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1% Tot lin lifJsă Il' loc iJl!!llzetii, cu f}(.lrere de 
1 rdu ne \'l'dem siliti sii fJublicăm pe scurt lumi. 

llii/a şi Îllsu}1l':ita \'orbire II ./.tl"luÎui nostru 
f.,-) umru-'i, d, li,.. N. LU/111, fost ministru de 'in .. 
l~P, teme adel'lÎ al t rC/;I~T!lor dilllclllJlt ru~ rostitâ În 
]J',strâluc fa adui/are dela Arad. 

; {U rcart (l tI/lii tir, N. Lupll la tribună este 
r(i~<;.allli(j!t1 m ()\1{I(Î şi (lplauze illdelzlTll! r'l'petate) 
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~: SĂ fACA TĂRANII POLITICĂ? 
ri', , Vorhitonil iSi ~I1cepe apoi marea v.orbiT"e 00-
pa~ttcă &Dtll1âmi. că IIlJU e destul numai ca POP6- ; 
• iI11 să.-şj !,u-creze pămâtn'Dul, ci pe lângă aceasta. t 

nll.se· ma i ',:ercca el să se intereseze de toate: 
~lmrne tărei, adecă se cere ca el -să ~ ocupe 
nde PO:liti~ (Ap-roMr;). Căci, cine cu.noaşte I 

.-)~re mal b;ne greutiWle şi necazuriJ,c dvoastre. ! 
!me oare mai mult decât id'Voastre duoe greul i 
Il ace.1stă ţară şi a cui parte emaii una:re din ! 

~ 

ierfa ~'nllll"l1i1. !le cJ.'-e nÎ-o cere tara În ca7 
do.: ilC\'(I~~ '? L\proh~ir zgomotoase şi ~W1J.llZf). 

Dac'[t (tec:tsta se stie de toti în tara al'e~lsta 
:l'l!ln~i JlU mai pUţin este adevihat. ,::1 J-trc 
aveti el; ar o shiwiî daloric-.ă vă intmesatî de 
to~lk Llim: [~e t{lr-t::Î şi să V{l spuneţi cuvantlll 
vosttru jn ;!l:ea~t;t prj\i'Jlt,l. (Aprohari). 

DL:::;:'vlA);1! r~O,MAl\IEI INT1~I:(îITF.. 

Cl1 pretul lInor TlIa~'i şi sâllgeroase ,ie.rtfe::;i 
CII a.lutMu! Illi Dzeu a111 a Illns Sil îIl'Lhe~a!l1 
într'o <lIgu a tară mare şi puternică pe aproa~
rc toti Îrat i de-o limb~l şi de-lin s;1:nge dcla 
Nistru !'ii jxînil 1:.1 Tis.t= (Aplauze p'relungjtc). 
AcullI, bărbaţilor politi..: .ai ţi rei inoast~-e li-se I 
cert: llHllt{t ..'u!l1 .. nku:'.. -~si oiTI'ult $.imt de dnste 
,:i clrep'ate pentru ca sit nu impil1v;anouLe , 
provincii în stareJ, illcClIre s'a sbă!ut până acum I 
RormlnÎ<l-Mtcă. ~i dând'U-şi SRma ,de starea de 
fu.:ruri, În lJlulic Pr!\'jll!C mult mai Î"ailltlt;i. d~ I 
la ei, S~l ÎrWOtk..:;."t o 11011<i sta:re dlt llKruri de , 
Lins:e. dreptate ş adevllr in Întreagă R0m:~r.kl I 
,\1 arc. (Apr11b;:i,j zg-omotoa,s;e). ; 
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, 
! ce nu vom fi cistigat biruil1ta.dep~·nă. (Apta,UM 
! ze şi ova1lij 'prehrngite). 

CHEMAREA PARTIDULUI 1 La această ~ll.ptă vă ohemăm azi pe IJ>i..
t

, 
T Ă:RĂNESC. I neÎnd'reptătitii şi de~poi.aţii de dreptmri, pe tQ~ fi 

Dându-şj seama de '3l08astă sbre primejdi- ! câţi suferiţi încă apăsarea juguh.li ~:>, 
oasa a v' etei ll'Oastre de stat, Pamc'dul ţă:rănet5>C 
a ~rimit pe Qm1l€lrii săi~'nnreagă oopc;na ,LlJIPtel 1 
sfinrea dellllDOm1jei, împot,riva o!iga'ooti ei,ure ' 
a secătuitt vlaga ţl'rei şi nu vmn Qe7--arma pâ11ă I 
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a InVIns în alegeri? 
Cum a decurs alegerea dela Arad? - Ahuzuri şi ilegalităţi. 

Partidul nostru a protestat contra alegerei. ~ 

1. 

DUipfluelegiuÎ!'ile 'savâ'T'şite in alegerile de 
Ilână aci. ne aşteptam ci de astă Idatih - după 
.ce libt1ralii ş..(l'U as"~uTJJt ImajoriVatea 1U' Pa'rla.
mel1t, - fie dlLar numai ,pet1tf:U ochii mnnii 
5e va Înceta 'Cu a!J)ucătu·rile llec:m;t'te şi ou dis_ 

~Ctl 
sel 
!\r~ 
~Ol 
put 

tăt i 

I p<oluirea ,c,,,,turi.1or ·ce"'tell~or. 

Ag)e'ntii dnuJ.ui T. Zima.. lYaetandnde 18 all1e: 
aveau certffiaate de oameni de Ilegătwră., PUtâltT1l 

a-stfel să umare net llTbU'ra ti d'e .nimeni, in vwot: 
me ce noi abia am putut avea IQ fiecare S"eC1pe 
câte 1 sau 2 bărbaţi de ace$f'a, ,deşi ai noş(1rc 
ellalUoomenÎ in vârsta. că·rara după lege şi d~ri~ 
ta te se "''1lv;enea Să. Ii...s.e d.ea şid:reptlll de atittri 

Tt:.Ai\'\JA BĂTRÂNfLDR PARTIDU
LUI NAŢIONAL DE DEMOCRATIE. 

1 

După această parenteză. vorbjtonui in cu
vinte kumoose şi de lmlre laudă pomeneşte de.. 
spre lup-teI!e g·rele şi IS>trMucite, pe oar.' Parti- . 
du! naţion,a'l anx1cleCU1, lJe-...a pUlntat vreme de-o 
miie de ani. h1 contra '3S!\JIDriior~lor unguri, pâ
nă La feric,i~a luuiJre 'Cu Pa,tr'a-mamă. (Ovatii şi 
alDkHlze.) Aceste vredni'cii ·nu VOT fi uita1te nici
IIiilda.tă 'cre neamul iramâuesc. (~băJri.) 

D31-, astăzi rnar~e sehimbă'l1i pe ,cari Ue-;a 
adus in intreag.a. vi.aJtă :de stat malrele il"ăzboi 
.eufOPefl:n. nurxrt să rămână fără uronă\ri seri
~ şi -lift t(.~ priveşte viaţa pambdelor po.jiU'!ce 
a statelor. (A'ProbăIri.) Prl''1l 'urmall'e, oceste mari 
~htrl1băJri şi .preiaceti ':mpU!ll· (IJ)OnunceSoC) tutu
ror ;P3.-rtidelm- politk:e să-şi revizuÎlJrl ,progit'a~ 
mele loc. 

SnguJ1ul .p.artid ipOldic ,calTe a inteles gta'sul 
vremei este Parrtidul 'ţăramesc. (Aplau1Je.L. A
cest partid şi-a alcătuit un 'pTog,ram corespUln~ 
zăt{}r 'CIe'rintetor ,mmi ade vremei şi fălCându-se 
cea mai si,oceră eXIPresi'1.l1lea ,nevo'tQr şi aspi
ratLt\'tlilorpoporuflti. (Aphuve indieiLtmgate). 

Cum se ştie. noi ţărăniştii dela iII1ceput am 
incheiat cea ma:: strânsă frăţie cu PartiJcbul na.
tional ~N1delenesc. 

Vorbitorul aJrată pe larg însem1l1ătatea ma~ 
1'.101' reiorme de .legi 'a.~e g>tlvemului prezidat 
ded. Vaid<a şi din oare făceau rpao.rbe Si ;d1l1r' 
M~ll.alache şi Lupu. f).,<e,a falCe {) -deslOriere a stă
rilor ,d~n tară de pe 'aleea vreme şi, ca ,upmialre, 
VIaZa ,de care (iara noa.strră s'a buourat şi În 
stre nă.rate. (A])'robă:ri). 

In vremea d:'~l LUma ,rarpo.1"iruTile Partidului 
national cu noi au 'ill('I;Vut să slăbească din 
,;,a,uza că bătJrfrnti acet.ui patrl1K1 .arată o teamă 
luare - da:r absolut nejuSltir:oată - de demo
.;Iratisnml nou al! Partidului tă rănooc, pe care 
â: îl soootes.c prea rndical. (Mirare). Cu toate 
ace~tea eu,nădăjdues.c, că elementele tinere dtn 
Partidul national ne a'r'<l. tă sincere s"mpatii si 
J)t'in urmaJre., eu cred, că aceste elemente la 
urma ur-ITl.('»or. vorbiiPUi cu punctu.1!or de ve
dere În ce pp'veşte Sl'rângerea legătru:rilor de 
frăţie in lupta KPe.'l !(!Ia!f sfântă 

,'Y,'..;r> (Strigăte: !S'ajute Dzeu!) 
Avem lncă schimb de v'ede;-; <cu Partooll.tlnar 

tjorn 1 şi, i1J'r''ft. unm.are, ,00 pot să .stmn mai mult 

In seara SOS~reJ dsaleLa Arad,ct. 
peHa a făout o viziţă dlui Zima, ca:n_ 

d~datul fungUlr. tmde a rămas mai mu1·te ceasuri. 
Că (..~ a căutat şi despre .ae se va fu vorlH în 
.caM :d1ui Ztma ou a~esi 'priLeJ, e foa.r.te uwr 
de g'hkît . 

Dea!!tfel i() gazetă Ullg'wre>,a's·d diifl locaHtate 
a ·că:ret legăturIi -cu d. Zima sunt foa11te 0lmOOo
elite, a ,doua i/ a pui\jrlOa,t cu litere gJrase adu_ 
când laude g,uvemuJui ,calne nu tlUmla1 nu a pus 
{'()ntra~1ndidat oiidaJl1l1guri!or, 

După sosirea d~ui ,senator Peblia' şi după a
sigu:ră<rj[.e primite dela dsa. toate gazetele UIJ1~ 
gu'reşti <!IU puNea t a rtJ:coie tin ca.ri cu pil'ovoca~ 
re toorn,ai ia asig.uifă;rile :primite {}i:n ,partea gu
vf'MUi!lui' li beraJ , provocau întreagă maghiari
mea (se ÎTlteJlege şi ovre'mea) să fie soltdară, să 
f1Il1 li,pse.ască nimeni dela votare, deoarece in,· 
\'in~erea in. a-eeastă alegere - se spunea, in 
g-azete --- va 'avea un ca1rader ootiooa~, 
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Tot ,\la a.oosi loc tinem să mai facem şi li.lt 
altă tristăcon.statare şi anU't11e, că tntelectuwr 
români d·m IJ)alntfdw naţional afld-el-ean n:'Ci utdi 
n1l S'1a prezentat lla IUrm:e, oi au pettecwt. iC01:'el1 

\ 

obicei, pe IQ cafen.ele ju.când cărţi şi oominofty 

A t t . d' 4 'ările IeSI , ., ~..' '. . ~s ea S:UITl, o, parte .. I~ lmp.relUJr cce 

t
' ,Contran, .a(;~~tOI \'d~er! ung,?,reJ&tJ. Partldt

h 
II I au ·~l}utat .,blrt'\lmta" dlul ZIma. tac 

:1~'anes~ nu ~ ~cut 111 ~~sta a~~~re o c e- D31r cu toaroe arestea adevăratul biruitor' 
~tte 11011o'!ală,c\ - ?uJ?a.,cum ~ ~I hrese - a Arad este canifidatul IfVstru d. Dumitfesle' 
pus -dhestHllTlea ipe Pf\lnICIP~\le .pahttce ale demo~ Bumbe"t' ~ t, 
cratiei. In .a~cest inteles au fost publicate toate ~ t. ~. w rn 
maniiestele par6dului 110SNU către alegătorii I AnT~ta '\1oastIră de. alWt:gaton, ad.ec.a . alte 
arădalli şi l1Iimen~ nu va putea să ne arate 00 800 ~n, au~ p.wtut să~ş\ dea, votul ŞI aC~1 ~~ 
singur cuvânt. care săpootă fi răstălmăcit in_ rora !r-s~, TaJPl-t ~;Ces~ ~'rept sau ,a:u fost lt11P. ; 
'r'un !alt fel decatt pnn .apucaturl sa se prez\Ote la UT'I1eLd, 
" a stat ca stânca tângă s~ega\rul PMt'dulhri tar 

stnu. Cooace o dovedeşte dealtfel. primirea p.. 
spus de călduroasă ne care aceştia strânşi ~ 
tr'o mare tabără 'au fă'cut-o iubitului n<#a 
fnmtaş Bttmbesti. după publkarea rezultarJe: 

Astfel. La s-ectfle V. VI si Vlll, votarea 
fost î~;\Jhisâ irk:.ă la oa~'ele 4--5, 

a şi declaraţia izvorHă din ,cel mai curat sin1e.1: 

I 
mânt. ,că numai arJUcăfllrif.e neierfate săvânYs 
împotviva lor i-a îmviedecof să smldgă bin,~·sl 
steagulUi nostru.' : 

de aS1{t dată.. căci nu pot să ştiu hotărîrea defi- ~ 
rtîll\·J.ce o ~a ma a-cest PJjTtid. 

Un În.sufleţ:t ţălmn. al 'C'ănri nume nu fi 
putut îngemna, a tdttlarat ,În apla<t1zele şi ~ 
ţiullile Î11su~leţ:re '<lile mulţimei. că tărănimfC111t 
munâtorirnea aNu/anii va rămâne tQtdeau~ t 

credimă steagului par~'dulut ţărănesc. r 

,-

i 

I 
Alc1!ătorA' româlJl, ţar; nu aveau la nuiJrd 

ceJ'iifi(..'otul (tiduJaJ de ai'l".f;ătvr, au fost opriţi 
sii "Qtezi', cu toate că legea SfJune limpede, că 
• .li1}S1.a certificatului 3cest\lia n'u llmice,şte drep_ 
tul .d!e vot ;u aJe.gătorului", 

Acearsta .este oota însemnată. ~~ e' 
adevă-ml !OU'!'Ialt ce se d~ţ)rinde dm lupta 4te 
A-n«l si care ou tQtreZlult M1111~ direi pe hâte 
me înveseleşte pe <T10i od-evăraţii birln'tori! .1, .. 

"OLASUL SATELOR" este r&sunetul dureros,. al suferintelor şi grăitorul deruritor si a vointei adeYărate a poportl 



sa 

{)LUnjnec.a.. 4 Iunie n. 192':. 

LUMăreata adunare dala Insu. , 
~triUucitele VOlbiri 'ale dlor ~. Madgearu, 1. 

if:,'~, Mihalache, dr. N. Lupu ŞI N. Adam. 

Din vina sărăd;ei noastre. gazeta :fiind j}rea 
:nici, abia acum !J}utem să dâm un scurt raport 
II mitre~i adlUlari popoy-a.k ce s'a tinut in ziua 
it" 14 Maiu crt. În frunta::;a comună Ineu (judetul 
'rad), la care au luat parte luminatii noştri frun-

9aşi I. Mihalac.be Şi dr. N. Lupu ioşti tniniştri şi 
~ctuali dL"Iwtaţ\, Virgil Madgearu. deputat. fostul 
senator Gh. DlL1nitreS\:u-13umbe-sti, iar din 
~J'ad dtli; dr. V. Hotitran, a~'., Oh. Ionescu şi 
~Ot1st. Teodore~lI, profl~ori. N. Adam, fost de
pu.ta t. s. a. ş. a. 

Bravii ineualli au fttcut fruntaşilor nostri o pri
mire' foarte frumoasa, cum rar s'a văzut În acde 
~ârti. 

DtLpfi un aprin~ schimb dii: cuvinte cu autor1-
tătle, 

într'o ftlbmoasă şi d<>cu
amelltată vorbire d. deputat V. Madgeartl arată 

âm13l'ea dreptate -ce s'ar fi făcnt poporului Prin 
VTvotlrea tefonnei agrare l}rezintatâ la vremea sa 
'CfPe d. 1. 'Mihalachc (mari (watii şi aplauze la ,a
jŞ(iresa dlui Mj'halachc) . dadi n\! ar fi isbuN ln
Lntri~le şi 'tra~cri\e de sfori ale dU$manlor drep
alturilor poporului. (Protc$t;iri sgomotoase împotri-

va liberalilor). 
: Vorbitoru\ aduce p;Lde Lt~minoa~e prin cari 
"gpufberăcalomnia Ce' se aduce Partidului tără

llCSC din partea partidelor ciocoestj. Arată. apoi 
'o!'tul PartidulLli tărănesc, care luptă pentru drep

~ urile şi 1ibertăthl:epoporului. (Ovatii şi aplauze). 
Indealm1lă poporul la unire, pentru ca să bi

'Uiască. (Aplauze Şi o"ati!pl7ehrugite). 
i D. 1. Mihalache, este pr_mit la trlhullă cuaplauz.e 
:î m'atii îndelung repetate, 
f Vorbitorul spune, că guvernul liberal. în toc 
iă-şi trimeată slujbaşii pentru ca să vadă Şi as
\UIte nevoi·le $i durerile poporului. îi trimite să 
,,;oneze ce fac partidele din oPoziţie ca să le 
le~fiinteze v::luburile. (Aplauz-e sgomotoase Şi a-
t.ro.bări) , ' / 

Câoovorn ajunge ca să asigu.răm neatârnarca 
lujhaşilor. atunci vor Înceta multe neaju'l1suri 
~ cari suferă poPorul. (Aprobări). Vrem ca ar

. !lata Şi admintstratia să fie pus.e numai în sluj
la. tărei. iar nui a p'arfdelor politice. (Aplauze). , 

BOl.':ătiîle tărei s.unt toate :l<:aparate de cioyoi, 
lr tărănimei i-a răma.s. nUTIlai dreptul de a munci. 
Aprobări Sgomotoase) .. 
, Partidul' araUI cum au făcut liberalii. ref .. )rma 

Dupa ce arată relele ce-au isvorit totdeauna 
şi [in cauza domniei liberak,- vorbitorul spune de
twPre Partidul tărănesc..că acesta hwtă pentru 
utdicarea şi întărirea tăranilor, prin u·rmare lucră 

::.are11tru ţară. (O\,aţ'i Si aplauze prelungite). Despre 
I\.()t1Yăta:ti. d, Milhalache spune că PaHidtL~ tără

tese vrea să aihă cât mai multt învăţaţj, căci 
: C~eştia vor fi ofiterii, ~ar1 VOr duce oastea la 

,tac. (Ovatii sgomot()a~e si a;plallze prelungite), 
Of In judetul Aradului. Ineul este pentru noi o 
·e'Stetate puternic.:1.., cuctrită de invătatii noştri, prin 

.rmare nOl de aci vrem să ducem .1upta pelltrl& 
.-cerirea drepturilo" poporului. (OvaFi sgomo

i ~se, arplauze în<lehtl1g- repetate). 
m,p fnchee indemnând pOPorul să voteze pentru N. 
r'f1t'i.dam, căci, spune d. Mihalache. votează pentru 
ri tart~dul tăranilor. doci pentru oştirea tăranjlor. 
~a Pvatii şi aplauze sgomotoase Îndelung repetate). 
,i f la cuvântu.l d. dr. N. LtLpU. DUPfi <ce arata sta
lo:ţa tristă a pO:porului din vech;ul Rc~at din1inte 
:a~ răsboiu şi dup[i ce fa,;e o lungă dar dureroasă 
sinle,'~criere a felulUi de alegere din' trecut intro
'ârfusă de liberali. dsa vorbeşte des-vre rezultatele 
:rIlshOÎll'l neamului. care nu este opera \!beraUl.or, 

! 
1 ri 
, r 
I or D ~ .~ nte ,t~a ce arata Urgia ce a dat de capul popo-
mltw In urma alegerilor făcute de Uberaf.i, vorbi-

)ru1 spune, că i 

şi pentru fârădelegile săvfw 
a .4te de HberalJ împotriva celor mai sfinredrepturi 
~aJ.e poţ)orulnÎ. Partidul ţărănesc a părăsit Parlamcn 
r .• 1, unde s.e Va intoarce IHWl1ai dll])ă hotărîrea pe -. 
rai 

__ ..rlL. __ --~. ~ 

"GLASUL SATELOR" 

::anl: o va lua conj?;re~lll a~estui partid. care se 
tine' la tO.li11la. (Ovaţij şi :.t,plauzc sgomotoase ş.j 
îndelung repetare). 

IlI<lcamna !)oporu[ sa-s dea votul pentru N, 
Adam, IU~l1inatul t;-lran, care a fă(:ut Partidului tă· 

I 
ranesc mult.Î cinste În Parlamentul t[tre i. (Ovaţî 
si aplauze prelungite), 

Sirul cuvânUirilor il încheie d. N. Adam, C:1I1-

didatuL cercului [neu, care într'o scurtă dar ini-
m03s[t cllvântare arată rostul Partidului tărănesc. 
sin~urul care lUPtă cu toată sinceritatea şi hotă
rirea pentru desvoltarea tăranilor. 

, In cuvinte călduroase d~a făzădueşte :ă în 
I schimhul dragostei şi Încrederei alegătorilor, va 
l lupta cu îndârjire, alături de vrednlcii ofiţeri ai 
, Partidl1ltli tăranesc. pentru C'llste, dreptate şi ade
i var şi pentru răsturnarea sistemului oli~arhic pu' 
I tred şi corupt (OvaţU şi a,plauz.e zgomotoase si 
; ÎndelulIg repetate). 

Âdul1ar~a s,'a s.fârşit inh"O ),t l1osfl!ră de mare 
1I1SU~!c\iTc. 

Sfârsindtl-~e adunarea. dnij l. Mihalache, dr. 
Lupu şi V. Madgearu au plecat la Ales-d (în 13:
hor) iar Sltita învătatilor ::.are însoţise ac:.i ·pe ru
biN noştri fruntaSi s'au Întors la Arad. 

Adunanea dela Ineu. a făcut imPresia, că nu
mai <> blestemăţie ar putea Se1. ză<iftrnicească bi
ruinta s'gură a candidatului nostru. RAP. 

Serbarile nationala - In Arad. 
- 10 Maia $i Ziua eroilor. -

Ln zorii zilei de 10 Mai bubuHafile de bun 
vesteau TIl.ăJreata serba!Pe. Dela Primărie şi ,până 
la CatOOl"aLa ortodoxă ,română, toate ş.coli1le şi 
arrmara formau cordoane jmpunătoane·. 

După savârşirea slufbe'i dzeeşti, în rpiaţa .din 
fata .Pr)mă,rtieid·. genera; MaJUla as;sllalt ·La.ţer
vist~L Au derilat: tinerimea rdela şooal'de 'româ. 
neşti şi ,ale minoritMilor moalSt .. e etmfce. apoi 
tnfa,nticf{a. vânătont. grănicerii. cavali.e!J;ia şi 
artileria. 

Publicul a aplau'oait mult pe eleveLe ş-ooa.lei 
nonnale române:de fete, Cfilri eralU îmbrăcate 
i,n frumoase ,co...;;tl.llme ,na.(l:ona\.e. 

Scara la. orek 9 serbarea s'a 'Înch€'i3Jt cu o 
,splendidă retragere 'cu tmte, ionmată ,dfn rtJnupe
le regimemului 1 Dd~i cu muz.ioa militară. 

Ziua de la orele 4-1 crouă IlTlUZ,iiQi m: li tare 
('la Palatul Curltural ş.i în tata PrefectllireD au 
distra t p u b!icu 1. 

• 
Ziua Eroilor (Ia sărbătoarea Isrpasullli) a 

fost sărbători tă in 'Oraş-ul nos1.'rudease!menea. 
cu matre .p3'rooă. Ln alTllu,1 aoeSlta $ocrbareaa a-
vut şi o in&'e1tunătate polit1cl. . 

O Shllibă dumnezei'asci a fost săvâr"şită cu 
mare rpa1ra:dă Î11 pl ata Ca tedr-ruei. 

După o frumoasă vorbire a dlui preot Al 
PopovicjltJ. d. loco:ten~t Ştefan Bdlceş-ti, .din 
Reg. 1 Dol.i a rostit o ină1ţătoa'l"e şi i'l1'Sufletiră 
\iorb~r-e,pe ~re ~n l~psă de /loc. o public.1.m ÎTl 
:IJumar.ul V:itO'fi a'1 R'azetei. 

Du.pă săvârşkea sJlUJbei religioa8e, O noou
prinsă mulţ'mede pQlPor 'in frU11te cu P. Sa E
;pjscop'uI Ig, Paipip. preotim('!a română. auWrttă~ 
tiJecivHe ş' mmtatre. Un€'r-imea nOalSt.ră sc~Jară 
Împl'leună cu poporul sârb j'fl! fmnteou preotul 

I lor îmbră.oat în od-ă.kEi obi seldc eşti. tn swnetui 
olopotelor bisericelor· şi al muZlirccr miIitame .(l't! 

trecut podiui in cetatea AnaduLui. llHdela ,cilmiti
rul eroilor sârb:. împodobit cu flori ş~ lum~ări 

,s'a tinut o mişdtoare sl.ujM dzeiască. A vor
bit pmotul .sârb Uroş Cwincici. abi'a rputâtl>du,-ş: 
StăP~11i plânsul. Ds..a a gloriiOolli: frupte1.e eroilor 
sâ·rrn. 'u(işj ,In mod m·şde..<;.c de hiiene,he all1lStro
ungare. 

[n numele SO\.:ietătii "MO!1ml11tele Broiloy" 
a vorb't foarte frumos pretuÎlta no.astlr'ă 'scdi
toalne ,d81a M. Bocu, Soofa dlui d;epu(iat S. Boou. 

Onorurile 'l11Hitare alu fostd:ate -de un bata-. 
Hon al ,tnuwloT de ·genj·u şi g1'ăni.oeni. 

Ră,s,punsurile ,le-a <bt l11" româneşte şi sâr~ 
rr-?şte. mi~liunaotlii oor condus de d!. slIbrevizor 
At, Li;pQvan. ~ap. 

., . n WCF 

Pa.gina 3. 

Dumifrescu-Bumbasfi Infre aleoatori. 
- Turnelll electoral din suburbiile A.radului. -

(Sfârşft.) 

LA P ĂRNEA \' A. 

Durpă o scurtă vorbire de deschidere rostită 
de Învăţătorul Oh. Papoviciu, urcă tribuna, in 
mijlocul unOr îl1sufleţite ovaţii si a;p.lauze. iubitul 
nostru candidat 'do Bumbest i, care, d,upă ce prin 
pilde arată urmarile .nefericite pentru 'Dopor ale 
poiitioei liberaJ;e reprezintată de astădată aci, În 
această alcl.':ere. de dnul Zima şi de directo
rul unei bâ.nd, d. Moldovan. - .într'o admirabilă 
vorbire arată rostul si scomu luPtei pentru desă
vârşita biruinţă a. democraţiei, pe care Partidul 
tărănes.c o poartă cu atâta hotărâre pelltru binele 
şi fericirea poporului, 

Vorbîtorulsfârşeştc făcând <llpel la unire şi in
de<limna poporul să Slprijineas!::ă Partidul ţărănesc 
În a-ccastă alegere de deputat. (Ovatij mari si 
a'plallzc îndelung repetata) 

Intr'o strălucint şi însuflctită vorbire d. pl'()f. 
universitar Ohiulea arată Însemnătatea alegerei 
de deputat şi a hotărîrei pe calle -po.poru! trebue 
să o ia fată de reprezentantul vo~ntei sale În par
lament. Dsa sfârş.eşte arătând foloasele unirei tu
hlrOr Î-n Itlpta greaşj sfâlltăpcntru democratie 
şi pentru desrobirea tăranului . Recomandă ale
gerea dlui Rumbeşti , vrednicul reorezintant a' 
Partiduluitărănesc şi luptător noobosit al drep
turilorpOlporului. (Ovatii şi a,plauze ·nesfârş.tte). 

Du,pă un inimos apel - în UtllnlTeşl!e - la uni
rea în lurpta l>entru desrobirea poporului şi după 
ce arată însemnătatea tovărăşiiJor introduse la noi 
de Partidul tărănesc, prin străduintele Şi osteneala 
dlui Bumbes ti , vQrbitorul d. Kârtyâs recomandă 
alegerea dlui Bumbestj, lUDtător\J!L sincer şi hotă
rât al democratiei 'Dopor1.lIui. (Ovatii şi aplauze 
prelu11I1:ite), 

fn cllviute foarte fn.nnoase d. dr. Vi~tor Ho
tăran, av .• 1)cyvesteşte, Îl1tr'un mod foarte intere
sant. istoricul 'Celei dinfâiu înjghebări ţărăniste la 
Sibiu, pc vremea când dsa scotea acolo marea 
gazetă "Renaşterea Română" şi în care dsa, ce!. 
dintâiu. dlocoace cite CarPati. a scris de~e ma
rea trebuintă a Înfiintăre; Partidului t11rănesc la 
noi. care. apoi, să-şi întindă mâna cu Partidul 
tărănesc din Vechiul regat. 

DeSi Întâmpmat dela început \Cu rkeală, cu 
neîncredere Isi <:u multă rea vointă dill partea: 
celOr mai multi din aceia, cari la toate ocaziiLe 
paradează 'cu drag-ostea lOr fată de tăran, d, Hotă
fan n'a ahzis nidodată Ila a-cest dnd al dsale. 
Partidul tărănesc a luat fiintă in ciuda tuturor 
bârfitorilor şi a răl1voitorilor poporului şi s'a in
tarit astfel, încât la alegerile făcute sub gUVler
nul AverClSlcu singur dudctui Aradu\uJ. a tr ime5 
3 deputati şit senator. Astăzi. cu~ntul tărăntst 
cucereşte zilnic reren, iar numă'ul învătati10r 
nost.ri. se inmulteste În mod imbucurătoraşa. că. 
Se ştie, acum avem ŞI o ~azetă a noastră în Arad 
sub numirea de "Glasul Satelor", cane :propad 
învătăturil,e evengheliel mântuitoare a Par tidul1Jl 
tărănesc. (Ovatii şi ~au:z,e). 

Vorbimru.} îşi sfârseşte frumoasa si inrmoas.t 
vorbire făcând apel la strângerea rîndurilor lii re
comandând alegerea dhti Bttmheş.tt. (Ovatji sgo
motoase Si aplauze .prelun~te). 

D. aV. dr. V. Hotaran ci1leşte, iar mult~l1lea 
votează cu mare insufletire si insoteste cu aplauze, 
motiunc3. (hotărârea) Pc care am publicat-o in 
nnmăncl troc.ut. 

De incheiere ia cuvântul vrednicul ţăran Pera 
Drccill, c.are, foarte mişcat, În cwlnte foarte fru
lI1oas~ mulţumeşte, În numele poporului, dlu. Bu.m
bcsti pentru hinefacerile ce dsa a făcut până acum 
si il asigură de tot sprijinul poporului şi in această 
ale~re. 

După o !l:llstare în casa ospjtalieră a dl·ui Oh. 
Steftt, d. Bumbeşti si suita dsale s'a întors in 
centrul orasului, insotit de ovatil1e.",călduroase ale 
muiţ;mej care stat.iooa de-~llnguT străizei Win
cÎP(\le. 

II-
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UniunP:B laHna 

Se- vesre(:;.t~ tiin Paris (capitala Frante;): 
Comice. ui Lll i lll!ei kltine a oîerit un ha-nchd 

(Uui f)r~ltiaÎl!l. "lIh preş('c!el1ţ:a dlll' Ba,·tholl. A
l'l'."'~' îi; nU!lh:k )!ll,'e:nu!ui a arătat J1l1i:iţiJ ;1_ 

~:{tn:;-l .,i "in.:er:t a rrzt;JltcÎ pentm Rnm,lnia. 
In ra:-;,plm.s.ul sali J. B"Miallll a dt'·..-;a·l-::'H. că 

-"'1;" ÎtLOii(Ce !l1l'şli~ acaS;l în U:'Tll:\ cuvintl'lor 
prolwJ1ta[t' de j)-riclenii f:a.Tl('ezi ai tarii saic. 

A:l l,ut p;lj'i:e ia bandlet nlllllc>():;.l !,;H':a~ 
meut.:l':·i. lyeU]inr 'ii nntah,+~t~t:i Îr;m ... 'CZt,,:'ollla,. 
;I't· şi :-; ii d-it 111 e:r iL an ('. 

lp tll11pn al'c,,'u1j ban .. 'het d. B.~lrtl1ou CI cetit 
lt"\il;J J!l\e:el!"c;'ci îlltr~' România şi fiH le- al.,:te. 
AL'l'q tratat. a "pllS J. Bar'l1oll. \J fi SLIP\!" in 
.:0, n:;, i <-:dl n ti mj) sp;,e .2'J)wba re pa ddl1 l':tl t:',iui 
["aneCl şi p'll\ ermtl "e va sil,: .~ă Tie ţ}fI 1lI 1. 

4rt'co[1l1 1) al aCl'sllli tratat recunoaste {)!'n~ 
iru tllidi'Iill!W ROlwinici - lÎl'-!'f)tll1 de proprie. 
Wle !hpiilill aSllJ}ra lilisarahic .-:;i Franta rHl va 
irn.::dd!!i in njci Ull caz ca acest articol sti TIU i 
fÎe ohscr\'at. 

""FC C C> Jt1 C> I'"JB.i e. 

I. 
CALEND,'\RLL SAPTĂ\-\ÂNEI. 

Iunie. 30 zile. 

Dum_ tUh'for ,finli1o •• LV. Ma~lCju 1;1. 8, voscr. L 

\ 
j 

I 
i 
i 

Rezultatul alegerilor. I 

MAI NOU. -
-- Principesa Mârioara a RmnânM şi fum 

'ia l?,c!!,-uld, vor lilem in 6 iUlie la f-kl.rrNul. 1 
Z /Iii <i,' " IUl1ic ni (l\'ea lnl.' clIIllMlia rcli,!!:wrJ' 
Ci: re:.'! Il' .',(',-TJiei. 

\1tCilllj!iolurul CabVrl'lO. dill HUCl1rl 
:1. fnst u.:is de c(ttrc <;crvîlo;'ul S[tII_ U0îga-:.u. 
inq Wili" Ş ':1 ·_~tat. 

-- ~.:.c \-l', ',~te din Paris • .::t acolo s',a !n-:n 
;u {~ ;l1te-e_~l"e pe 2U Jlli. in!TC Cehoslovaq 
[.>JIl1<l:~:, ::-i .lllglls~a\ta. 

. ._- 1']11 ljllCun.::.,li \"!le sti',e:l despre: lllliik 
:c.( lIltlli'-'tt.T('\OT lk L'OlTl1l1:>GHii (a Jlui gdle-:. 
;v1()')nill! ~i ce! al lth.r~irilo:- Pllbl ce (a J\"; 
Cl)<ifla} • t6 

_ . -, Ştiri Ul'!l Belg',ad 'iJlltllf,i.ca in Altar",; 
;l s!:~~I,:I:it rc\oluCa. Oraşul SCHtari a fo.s,t o~ 
pa: ,le ltTjî{' lalili!c. Il! po:-tul Sall-OioY·:\!lf, 
~;'JSil r:"l'p~ şi \ase_ dc r~lzh{)i it<iliellt', 

! :!(,;i!ltll l"Jilri -:;i 1~'1,irltr RUt)Jlce:J. d 
h':.rdLlŞi din 1"; Oi 11 a '1. au ~ost udş cu 1,{jvit11 
Li ... be,iOll<..'ta. I }:1j1.1 ':1'iiJld. Iltiţii JlI jefuit .:asa 
~,o: au f.ugit. 

T ârguri de ţară. 
CăHnd. n. 

.; IU!l t:: [){)'lO\j'::H {Banan: Z:lr,lJ1d (Crh): Oră
:::t'c (ArlIe>1l); ;; [un:(': C"q1;ill1;lŞ (Ba1iar); Si:zhet 
tVL1rant,); J!ia (Cris); 8 Iunie: F3,)?Jiraş Şi Vintul
lk-,us L\rdl',l1l: 10 Iunie: Oravta (Banat!; 11 Iu
nie: Bi(c'hjs (Banat): -2l Main c~d. v. În vechiul 
rc~;tt: Ll"na. D~'rll';111r5ti 0- Bacau); Dobrotclli (j. 
Olt): l(nzllnv Ci. :-:,t'amtu); [jalati_ .-_. 22 Maiu v. 
(Rusa li'): .'\ le~;a nd ria (j. Tckor1l1Jll); Vaideen; O. 
Vflkt~;JL- 29 Maitl \'.: Patra-Neanntu, Chiojdcnl 
fi hllomita): Pitesti. Ulmeni O. Arg-e~): Ne~oestt 
(î: ! )81,i): Ln.::iu. 5ilkii O. Jdomiţa); ,1i!ava (j. I1-
Ly): lJi:~lr;~, Ncgrc,;ri O. Vaslu).· 

fll 2i!tic de 2.'; .~i 29 ,\fa' erI. s'a11 fâcut, cu'!, I 
se :;-'rft'. uk,gcr;le JJentru iOCllrilr rUTlUlS(' \'l/Cllllt-e I 
ro Parlu/JIon si Senat. ! 

n'r;"C(!Cll1e:l ;\1i',,]ui de Lopii :d Statulu. (U 
T.llj';il.tr,,_ adn,.'t: LI Cli110~lillta ~l:nera];l, dl-peJ:t?€ 
::1""\ 1/:,)}!:ll"C<l dzjillllt' -:il klllllL: de foc se plthi)1' 

':t)ij~'~il";;. OfL:rtck dres,ltc ~Wl,ISlir;,t *-ilor 72-\r( 
Jiu !es::;ca (vntablitatii. 1Hcvazutc eu rCLl:·p-h~i ~ 

i!mle r e) CU.Jţ'lllle.i de- .10 0
;,: sunt ~l s:, înainta di"';r 

tltlll~! 111 plic s~!1at .)1 ~cr'S: .. Olert'l pentru 12'! 1 
de kc". pâl]~1 la lS Itmic J. i:. OIa 12 a. m. OkJe 
\'a fi va labil~i .30 z le dela data de 15 lurw---~. ~I 
'ar 1,":iTI'lelc ~tlnr ;1 se litera Îl! ucc,q-' dc .311 zI( 
dl'l~l nrt,'alabila aproh:lre a <lll(l'rl(,Hilor sllPcri020t 
'~ait:t!!! de qreillÎ Si i;,TOrll1:l1IU!1\ se r){jt "crJ:, 
feSj1L':r YL: itu dela birou! admi!1istrativ [!ltre orY 
9- -12. _. Dirtcti'lrlea. la 

TârguI de cereale (bucate) din Arad 
pe ziua de 2 Iunie 1922. 

1 
I 
1 
I 

i 
I 

i 
i 

Gtâu 1 majă metrică (100 klgr.) Lei 385 - 395 1 
Ovă<; :), ~ , ti , ---- \ 

Dorumb (cucuruz) (100 klg,-.) ~ 315-335 I 
O:;ec~ră »~ . $ ~ • • ------

Orz " " , » 315-325 

Fă in ă. 
făină No. ,Q. (' klgr) -
făină pentru fe-dură » 

~ 6"10 620 
) 4 70 ~ 5'30 
) 4'--4'20 făină d" pâin'e ~ 

~ de pâme (neagra) J , 

Tărâţe , 
»-- -- i 
, 250-270 j 

Bursa din Arad. 1 

Pretul leului românesc pe ziua de I Iunie 1922, I 

1 Dolar Lei 146- -'- I 
1 franc francez Lei 1330 ---- 1 
1 Franc elvtţian _ Le~ 28'-"':- - I 
1 Ură italiană Lei 7 50- -'~ , 
1 Dinar sârb Lei _' ___ '_ I 
1 Socol c<.hoslovac Lei 300--':-! 
1 Levă bulgară lei - - - - -
1 Marcă germană Lei 0-54 - -'-
1 Coroană ungară lei O 19-- -
I Coroană austriacă Lei 0'01--'-

Nr. 2318.'.4.-1922. 

ANUNT . • 
Se publică s.pre 'culloştinţă gel1e raIă, că în bi

roul rcgiunei siJvi.ce Bistrita, judetul Bistrita-~,Iă" 
.s:iud se Va t'ne a în ziua de Zi (Douâzec1şjşapte) 
1 ulic 1922 la 12 orc a, m. lt-citatlc publică. Cu 0-

lerte închise pentru darea În Întreprindere a lu
cr(\rilor de infrastructură şi stltprastn1cturtl a calci 
ÎLrate fore~tiere de pe valea Bistritiei. 

Cale~l ferată pleacă d:n st3til111e~ Borgobis
!:r~ta a ,.:alei ferate Someşene şi urmc;lza cursul 
Va!ej Risrrita pânfi la staţiunea r:l1 aUi din catunul 

Astlcl (Ill ios! aiesi: 
La ,\hdnş OLnat): dr. E. Re-iwC1 (şvab): 
la Z~imt;:"şti (Arueal): l. IOl1idt Ui-bcral; 
".a Ce ~;l (1-). hor): Al_ L:ltp,ldat Oiberai: 
ia T.-i\lareş (ArJeall : lh. A. P-cpesL'u (nat.); 
kt lll~u (C rî.saI1-a): P_ {}îrka (Jil:J.e.na;\); 
la -\r~,'J (n'as): Tib. Zima \ung-ur); 
la !"1c-:',~-.-Ci~li iA: j.): baL Jo:i:ka (ung.); 
;a SiA il.:o:·~c (Ardeal): S~mdor 1 (ungu-p); 
la Tiklg'd (Bihor): TărtJiU 1. (l1aţional); 
;,a Alest! mi~lOr): balotaj Înt;re d. 1. Răduea-

1:11 (tft.rdll st) ş: B~ln(,~'CU (liberal); 
:':1 Ca,a:scu (Sahlla-r): h:dotaj Î\tl:re d, V. Ni

tt.:''''-.:U (natio-!wl) şi Cr~lcîun (liberal); 
La Tileag-cj (Bihor) şi Şom':llta-Illare (SAt ... 

mar) se VOT fac,e akge'li noui; 
In -Hasarahia: l'a B:,!t: St. Bodnar-ll'l~ Wir.); 

ia r~nnii: Chi !"tiu\' Oin 1; la Cetatea-Alb:!: Daus 
Uihe:·:d). 

In vechilll Reg;at şi Bucovina: la Puma: Oră 
ghicesctl (llb.l: la TrSe\'enn: gen. l\\ărdărescu 
(libera!); 1~1. Suceava: Ohite':V::u (1db.); la Vijni

I tn: T }inva'~a mberaO. __ I 
-- In ziua de 1fJ Iunie a. c. va m!l'a loc in I 

Palalifl C!lltural lin S~m[!lr concc.rt ~at de d. pro I 
fesar 1. SIHlANU, fJWfllst coml/J(}zttor cu con. 
cursul doamnei Emilia prof. N. Ohiulea sopTană I 
/eg·eră. ' \ 

TOii iubitori! de mllzic~ oună su'!f indemna/-, 
sâ la parte la acest tpvemment arflstlC. 

ă. ------------------------------------e< 
- Pl:ill.1{lria de ~ed(~r }_ NI'. 9S1~-1~22. ~] 

rerea lUt ::-'nma KU,\I,u:s ŞI Cn1l1p. lOCUl tor III Ar 
:-;rr. A,ltoa MfI.,;ioni Nr. 26 pentru Înf'intarea ,pa 
licruiui pentru li"ICMusi de maşni şi CiDl}!itor ~ 
p;atril tie lllOare!. In intelesul paragr. 87 al art.ll 
;czc XVIi djn p-;q ZlLlil pl'nr~:':L-lhi la iata !Oi 
lui f) Cxam la Z7 Ma:u a. c. orele 11 a. In 

(,1'-\': IIl\'iram pe cC'i interesati c~ll acea, că !1la~ 
~! descrierea ted1l1:că se poate vedea la Priit' 
ria ~e;;:t()r T. a oraşului cu drept de mU11ÎCif< 
Arad p~hl;L la 15 Maill a. c. orele 12 a. m_ În!U 
deauna suh durata orelOr oh.:ialc, iar cventu3!cs 
nhservatitrni se '-Or inainta 111 Scris tDt acolo n, 
tot H'rbaL Ia pertractarea la faia- locului. căci. 

'. . - -' . d d d' h,l~ [fU'::;!. tlU sar ;\', lH1ŢllC ecarea e or llle pu e. 

v"iu estrada cn-ll:::esÎl1llC<~ d·c qahil[mCllt în î~\ 
lcsul ~_ 30 al sllsctatd legi. Arad, b 9 Maill t~C 
~ Poci-;:Jianu, seful se-dorului I. 

il 
S'a. des1:'hi s in Arad ~>It A apă~'ur şi se află de v,inzare la Libră~ 

ria D:(.'tz.an'l, Ke:pel ~I K'ein llrl11âtoareie trei stauran'tul şi cofetă:vt 
frumoase wmposÎlii aie ,dlui SibiaJUl. profesor ~! 
hl conse~\-,at().rul din Cluj: VV~ I~. '" -lt{)I]l 

1. .,ChoPinillda", Valse caTJT:ce in stil.ul lui & .... l'li!:lf ... 41 
CJwpill; 1 

2. IX. Vwiations, pe o temii lil' Haendel; pe malu! Murăşlll u i , in f"ta Licftl!ui. 'n fie .. 
3 ... Trei cântece", - potzii de Marilda CUg. ~~aTi concertează muzica Rf'g. 1 Dolj. - ţi 

la POlli, Gordnn~Hoti$ ş.' Vla~ă. ' I t1eiutl de man~2r: ',LI Ş! la gră1 ar. Băduri reci, «; 
eu~. - Ro: git bir,evo'!Grpl 5pr'jln alon. puh,. 

.. - ",I:~ Ba, ;.,~ de ~r~ş, n:5-ru~tor_l~l Sreigerwald 
ş]-a U,-,I; sctla. 3. raTIlt gcI\:lI ..:oPllasml său. a.pOl Î ('O';iirf:, ''ii l~Jlr!n 
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IMPOR1~ EXPORT: --,---ti 
CASĂ DE COMERŢ ARAD, STRADA BARIŢIU Nr. 5)1 
FIRM.:{ lXRI:=:c:. .. IRTRj\'rA.. :., ADRESA TELEC:'R.I "Il OI ~ -'\c", ARA_n.?;l 

;;;;:şr==:;~o~ ____ ~~~~_~_~~ __ .~ - ______ ~_~~ _______ ~ _~~ _~_~_ _ ___ ~_~_"". 

Coltbita. - - I 
Llmgjmca lh1 iej e aprox. 15 klm. 1 

r- Elrgimea e~artamcnttllu: 0.76 m. . 
Gannta provizor:e este de 100.000 Lei. II 
Proi('CtuJ cCalei ferulle. contractul de intrepr;l\~ 

derc, cond;tîuniie generale Şi speciale ale intre
prinderii se pot vedea la Regiunea silvică Ristr"ta I 

Cumpărare şi vânzare in mare de: cărbuni intre-gi de lfmr, lemne de foc, 
de constructie şi pentru mine, cereale, ovăs, fasole şi totfelul de răstăioase, 
nutreţuri, vin, băuturi, unsoare, slănină şi tctfelul de marfuri. Primim ex
ploatarea de păduri in orice mărime. Ne oferim si aprcvlzlonăm jude
ţel .. , oraşele, comunţle, spitalele şi totfelul de instituţiun! pubhce 
CU CEREALE, f'AINĂ, ALIMENTE ŞI LEMNE DE FOC. 

şi to~ a~olo se pot pr~mi formulare de ofertă. J I 
Blstnta. la ~3 Malu 1922. : 

Primim In eomisl!u~e foUe!ul de mărfuri in orIce cantitAti mari. hectlfăm loffelul 
de eomisio311e $oi miilceiri la toate tarUe. Export de llorcl, file În ,iatA şi IlliaitJ. 
- CUl\IPARARI ŞI VAN ZARI DE IMOBILE.-

• REOIUNEA SIL VIe,!. BlSTRITA. • __ ----------------------------------~ ___ ~-L------~--------------------------------________________________________ .. ____ ...... 
Tipograffa: "CONCORDIA" Arnd 
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