i flClJdionar ompolitj·c 
a! ved1ei Ul1\i:arii. Peiltnu "rner~'[eJe" sale paflr1io 
tice 'd, Mih,tlri Pe"::!,, a fost timp înde:lllllRat 
sel'ret:~l.r allXhrl~lHlen tu-lu: Illaghia,r. Credem, l:ă 
e de prisos sa sUa'llim mlJllt aS·L1p·l'a Înt{llnplărjÎ 
cu deda-r,ltia dlnj Mih(dyi In anui nnntnll~rui 
1918. 

J.n zilla de lR Odolllvric. ;.;â.nd d. AleXandru 
Va;dn~ f{]~ca dockl·:-atia sa ,jnimoas<l in nllmt'l~ 
com\tdu·1 U9 natioffa 1. vesti1ld '!Jumij ÎWire5!i des
Iip~rea !1nastl'ă de statul llJflga~'. d. Mill<"tl)~i Pe
tel' se dznea Cli tn'tlip cu suflet ~ă intu,ne0e m{\
'l'etia m{Jirt:.eJll1IUlll~:. dedarând. (:ă rlsa este lITl 
hun fmfriDt nwghjar si lUT vrea să multi nici (/« 
irulr),)cndeT1(â (l/Wlâmare). Ilf{~; de R()mâllia~ 
Mare, A şi rămas [a HuduJ)esta plÎnă ce nu i-au 
da! drumul bo[.ş('vicii . 

Acest domn. Mih{t!\"i Peter, a fostt decurm 
de dttre [~\:'gele I«()Illfl'niei-Ma ri. 

'Del'Olra.rea tHu<i M ihâlYiÎ Peter Înl'seaul'lnă de
cOI'a'rea lmtwo'· rcn~g';J t~lr.r şi ahriî d'~l tnrilm de 
neam'. Jnseal1lIl.l .pe\.~dllire<l' SOletllillia {<l,rb~lto
reasdd a tră:dăton',loT de nlCiam, inscamml re~ 
CUlloaş tere.a afiocial{t a llle!ji·tel~IO\r prcSo l a te de 
rC'!w.'g'atii rmmlnÎ şi ,e<>lte totdeodată () veşie,hre 
dkiahl a naticJmrlrsnmln' aJ1delenesc. Pr~n ·dc_ 
cma1readltlj Mih<\l/y,j Peten gllve.mul dlu· I. L 
C. BrătktllLl. a til1lllt,:u ne spuna nou[l, unului 
Ma Il i ll, ci fu: Vai(~a". diJui GOlldilş si al'lora. tlttl1-
fnr. d. lU))f'apot1sidnationaIă din trecut. ca're 
atid'lls-o a fost o mJulIllcă iJlllti Iii (net\r:ebni dll. 
o pierdere de Ump, u,n fJ'ea,c: că adewtratii băr~ 
l}(l{i, llpostolii ncinfricoş([ţ' (Ul fost aceÎa. cari 
si-lU! reI/egal !egnl, limba şi reli/da, cari şi-au 

. --~ . • 
Să vedem acuma: ce desvoltare arat(l stratul 

socialI al domniilor În tinlltllrile de dincolo de 
Carpati. 

Boerr munteni, D101 do\'elli ' Ş';. olteni' s'au su<;
tinut mulhl vreme la putere si la drllla Hinei lor. 
ei au dat din Sâlltll Si 6âng-ele lor o seamă de 
domnitori mari. chi<!!- s~ câte un Iu:ceafrtr, .~ cărui 
:;trălllcirc va fi r){',l1trll vecie podoaha istoriei nea
mului ]10stru. AL! dat ins;Î Si o seamă (le vocvo:;o;! 
si ăhănog-j şi dc.!.;cncrati. 

Astfel bo-erime;:r prini;;ipatelor dunărene are la 
a.cti Vll I trecl1tului S,iltl SI I}entru dom!li!i)l~:i rnari, 
cari i-a d·at. dar şi !}Cntru vrednicia si patdotis
mu.!. ce l-a dovedit ,ca în"ăsi între; împre.iurări 
grele - Pag-ini de aUr În cartea trecntuJuj acestui 
neam. 

trâdat "('({mal. cur; au dat in nrl împreună cu 
Af}/mn",i. ClI /1 urwit!l şi cu a/rii. 

Pentruca uaţiornaliştiisu:!îit lasati pc drumulri 
]>eritot ue fO<ltlle, în sohimh rcncgatij sunt de
coraţi de I~(':ge!e r-.cotrl,îll,ici-Mawi l'a propullerea 
celui .lnai .. ,uompeten!", celui ma:l "taTe", edui 
lIlai "mll<111e~,c" g1l1vE'llnal ţi'i1rj'. 

LUlpUltorj,\ lliationald.car.( au suterit temniţe 
g-re'k peTJt.ru ll11H'a de deswobke. Ipelltw:u neamul 

j
lOT', cum sunt ,dllii hrlu Corja\Hu. AlJl'e] Ciato 
Ion Mihll, Cassill tvhlflliu, C~H1SI~l.antlin Savu. V{)i~ 

I l'1I N tCSlcU. Vasir,e Lu(acill. Valerilw Bn<L11'istt!. 

I Zlaltal\e0"ll'f1te~LI1. Hie D~liaTHI şi alţ~,! şi altii nu 
pot f!(h:l'or'J1H ,peJltrueea INI ~Iunt ~looral!~ t:ot 
a t,ul1ci ·r:E"nega ţii. t:r{lo{l.ătmi~ de ,neam, C<ilri s 'aII 
Înscris îll PaNtdul I beral, p.rr·mes'l: dc",:oratii de 
!"a 11 ege I e j LJ bi t (1~ tur ll,r.or I~ 0111 [mi:lm . 

Ce hat.iocmrles~c aL'('S,t f;a.pt la atJiresaluPt'ej 
!10ast!le !lation;! le des i'r.<enes a te şi pli'lle de jert
fe gn:-le, ~a' h:ţ':"flr~'nilu,l llostr't! curat, la c{)!Işf
inta noaSH;lue lm])el'!' l~ber. Ce Îl1v.îţătuw,i () să 
trag{l din ea tineretul lh:.la ş-.:oakL Cum o ~[i 
râ,dj Î11' plImni u'ngurii Ini Hori)'. 

Ce<..'ace f"Ke guvernul flU mai (' un gest 'll
ecnşr'ent. cum <lir vrea S{l () prezinte unii: este 
d::at!;{IPtul f) proveca,re, 

Nu ne vom rmra dacă lluijlll'-poimime zia
rele liberale \'()r dt'sch:de co!ecle publice pen. 
/m un UWfllllllc!lt În amintirea lui Maflgra si 
!lIl !le vom mira. dacă il vom vedea a:â-mlti'lle 
pe !lmtritatc.·(J Sa Se.f{!,sz/w În m~ilocuJ !lostru, 
",ohaMl tocmai s.e('fl'{;ar g(,lll'ral la rezortu{ de 
instrucţie. 

/71 altâ (uni "({datori( tie 71eam sunt Îmlmş
caIi, la noi ei sunt decorati si joanl r!ot in 
"a(lI rmMic(J, Si totUŞI .. Viitomr are nCV)braza~ 
rea ,','tI l'lmtes!e rmtriotismal şi 11 ar iOl1ll1is 111 III 
nostru" . 

ZAHAR/li nOILA. , 

Lovitura fascistă din Italia 
Ce este fascismul itaHan? - Noul guvern a 

dlui MUlsolini. 

. Fa'scis111111itaJlian (dela cuvântul Î.asci()-ki2:~I
tură. m~ltlu!lchiu) estc\ o foarte ,mare grupare a 
inviitatilor de roate felurile. a vechilor !uptiltori 
"pc. front, a mieei burghezii contra celor ce llit~t
seră Prea rePll'ldc. că Hal ia e o tară învi.n~iit'la re. 
contra al11eni!lt~lrei revolutionare a social.jsmnlui, 
care ameninta. -~ aCUm doi ani, - Italia, ,~ll o 
catastrof:l Rroazllicfl. In ·l1umellc civHizatic i, ill IlU
mde ne.întrecutej culturi <.li rasei italiene. fasds
mul a mânt'uit de haosul revolllttonar llna din ma· 
rHc puteri moraJe Si materiale. a'le ihnnei. 

Dar gnl'llarea fascistă. care numără vre-o ,3: 
deputati În Parlamentul italian. sub conducerea 
dlui Mllssolini, nu s'a mltrg:init numai la a tt'itf.l: 
convinsi d.e Pll~erea lor, fasciştfi vreau să dicteze 
leg-i:le l'Or Si DO[llJl;;:i!le lor Italjei, 

Convocând un mare cow:u·es La Napoli de pc
ste 40 mjoj de membri. fascisti·i 'au trimes ~llvernU
lUi prezidat de d. Fa<:t.a ultimat sil, pkce dela 
cârma: tărei~ fu caz. contrar VOI' porni războÎu si 
vor cuprinde Roma, D, Facta om cuminte Şi în
teleg-ător al ÎmprejurarHof şi-a dat a·bzicerea. 
" ~egelc a Însărcinat pe d, Mussoli-ni , seful iaş-

I Clştdor, Cu IC?1l1Pllnere.>a' noulUi cabinet. Răm.Îne să 
\~~cL~m cu cme vor lucra La gUVern fascL,:,tlt~ D. 
(llOllttl, mare pOlitician şi fost În mai multe rânI duri prim-ministru, În vOrbirea sa: tinută la Cu

I ~?o, a decla'rat A că el e: g,a!a s~ lucreze Cll fascis-

I tu, deoarece Mat a,;eşt~a cat ŞI partidul dsale d 1)

rese să păstreze buna rândui.aIă sociahl Si sll păs
treze toate frll'cteile Înving-erei, 

v pe, .~Itfcl, Îll, ~tali;:t domnc$te linistea, Autori
tatile CivIle ŞI mJ]l tarc au trec'llt[)utcr,ea il1 m.lin tic 
autorităţilor militare fasciste. Căi'le ferate au fnst 
d,eaS~~e!H!a ocu.p.ate dcarma'ta fascistă. Străzile 
ŞI cladtnle Rit arborat dranele nationale 

f:a arC. in~ă. lucru orn,(mesc. şi U.n pasiv cu 
multe I}ăcatc Si multe shlbiciUni. din cati au re_ 
zultat mari rele pentru tară. I 

~ l!~mă v~cm;a. că niCi: boerii nu mai erau stă
P<in1 h1 tara, nIci dOl1'11iti de vo:evod din sâl1ul lor 

Tru~le fasciste (toti oamenif purtând cămesi 
n,cgre) v In 11llm{tr de vre-o 18-20 mii de oameni 
ş.J-au .facut mtrarea ITl Roma. primite cu n~re ÎI1-
s~lflt;tl re de Popor. Rcge'le a treCllt trupele În re
vIsta. 'Poporul a făcut mari; ovatiulli rc~elui. 

, PO~tl1! D'A1lthllzio a poruncit mobilizaTea Ieg-il!-
111lor ltaftcnc din Zara (Dalmatia). 

c~ a,iullseră a fi st~lX1.lliti de domT1:tor impus di,{ 1 
Tangrad (ConsfantlTloPo]) pentru bani. ! 

Plag-a vremuri/oras;:) numite .. a,le Fan:lrioti- r 
l?r" este

v 
Clf, ml1lt'm~.~i Însemnată, dec,ît ,să nu me- l 

flt~ ca sa VI-O deSCr!ll mai cu de~milll!llltLLl. Am să 
o lac asta. Dr. IOAN SUCTU. 

Avem convingerea. ~ă hărbatii intelepti s.j de 
v~lo;l're ai fascisl11ului Vor .ajuta Italia sit ias,î din 
c:tza de aZÎ,a.cJul1;Îl1id puterile cari ,au patriotismul 
ŞI chemarea de a d,t pa-tdci guvernul natinl1al, 
a~teJ)tat. mai ales În tărjlcnndc a Întârziat Vl'.. 
nI rea lUI. 
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"OLASUL SATELO~" 
> 

nou în· le T I R I.!Ungurii şi 
politica ţărei? \' '---" ! Gazetele din BUdapesta 1n doliu. - Interpe· 

încoronarea,~ 
.: - Il, Milm:l Mă,r<cuş a ahzis dj'll rUllctiHnea ! larea deputatului SzHâgyl. 

1
, il"'" prefect al .iLMletului Arad. In lil)cu~ asa·Î' al' 

Partidul national !:ii-a reinceput adunăriJc po
orale. DumincdL s'a trnllt o impozant:I adunare 
Braşov, unde a luat~llvilll·tul si d. dr, Iuliu 

bnill. D~a numeste Îll~OrO!larca 1111 curat specia
'ol politiC $i .5\: miril dt dtlp,l atatca esc.curi su· 
erite. a.;:est RlI\'Crn si d. I3r[ttiaml mai st;t În 
rllntC<I Ulrii. 

rll ..:ercurile din f3tKurest'i se dă ca sigură sti· 
C~l. că sosirea în tara a nWIl'clui financiar eng-Iez 
as.il Z;:dwroff. e,~tc )')t'l1lrU (Jar\:iij llnui ÎllIprutmtt 
tatalUi romii!] ])cntru nevoi le c<tilor ferate ro
lftnc. III scllimh, g!l\,\:rl1ltl liheral tratea,zfl cu nu· 
litul finallcia r s;j dea "ResHa" lrlr arCÎlldiÎ unui 
Ollsortiu cmdez. De aculll .. Rc'sita" -- va f: 11a
i{Hla'l izaUI "prin Il oi, Însi-ne" !" 

rntr'o dcdaratie făcută unui ~azetar in Ora· 
ca,·Mare, cl. O. (log-a spune ctl in cung-resul pe 
arc averc~c,lnii îl VOr tine 1':1 2B Noernvric c. 

"or fm.:e declaratii pnliik<: Însemnate, O ~tprO
icre de J1.atiol1ali~tii ard~ielli elsa {} crede ClI ne· 
.ltint~l. n. G{):2:3 llll .;rcdl.: in venirea Ul1ui }(ll\'ern 
r~zidat de d. }or,ga. dar are convingerea că "Ia 
rinmvară tara, va avea lin guvern Avcreseu". 
il] eare llU vor liJ}s.i, de sigur, marii "poc]iticiallf: 
(]sl;wall11. Jll1hroane '-; Resita si grdile Ioanidis, 
ol1.g'o[wlos şi toti .',('tosji doc permise si mari meş
ri În or),tan!zan:a, ~degeril()r parlamentare, c~ la 
ravita. ch.:. 

La o întrunire a Pa r lwIlletarilor -liherali ptlmul
inistrn d. 1. Br~t[ianlla spus, eă maresalui care 
fost dele.g:ttul Frantei la ,c,erbările Încoronărei 

efa Alba+· 1
'. a VCIJ,;t cu Însa.rcinari bine st<lbi· 

te, cari <111 întărit şi mai mlllt bllllele raporturi 
tre. noi si FraHI<l. Despre legăturile noastre cu 

fe'ws'ovacta. PoJOIlia şi JlIgcv;lavia spune că sunt bune, 
, sunt de natur;l sti. Wtture prime.idia unui a-
"c di" parte;) l1epr~ctieJlil()r. P'1imlll-m inistru a 
tacat Cll mlllt~i \':olelltii Partidul n.atiOllla1. !>pu
,ll1d dl acesta ar fi trimes În srreillătate, meltlo· 
ndc si prO!c,te. 
La acest atac neobici!1u i t şi ~rav. g-aruta .. Pa

"a", oLg-anuJ oficia! al Partidultli nJ,ponal r;\s
,mdc, Între ;J Itele: 

"Oricât ue inverslll1ak ar fi lu!)tde politice in
rIIe, cer putin pânuaZi t1:1I-'l credeam in stare. pe 
. Brătlanu sa se prctezc la aSCIl1jenea apucături 
~Ilicc. Intrudt am \'orhit în ăst mod, est,c un 
'alomnia.tor ordinar". 

~.----------------------------I 

Dchire ... 
tn politica lumei. -

Dup~i cum am arătat În numărull tpeclIt, nou} 
UVCrfl cnglez s'a for-mat suh ,.prcoidentia diui Bo
ar Law, care într'un manifest către POPOr de
ară ;cit va urma. fH.J'itica cea ma~ Prietincas<:ă 
.t:l de Statele·Uni~e (America) si de intelegere 
l aliatii. Trupele en~leze VOr fi retrase din tinn
,1 Strâmtori!or (Dardanelelor), după ce va fi is
ilită întclegerca CU Turc'i. 
Sfatul (conferinta) Puterilor pentru deslegarea 

Icei în Riisarit a fost convocat la Laussane st 
Ir lua parte toatl' mari~e Puteri, tările din Mica 
tetle.g-ere (Rnm,înia, CellOslovacia. Serbia), Gre
t, Turcia ş; prohahiil F<usia., 

In Grecia, stitrilc sunt Încă tot tllrbui'l. S'a dat 
firul unui mare complot (Întcle·gcrcaSl>.:llllsă) 

)lIblican. 
In Tllrcia e mare fcrhere. f: vorba. ca S~t fie 

>clamaUl repuhlica. 
Guvernul din h-fanda (provincj'e care s'a ţinut 
Anglia) a lJOt<irât să proclame republica. 
lnce.pând de StÎmbătă leg1Ît ia ul1,g-ureasdi din 
curcşti nu mai vizeaza pasapoartele pentru Un
;ia. S0 p.are. că suspendarea viZei pa'Sapoarle-

e Începutul UTlUi conflict d.ip]omatic, provocat 
Întâmplftrjle ain vremea din llTmă, atât în Par. 
lentul um-:urCSc, cHt si in Parlamentul român, 
La SubMita (.Iu~o.s.!avi,a) a murit )l(1lit icianul 
b lasa Tomj.:::i. fost d.eputa t. 
Politia. din Elvetia a primit ordin să are-steze 
Bela Kll,hn, fost preşedinte al soviNeilor UI1-
e, care se ,g-ilsestc În Elvetia cu pasa,port falş. 

\ 

fost Însărdn.atou ~(fall"ea alfaceri\or prefecttllrii fl/l zildede 1,=5. 16 ·si 17 Octomvrjt.' [Oate 
1 d. Toan Geo.r.ge~lCu. ins.pector: genelia \ a,dl11~.nis- g:tz~tc~'e gu ve.ma:r.llen tale şi ~r.('la-cti{)llal~e t1.' l~ ~;n-
I trativ. garraau u'pa'l ut ltH.'udrate rn doI ,u ŞiJ~rJtlcancl 
f _ L,.,-,t',U1t'o"Î.I· • fI" ,le CU vellemerHa <liI..C&u:1 ÎtKnpOllit'l"ij deja. Alba-rull·a. 

I ... ,' . . llIUPC" a 1f'I-C! ~ vagD~me G 1 
.,Asrna" din Arad s'all 1.1[15 În rrrevă. CondurCă. . J.zNe.c bloLl~lui 'creştin, ~wde ale pan:Jll-

~ lUI legl'~ltmst si a:! guvernll~lli Bethklll 'arată in 
·tnrii vre-o 70--·",0 de iijlŞf. au fo>;,t d'll,şih mest. a,rt\ . .''Ok IlMlgi, 0<1 .până la ]5 Odollwrje UT11;.llrji 
iarpe,1:n] ~ car' aQ~ r~k·tlt serviciu Ilt'(!~ta,r -' ma~~ puteau avea o hdlr.i're de sperantă, da')' În-
Sl1'Plt ,chemati ,la armarrt. S',au luat măsuri ellcr_ cONmawead.t:],(t Alba-Iul<ia Înseamnă pecetluirea 

1 gic'e. trat~Hului dela Trianon. 
! - LocuitofÎii, AmcJ1ullli duc !ti,psa ne rpâne, In ziua de 20 Cktomlvlrie Pă!rlamentul il.Iin~w-
I hrllta~';i (pet::n'rn Tef'l.!'Zftn.d să lucreze', Deo-cam- pese s'a deschis În l)f,ezenţa regcntului Hort),. 
! fI'ati! d. primail'ld,-. Roh1l, il Teuşit să pfOcwre Intr'oaUmosrewă foarte Îl1lcăroata a luat clIvân-
I ftlin;Î pC!1't1rv dtva ti'mn, ca'~ sr:.' v,inde: 1 tul Lw10vk S7.H~;~yi. depllta,t, pe v,remuri d'e 
j kgr. pâine alM fi !,ei 10 hnni. iM fă"l1<l neagra Oradea-ma'Pe. El a pmtesrat Îl1lpo(,riva încoro
I Cir !1 lei 60 h<lni -dhf1Dg,rait17ufl.narlJ dela Alba-FuH~ll a /)()tlllllHnrilor HH11âni şi 

1 
- La -o Jn.'l1'·e ÎI1f.reprindene din Ar:td s'a Împotriv,a unirei A,rde.ahl~uj cu RomflllÎa. ata

de~'l'opt'Jrit !1"a"i ner~:g;lll i î t1 Sk1W-C "11 a unui Î'tmc- când cu v,'oknt{t I){jl1!lni torii n()şt'ri. Acest uel tionr-:ur !'uperrior. putaii a IlUai vorb~t si de tinuta ungmlor t3.tă 

I
I - In Stonlie (JllS?;M8avia) a fost pm:ns d(;- ,de t[lI'j,l;e Învecinate. Întrehuin(ând ouvime foa;' 

ze-rtorl11 Ru\o Tvan ·care la înflemr bulg-air il te grele- si lle(~hişlliu.ite fata de tă'l'ile vecine cu ~ 
,'rtlt S;t ucidă r){~ flc.~cle Alexandru la serbările G1TÎ exâstă .Jeg~Hur1 de pace. 

Idei:] Cllmanova. Am fi [arrO S~i!Tecem 4)Cs!C -elle-c1anltiunile 
I n. r!e-j111Î<lt C:eza'" Spillcanu a cer,ut da- UJlui deplltat, nefă-când pa1rte din' Ilre-'lIfl part'u 

H'a În .i~Jr!ec'ată nll1j Oh. Tovin, pentru lin ma~ portic şir'IeClcve'lIlci nici o ,r~1sPl1l1c1cTX', Gadt se-
l{fCSt .iiJ:.!,nitnl' sn caIOtll'nnl:'lt-er,tipăr;t si răs!1)âl1' fu·! glllverlluh!\i un~llH~Sc, vorbind ina-ceeasi se~ 
dit de el-Si] nreOll1ll sipcnbrll ţinlua SIa la Timi- (Hntă chial', T!ll ar f trocut in tăcerepeSl<2 'aIBe 
şoa,ra. ~lintjTile >pe OJifi deplJi:'atul Sz~I{lg.vi le-a ,rostit 

-- La LI1"peni s'a prmlus 'O l~'Ollă $i R'l'flf~rznică Ul aplauzele ,par\ament,ului. • 
e'(p'fozi~. SU'11t R morti. Intr'o şedhlrki. a P,a,damentu,ltli <.Li,n DeaLul 

~~~ Un g'ru.pd!e oaln::lenî de in:mă all pus ~!it'r?poht'i, d. I. O. Duca. milnistrul tll"ebilor din 
Ih'ncle !llwi fond !lentltu J~idi!cawea unu Îlllonu- aUlra iJ' dedawat,oă gluvePllul dlu' Br<lbianu Î;ll
nl':'nt fostului deputat sic.:nstit luptător l1'atio- .preună ,ClI 'cel din Bel.g-ra>d şi '011cel din Ppag-a. 
111"11 dir, V. 011ko!u. tO,t.a',h de ~ i:meresate, vor face demersLI,ri po-

- La vmna din Timisoa:ra s'au descoperit tmntc ve lang~l guvernul Uln[U're~lc, 
nwr.: falşu~'i si nercgnli 1n sa.ro:nl3< fundirmaru- . R,lhd,~,rea guvernul'lli IUlngl~reSl' fatăl)ua~i-
lui moa. t'atllln le Indift'rHate ÎJl'jpotriva ţ[i.r~lol' vlCdll!e işl 

_ Asociatia .c(~mlerda·l1tilor a·rătlani ',NI t'TÎ- a,pe începllturHe În"r.abda'rea şi 'tacorea de ~a:"'e 
mes guvemnul~ni Uni me'mrotrandcedlndIă~alrea S lai blL.:ur,i'[ sta'pe'lllinea ,ungwr,ea,sca, din partea 
c;lilo-r fer.a~e Arad,---Ccllad În ac1ministnrtt,ia 1'01' ace!{)'na. c'ontra ..::ămra unelteşte, - dar in inte-
de az'" Ollver:nJu • .cum ~Ş'fie;1il!1e:a~altm-carea re:')lil liniş!lci şi al p;1ce; de -came ~UiITIt:"l arre ne-
acestei H1111. vode, -~ el trebue sit afleill sWrsit, l',ă va avea 

_ In Paflla'llll',.:'ntlll cehoslov~l,.'a produs ma::e ÎHliT}()triva undti-ri!or sale o ·putere ca're e ~IO-
m',ra>f't~c1eclara~iile d'lui IlllIÎnjstruBeneş,ca'rc a tarît[l să '11111 Îng:.lduc În vecină,Ţ'atea ff, () 'alhnos-
SPlIS. dî dermtMul ~~ovac HlinClal. a loerut h1 sferăde 'I:eClIrmaUl atâtare si ~lmePlillta're. 
scris Iăs-area ICărrie Polonl'a a localitătei Iavo-
rina. 

- In tara ail~ sosit multi cetăteni Român!, 
cari .1:U ·fo~t ~coşi .afin1r.ă 'dill1 (Jerman·.a si Elv'C
tia, pe motjvu'! lipsei deloou~nte. 

Oso'ar.:t K)"l1le Beller. actrită enlg-!e7x1, si-a 
Jll1S canfHd:atwra de ·dt\])u't,at Î'Tl oepcul Brighton. 

x In ,ceD'trul p:etei din JllliCU ~€ alflă d;e vân
za,~ o prăvălie m"xtă, Dorit-mii s-ă se a'dreS\el7..e 
Ila Marit lfer/Jstein.eomerdant de 00 lonia. le in 
AJ1ad. Bul. Rieg-ele PerdrnalJld (Boros~Beni,) 

! ~ .. ReprezentanW Statelor-Unite ale Americei 
În România, lall fost informati de către guvernul 
lor. d după 7 Odomvrie 1922, vânzarea băuhlri
lor alcoolice .poe orice vapoare a1le State'lor-U~te 
este contra6e leg-CE Si ICă vânzarea de asemenea 
băuturi pe vapOJ,rtC1e străine în a,pele teritoriale 
,a le Statelor - Un ite este de asemenea contrarie 
le.g'ei; aceste restrictiutll nu se aplică I~ vapoa
rele stră,ine trc.cân.d prin canwlu! de Pana ma si 
cari n1l ating Vre-lln alt nort sub jurisdictiunea 
Statelor-Unite. ' 

Bi:lll\woi,ti a' .informa' Pllblklljl prin pdblicarca 
celor ma,i de sus si a primi, Domnule Director. a· 
s.i~tlra rea distinsei mele conSiÎder.aiiulli - EL Y 
1:. PALME"R. consul' ,<Il Statelor-Unite all-e Ame
ricei, 

x Cro.itor~<l' GHf:OROHF.:SCU DUMITRU. 
TUrllLl-Scverin, ang-a.iează imediat 1111 Z u ~ c h
n e i d e r avE\nd bune referjnt,e. 

x Jn CX'ntrtl'l pietei d'in Tnen se află de yâllzarc 
o 'Prăvălie mixtă, - Doritoriia se adresa Ia Mor 
li erbstein, co.rnerciant coJon!iaJc. Bul. Rcg. ferdi. 
nand (Horo..: Reni-ter) Arad. 

x %WJ\{)J{ specialiU'lţi de Liehelll', rlli
ClIlll, ('[lcao, ('hOllyat. (,()('kr,AiL YVf'l"te. 
Chypt·(·. Gjn etc .. SR pot, primi iarăş În (H'[l~ 
şul nOSfl'll. III ralitatr- OI'Înillald (lin timpul 
(1(' P;1(',(> şi în c]<,ohşte j'nll()SrntH. rlin till1-
plll'iJI.' c1p J)"wt'. 

x lo~ir .l~ig!'I', fToitorir nHlrtP) ppntrll 
rto", rnnp. str. Brătiarm Il 1'. 2, :,\Yeilzpr .T.) 
Pnl;rhd n'lin.Qriţ.ilor, Aran. 

Inmormântarea profesorului Teodor Papp. 
- In 27 Octom\"rie c. a răposat profesorul all

xiJia'r dela lnstituhtl te~lo~dc-pedagogic din 
Arad, d. Teodor Pa'llP În etate dJei 82 ani. Deceda· 
tu! era tatăl dluj advocat Tcodor Pa~)pdill Arau, 
şi după ce a ilesit deL:l administratie, unde era 

" no~ar comunall la ComJăus, la bătrânete $1 ramas 
văduv a trecut la institutu.! teolo~ic din Arad ca 
DroPllnător de economie. 

InmormântJarea a avut loc În 29 Oct. dela 
mor~a cimiterulu i de sus. petrecut fiind de nu
merosi CU110scuti şi prieheni ai lamj]î.ei, de mem
brici ,corpului profesoral deja seminar si de elevii 
teolo~i şi pedaR'oR'i. Prohodul ha'lI săv<lrsit dnji 
pr€1sbiteliE 'Alexiu Popovif'i, Turle si E. Crăciun 
Au rostit vorbi ,:"- -;"h'!C EU.l':oCl1 Crăciun: din 
partea corpulttipfofesoral dr. Justin Suciu, iar dia 
partea elevilor teolog-j şi pedaR'o~i du1j G. Tinica 
şi Radu. Raposatul' a,fost ll" 1,,· .. ""mân, mI bun 
nota1f şi bUn dasdl. --- O(jih'lcasdi in pacel 

----------------------------------------
Fapte urîle. 

Ni-se trimite lIrmttto<l!rc,le declaratii: 
Sub ace.st t'itlu în numărttl trecut s'a puhlicat 

fără numi-rea autorului câteva fapte nead-evă!'atfe 
de protoPQPu! gr,-cat. George Maior dhl Şeitin.
Autorul a aflat de bine, Cc1 să nu iscăI cască acel 
articol, fiinddt doar nici e1 singur nu a crezut 
neadevă.rur~le a!i:rmate. Pentru eruarea autoru
lUi: s.i pentru săvârS'irealu i s'a ~ntentat proces pc
trai Ia Trihunalul dil1 Arad. şi în urma, denuntului 
Judecatorul de rll-structie din Ara'd li şi inceput 
CCrcet'.:îrile, ~-Arad. la 26 OctomvrÎe ]922, -- Cu. 
di.'tinsă stim<:' ~,1ATOR GEORGE. 
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In săptămâna trecută, num€rile din gazeta 
,.Aurora'· din I3llClIrcstî. al cărei director. se stlc, 
este fostul ministru d. dr. Lupu, -- au fQst adu
nate dela chîoscurj)o din Timisoara Si arse il! fata 
tearrului de acolo Din acest prilej 11umita ga
Zctfl publÎl.:;l Un articol în C:1re, dup,t ce arat~l pc 
'indh'idul (l11. lovit] C,el autor al alentatului ia li
bertatca SCriSUI\1i. il ÎnYîllue~tc PC acesta cii prin 
anul 1918 În tovtll'aSÎ€c cu un ofiter rus şi !In so~ 
fer _. conduc;ltor de automobil ~ dUPă ce a ucis 
Cu focuri de rcvolver într'o padure din Basarahiel 
pe trei comer.;iallti Ovrei, i-a jefuit. Intr'ull ::trti
col urrn<1tor. aceias ~azet~i araul şi llUll1i'trlll sub 
.;are se amt Îllre~istrattl b Ministem! de Intcrne 
din Bucuresti cererea lui Gh. Ioyin pcntru pa!:;sa
port Ia Amc.rica, cu scopul -- spune numita ~:l
zet;l - S[l spiolleze pe drul LltPu. 

dIn Banat. de 111lde arunca şi împroaşcă cu tină 
si Mroiu lumea cÎllstiUl, pân~-i..:c nu va a duce proba 
iT1sultelDr .::e mi le arUllCa. il declar imbeci1. in
constient. lipsit de dClJll1:tate. f[lrit sCr!l1lulc. mis
tiiicator ordinar. calomniator IllzerahiJ si ,,;;r\min:îl. 

Cine nu cunoaşte 
izvorul de eflindtate din Arad 

CONST. SA Vl[. 1 I 
S71lASSEII 

!Y\lşcarea Cooperatistă. 
Vineri în 27 Octomvrie crt. s'a tinut in localul 

scoailei de contabilitate din Arad prima Adunare 
bcnerali't :::1 federalci Coopcratini Sittcşti .. Ara
dul". Au fost reprczent::Lte 16 cooperative aiilhtc. 
prin 2.3 cLdcg-at i . Bilantul prezc1ltat de consiliu! 
de adminÎ:;tratie. Cll toate că Fc.derala Şj-<l în
eel)ut OjH.'ratiunile abia in 11ll1a lulic şi cu Ull La
Pital de tot mic. acest hilant j)rczinHi o sitllatie 
reală. . 

vl:-a-l'l~ de bll~ lut1le'ra~ă din Ât'ad. 

~ I'1-.:I I1 t ...... r:l. , 
pentru gszeta GLASUL SATELOR se primesc Ia 

"AGENŢIA ARGUS" 
S"tFada EDlinescu N ..... 1 • . Jîlasu! Satelor" din Arad. - ca g-:!Z\.,til riră~ 

nHă - rellrodusesc. "um era şi natural s'o facă, 
Iill scurt rezumat al celor apărute În .. Aurora", 

Individul Oh. Iovin, în loc să sPlllbere. dacă 
are putil1ta, ~ravele Învinuiri. de ucigas şi spion, 
ce i-Ie aduce "Aurora", sau s;1 dea în .iudec:ttă 
pe drul N. Lupll, directorul numitei gaize-te. cum 
si pc gazeta .. Glasul SatelDr" din Arad, care re
produ!';!:se ispravile· lui Gh. Iovin. -- din bun se

,,ilin se napusteşte I)rin gazeta "Voint.'l Bănatului" 
din Timisoara Si' Ca un zilvod turbat îSi aruncă 

Adull:\rca Gencrală a a!)fobat cu unanimitate 1 
toate prOPunerile făcute d·e c~tre consiliu pentru 
ridicarea capitalului Federale!. 

După de,~baterea chestiunilor plIse .Ia ordinea --...... ----------,-------

balele -"Pll!.ca te Înmotdva mea. 

Aceia. cari ounosc pc acest illdivid de sigUr 
îmi vor da dreptate dacă acest r:lspuns nu-I dau 
obraznicului care iscă'lcstc Gh. lovin. - pe ,are 
nu-l socotesc vrednic de atâta cinste, - ci ma
relui public, pentru ca tăcerei mele să nu i-se 
dea ne-a explicatie ~reşită. 

He vremea, când eu. şi altii multi. J)urt:nn 
lupta Îndâr.iită pentru ap<lrare<! Hmbei si scnalei 
r{)mânesti îml)otriva atcntatului de mag-hiarizare 
Îortat[l. atentat Drcj1;.Hit de contele ApPoJLvj. -
'care mie mi-a adus arUllcarc:apc drumuri, ~-- ne-

zilei. s'au rostit diSCUrsuri foartc frul11fl<lsc în in
teresul de }] Se face o prnpag-al1dă cât mai vie 
pentru miscarea 'cooneratis!ă. pentru mărirea 0-
pcr·atitmilor Federal ei cu Introducerea articolelor 
colol1i.ale şi !lentrll infiintarea de nOU! cooperative 
de tot soiul. 

CONVOCARE. 
Banc.a ))Cntrll vânzarca şi parcclarca imobile

lor socidate anonimă În Arac!. in ziua de 4 Noem
vr~e a. c, 'ore'le 5 P. m. În IDcalul ei situat în .:.a~a 
din strada Moise Nil("oară nr. 1. tine 

adunare generala extraordinara 
la care onoratii i3.cflonarf s:e inVitl de 

DJRECŢIUNE. 

mcrnicul individ avea fundlll patltalonjlor crepat Ordinul de Zi aadul1ării ~encrale cxtraordi-
şi se juca în pulbere. Iar mai târziu. C:l!1d eu. şi narC: 
alţ;i ca mine. urcam Calvarul suferintelor, În llUÎ- 1. OCUllarca prin .alegere a Ulmi loc de mem-
dueli, maltratari şi chiar bătăi şi l)e când cu pă- bru În consiliul de administratie. devenit vacant 
şiam J)ra~ul temnitelor ungllr~şti, pelltru ani de prill moarte. 
zi~e, imbecHul individ era calfa de prăvălie. . 2. Prol>unCrera . consiliruhli de administratie în 

Ce ştia acest nemernic de toată lupta noastră c~estiunea ridică~i;i ca!JÎrallllufi Social dela 50(1.000 j 
nathmală si de zbuciurnarile mele pentru lumina- ICI la 2.000.000 ],el. • 1 
rea Si apărarea neamului. din care luptă en m'~m Domni; actionari, cari do,.esc a lua parte la i 

ales elI sfiră.:ie si boaUi în oase?! adlll1arc-<'1 generalu, în senzul S-u:llli 1.3 al statu- ! 

CASSĂ DE SCHIMBi 
viz-â-viz de g-ara (statia) Arad. 

Inschimbă toUelul de monede 
şi valute străine (dolari, argint 
şi aur) cu preturile cele mai 
moderate. :: PETRU DR.ECIN .. 

FRANC/SC TR/TTffALER 
Birou de arhitectură. ARAD, str. Coşbuc (Iffsselfnyi) 47, 

~
- I Primeşte lotfe/ul dl' comemi dda (ele mai simple i 

până la ale mai complicate şi moderne lucrări de .' 
I arllitecftlrli, Primeşte exerulliri d('plalluri şi dt'l'he l 

.... ----------------------.---Pentru Cooperativele săteşti. 

In vremea răsboiului mondial. eu. în urma sfa- tolor sunt ohH~ati a depllne actiuni!c lor cu 3 zile 1 
tului ce primisem din parka UIlU i cunoscut diplo- Înainte de termenul wdunăr:, g-cne.ra,le f::l cassa !, 
mat TOI11(în, T<lmăscsem la postul mel1 de scnti- institutului, sau la: cassa iTlstitutulul Cassa de" Pas- 1 

Atragem atentlunea Coopera ti ve.. 
lor săteşti că ne-au sosit marfă, 
precum: TEXTILE, postavuri 
pentru paltoane, ghete pentru 
bărbati, dame şi copii, cămeşi de 
barchet, bocanci, barcheturi. cio-nela. gata să intrunt orice lovitură din partea frare::l Judetului Arad. I 

duşm:1TIl1llli. redactând gazeta "Ixomânul" din I Î 
rapi, 8rtee şi sape. Arad în împreiurări. pc cari numai fDarte putini --------------------! 

~~: l~l~~f~~~a~ ~~n~~~. Întâlncască, pe acea \TC- Publicatiune de licitaţie. 1 Federala Gooperativeror săteşti "ARADULu 
CaMa Gh. Iovin. a păr;l&it PC ace;! vreme tei~ 

~heaua şj s'a refug-iat În yechil11 re~at, unde s'a ·Il1 haza ordi,flu(,ui TlIr'. R226--l922 al Minl's- i ARAD, pIaţa AmIII Iancu Nr. 19. 
prezentat ca .,mucenic al cauzei na.ţionnle" şi În~ teruhll 111.crărilor, .puhlh:-e. OirectiuIl03 de podm',j 1 ___________________ _ 
casa ajutoare bimesti. Iar eu. în 1916 fl1i târat În si sosele C1u.i. se puhlkă l'o:tatie pentlru a'eCOll- 1 
rândurile fostei armate ,311strO-Ulll/:are, famin}] ră-
rnanându-mi păr~lsită şi uitată de' toti, cari. pe st'.;'I:.rdia podu·lui nr. 1 pe ~ns. Judet, Ineu-Ş;_ 1 ___________________ . 

acea Vreme. mai a'les, ar fi avut cu totul () altă -cula.ca·re ~ va tine Ira di'1'e,cti'11l1ea de l>oduri : 
datori~ fată de mine Şi familia mea. si şosele Cluj i·n z~ua 18hma Noemvl~:e 1922, ' 

Intors dela datori-e. ~ cum spune, - il1<Jividul la ora 10, obmrv<lndpres-C'r"erile Ie.gi~ con1;abi
Gh. lovin îşi ooate permite luxul să <Jăruiască litătii publke <IIrt 72-85. 
multe mii de coroane pentru scopuri politice ~ nepuiJlerea ~a'l1a;ntie: IJ)rovizorj.(' de 45{- a, 
căci nu-i mai plăcea de-acum tejg-heaua din pră- sumei di11' ofertă ?e va adeveri .JNin :rece.pisa, 
vălie ~. locueşte Într'un castl.'"l în Timişoara. a'lJl€xa,tă ofertei. 
trOlJge h hotelurile rcele ma·i elcg-ante,. În Rucu- Su~ pr1elkmnn:a.tă i,n deviz este 280.000 lej~ 
reşti. isi îmbrad corpul hine hrfinit în blăni ElalborablJJ~ technk, (..'Ond;ţiu'n11e de edifiloa,re 
scumpe. se plimbă În tdisură e lcg-ănată trasă de 
cai de "sânge arab", cutreeră tara în automobil. Soi lidtatie si modelilli de ofertă Si ,oonltract se pot 
iar când călătoreşte cu tnl.'jlul Îşi scoate ~Jilet vedea zi.lmic 'ÎI11 ore~e ofioioase "Ia: Dwectiunea 
!)entru vaJ;t'OH cu paturi. suszisă si la ~eryicil]ll semna1. 

'Eu. intors dela datorie .port În oasele mele ServÎdul ele TJoduri şi şosete Arad. 

Pentru orice vânzare şi cumpărare 
de case. prăvăHJ, restaurante, ho
teluri, vii. păduri. şi pământurl. 

adl'esati-vă numai la 

»AGENŢIA ARGUS" 
Str. Emtnescu (Deăk ferenc-IL) No. 1. 

In atelierul de şepci ai 
boala ce am contractat-o în temnitele UTl~ul~eşti 
!'oi muncesc. şi acum .ca totdţa1:!tJa, pentru o felio 
de pâine. .... . se pregatesc to1felul de şrpcf, şepcl 

El. dela datorie Se intoarce milionar. iar Cit; CETIŢ-I ,1 RAsPÂN. DIŢI pentru sludenţl in eantităJl m:ci şi 

FRAŢILOR WURZE 
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"vândutul pentru parale averescanilor" sunt tot marI, execuţie foarte fină. 
~rac, trebuind să muncesc din greu. ~ Ă ' " 10 

Eu cucerindu-mi un IOCUŞOT În politică prin stră- G 1 asu 1 S' at e lor" ARAD! PIAŢA PlEVNEI (FOSTA RPAD-T.) Nr. , 
duintele <mde .şi prin munCa mea intelectuală. el " ho,,' 
ajuns În wlitică pe uşa din dos şî prin riSipă de (VIs-a. vIa de Sinagogă.) - - - - df" 

bani,j -.-------------------------------:=J Imbecilul. care iscăleşte Gh. loviI!, in loc să-Si i ~ - ti-, 
hata joc de srlrăcia m0a, ma~ bine ar răspunde în- I 
v1nuirijor l!:rele ce i-Ie aduce l!:azeta drulu: Lupu I 

si. totoda.tă Să dovedească cum el. pe nemuncite I! 

~ ieri ca şi azi ~ poate a''1ea avere dc milioane, 
Cllm spune "Aurora". 

Pe llC'lllcrn icu! indfvid Gh. Iovin. care .a ~ăsit 
dlzduire în <coloanele gazetei Partidultli national 

MAGAZIN DE 'HAINE PENTRU BARBATI, BIEŢI şt COPII 
Haine de şcoală, paltoane pentru băeti şi haine pentru bărba.ţi, .rag1anuri 
paltoane de iarnă, cojoace~ bluze de pieleJ pe1erine în mare asorhme!lt. ~ , 
Stofe de lână indigenă şi streină. - Secţie separată pentru crOItone. 

Szanto şi Kom16s, Piaţa lvram Iancu Edificiul Teatrului oraşului 
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