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Ion Mihalache 'rÎ fFlu:n:ta.l\'ii Pa:rtidului ~ără:n.esQ VOI» 

Mapi adu:n.ă:ri popo:rale la Apo.d !fi la In,eu. 
veni la. noi .. 

• Pr'lltl'tl ~ilclt:' d~ 28 şi 29 )Iaiu n. a. I 

• (,C'tătpuii c1in('cl'('urilr df' alegere ră- : 
lr;':lit,SI' \';I~'aliIP SlI/ltt'ţi dn'IIl<l,i S~l - Vrt ale- I 
n~qi dt'lHll<lt jlPlltTll SJ';ttul tăreÎ şi <lfllllJne: j 

,;~ 1//1'11 ~i ,i/'Iill jlld, ,\I'ad); la ,Ileşd, 
~', ;('(T t'i rj'i/ol,l}rl ,jmL Bih1lr): la ZIÎrliieşti, 
0'11/(1/-1/ /lI (,~Ullli, ;;ol,Lu ~i ,"'I Uht'(Jl'yhe ',în j 

Hddl" ~i la JJ()dll,~in Ba,nat). ' 
'CI 
'1.; E tll<ll'(' IIWJ"ll fratilor alpgt'J'(!<l dl' de~ 
~iltlttil\i. Dai' 111;li ,dt"S a!t:;.!l'rilp ~(W se HH'ura 

il ia miI şi al 't' It· l:arÎ se \'v1' mai face anun 
Il lnClll'il(, r;"tIII,I";I> \'tlt',llllt" au o ]'llSf' lHnă
illl' Illai Iilart> dl"'{tt flri(';Înd alt [1. dată, 

sJ(>oal'('('~ ill îllţ('h,'''ul I )('f'l'dllI1l1 if.lcălit d~ 
.-Sf)onlllil\'l'ul tJln·j nO,1stre, :--;f,lt,ul tăn>j -:le 
sd;;;lild,IUI 1'';[1' C!I('lll;lr <1 prpg(ltf';Isdî Bo· 
Il.l'I,illl('7inl;lrÎ Con~titll(i(/, 1lI11't'(i Ll'fJf'Cl 11'-

iim, 

• ~i (';l1](J tI' ~iPldl,:;;t i. ('(1, b a!t'gf'l'i!p ,Qf" ! 
('ntlp t;:i la ('plt' (',Ît'f'Yil parţia 1(, de până 
lri, Parttrhd ţ[lI'{lllÎst dE~ diu('o,we de f'ar- ! 

ati şi ditl Hw'.n\'ina lin n l'(>l1~it. să-şi tri. 
rebif.-t m{war un Sitlgllt' repl'f'zent.<lllt, unul 

:/I~JI/", ,II 'Său în ;-;r,ltlll trn'8i la Bucureşti. 
ne <lei ar lInll:1. s5 se crp~H1ă, de.ci. că 

l~ ~ I . 1 ~ '1 d' .1 PltU POP()rLl li) \ (' tarnlll, (e l:rlcoac(' (le 

\arpati şi !lill BlWO\'ina, pntin .... ă pasă de 
;pr ~'" . 
c.'~}"'l (';'~ jlJ'lI.1 ('111" \'J ""p, .1')'OJ«'!';ltc .sOL~rt~ 1'11 
ti t OI', ('a \'(il. t;1I J ',1 ţ a ,'t' 1, llll (T('d~~t I ('u n r I 

~ : bill!' su \ {l SPlllH'ti şi Yoi -- prin <ll~'şii Yo
l!~:"i ~-l'l1\';'l\1rllJ YOi'tl't! În tlThnrilc ţărr'i. 
,.efHr.,miji ,lip,.;, ,';ar erede. că UIl'fi (,llyţtnhtl 

nr~dnI11TI.1~():· al ~'OlH:lllr~torjlor l)ar,tidl1lui 
:Jst.ru ţar<lllC'sl' "ni ,Iti \'otel SI ati alc'"l' 

~'rl" "h 
, ~ trirdişii ol'icitl'lIi p<ll'tid politic. 

~ [nsă. ildi'Surull'stl! altul. Xoi ştitn fO<lr
.-1 hiIH'. 1 ~l II' Iii 111 jPI'iff'!f> llC'll1i'l;;;ur"t;' în 
'N01 !,li ~i ";~I n,l:;'. JI" (·,t)'i ~ll ('C',) l,nai mar;. 
,.1 ~ll: tnt \'lIt It, ,ldll('('1;I, de C~1'l fii' fll'b'ju " 
!ilF, tmi\ 'S~lilltl, tut.i :':u:lllUit()]:ii. FIrei !'71~â 
sa /i"':I'/I// {', \'01 ("/'1'(/ ŞI C'I'J'I't/ Iltl mod iira-

Iii ,>" .";.1 \';! ~llllllPt i ~;i \'ni cllvilnhtl atmwl 
.... " . ( ~ 

1 ilwl .,-;tp \'ol'ha dE" (1 :-;0 LICf' Lrgf>a !egilD)' 
nntn'i \'i)a",tl'f' :;ii, HUli I'N!'t: - ;iti (,E';'l1t-o 
..-,'~"L~t;1 totdt'illlll,1 ~ {'d drPllturile Y0tlstre 
_ ..... fi" /'Jl""'J'i·S<t' ((JII{", III 1Iiod Timpt'df' şi he·. 
~Iil 111.1 (/1 (',,;:;t(~ {lOC/" r11ll(I:llJlPllt;]l~i a 

n'pi VO,ISt1'0! . -

I~ X~,i !ilai Ş1 im şi aC('I.:'H, că, rez1lltat 111 Î,'
~ fba Tllllllfll'iI!'l'd ţidllJ('jol' d~, vntill'p in 
l,aptea alegerilor generale IIU pf.ite a<'!.'la, 

"d n ' !rr'!iui a Sfl fil'. 111 1Il'l11;.! yotllrilnr \'on· 
)rcP~' date cu suflet ('urtlt, ~(din tnaUl inima 

p:ltrn <H'l'la 1',1;', ~',. ":'1hi:eil ";ut1e-
3ni n,~tJ'11 ~i carp, }Irin lInaan'. trt,hllia 
-, Ilt' :';Tili"dlll ;ldPy[lral. nl!)Cl.Sll"iiCll':'lÎ ,10-

'1 ' ll't 1)1' i. "il'HJ e in Sfat.ul tărei. 

retul unui exemplar 1 Leu. 

CauzuJe :ilmÎ foade multe: le ştim I't. 

tutii! lnC[t! 1111 (']'0c]C111 .~ă mai fil' tH'YO(' a 
ill.?ira dill ttDU li.lllţnl ui,''iL\I'!';iit al -îuf.cTinţu-
1, II', sf'hill1gi1IiriJo!' şi ,II imenmiţerilot', la 
c,lri a') [" ... 1 :-lIjluţ>i !Ilai ales '.CIi, ;)..;L1,;ii 
Pat·tiduluÎ ţ(tl'(i,JWSC. 

L lIllwaînl reagă C ulloaşte şi l'a hi 11('
Ia~'(>ri le SUL pilll I re i lihnale de tI ~tăzi ,';ii fe
lul 1"11111 aCl'6f gu\'el'll a yenit la cţu111a ţă, 
fii, llll)Jutri\'{l. \u·inţei pOForului. Am ajUTlB 
d!' p,j\l'SIi' =;;i ,IIH ÎlltrL'f'nt In aeea:-st a pr;
"int[1 toatt' Iwpo(:trele lumei, 

Ya să zic;'l, pentru zilele de 28 şi :W Mai 
a . ..:.:-illnll,ti dH'tlwti dill nou îll faţa urne
lor. Alpgă(orii (hll Ilr(\c:-ld ,1 nu} )i <leHi din 
cer'nJi (·Icf'tond al Iil/'I/lui sllTIreţi înyiLl.ţi 

să dntl \-otu! "ostnl cinstit şi curaf pcntru 
d(lj 'rIl\'lIlbri din.-nWI:;li, Htegill'i \Tedni'Gi ai 
Part idlliui ţftd"n P,5(': daii (; Iz /'0/'g1l t' J) umi
/1';'.""H-I!UI}If'h,~li. fo..,t ';l"Il"IOJ', ,~wnlril :\-

Ion Mihalache, 
fost ministru, l1'eful Partidului ţărănesc din România, 

t'ild ::ISi"(I[IIC ,IdOlii {pont.],1! hl-t'lu). fost de
putat. 

11l n'dl'n'a ,lI'(',~tor LI l('g·t~ri, conducerea 
('['lltl'idit din :\l'ild ,1 l\ll'ridnilli ţărţmesc, 
a , lHlf~ll\lt, ţillPl'p<l Illlor Illari (;le!trn[ui po. 
pural!', in ('ari pllpu!'1l1 din <'1CE'Sre părţi rId" 
~T,lnjt;i l)in,i [ll'ÎIl gl<lSttl eondudltorilol' 
"tIi :-;<l-~i ,11~iJte f'u'il/ţZI Cllra:tă şi hntilr[n.a, Îin 

J. Iidrlw·oll. eh:plllaţi )1 ;;cnatorÎ; 1. Be/". 
fil'I'ur, s.'('n·[und g\'n. ill 1\11'1. \~t.r~lIIH~~~ şi 
;tl\ii: l'rnrp~lIl'ii ulli\'pl'siLI.ri (;h, HogdnJl
lJnÎ/'fl. (;hillll'(l :;ii 1IlIIc;'{('1l ,( 'Iuj) preCUJll şi 
orgallizul.iiJe judl'l,PIlP dill .\rde,d şi BanaT, 
),('PI'PZl~llta( f.' !)\'in pn>şpd~l1ţii lor. 

Prin urmare, Jte '!'lldl"PptălJI glatilll llostru 
dH·llIi"t.tol' <.~ătrp toţi fraţij Vln\Jli, mcseraşi 
şi munc;it,));. din ora.şlll Ar'ld, d:i'l1 satele ,1-
partillăroarp ,'pr('ului de ,l!t'gere al Ineu
lui ~i clill tnntt' "atple din .il\(h~tlll Araduhli, 
zic<\Ildll-va: 

Ost.a.şi cl'f'dilleinşi :st.eagului Partidu-
Iii i UU';llllP8l" \Oi (~t11tivIHorii şi păzitorii 

. gliei stl'ănwşeşti, voi muneitnrii din inima 
pilmfUltllllii ihil.ie.)it _5 i \'oi, alţii, cari vă ehi
rllliţi zilf'le in fII III III [;")l'il'f'lol' şi vă ofi
fiti în a('rlll Îlllhf1nsit Je g'orJllPnii oft.iC'pi 
df' prin totff'11I1 de at~'liprH -IJu('răturii). voi 
l'itlllg'ilof', ologilor şi orbil()r. cari .prin vl
lpjia \-(lil~ll'(}' şi prin jprtfplp HJast,re lle~atj 
'·dnhozit din lallt'urile j'I,!Jipi . d\lşmHne şi 
III'-<lti dai () ţ<lră m;ilHi)'u şi fOl'icită, 

"ui "<lflll\P!1)1' din. dlzhoi. ('ari pe cpi 
mai.;(;umpi ;Ii voşf.ri i-aţi pÎe-rdut în mă· 
.'r" li 1 lllgmzitor rlin care a irşit () ţară, ro· 
Ill(l\l..f'a;;c."i lll(lrp :;;i hog;1ti'i. 

voi oda
nilol' din rflzhoill, " t'iU'lH' tati şi fraţi pierit· 
au d(· arrnele duş:nlJLlnilO'r noştri în lupta 
mm'l' de dt's!'nbiro în caro pi se st:irrolO'("<lU in o 
~.!.n)lp ('hi·Jlllri. <'U ,qtu'igătlll pe buze: .• h-ăia.-

sl'ă HDIlI:înia-)larp !" 

('1'1',\.1'1' ;Il·jn';;;j(· iWI'.ste .degeri <lI' de, 
iJlli'lI. I şi it/tii cari suntett 

,1 "'("."r(' /ului ar/lOII!/'; lwpurall' ; i j',)I' obijehliţi J~in~lcăjiţi. 8ărăciţÎ şÎ de,::;puiaţi de 
ţi/II' I:! Z;UII /11' lhllllill(,(·(J. 14 Jla, n. (1 drf'pluri. ~- ,,('uiti ell totii DumilH'(',ă la 
J[n,i 1· •. · a. c, fa ('f'oswilr' 10 şi jlllllălllfl' În A rari şi 1,;1 fneu. 
(I/"II,~II! ,! I'IItI. În 8ala 111([/'1' a re,-:frrurQ.l1iu[Hi Y('ui:,i \';1 să cfiştigaţi alina'.re dUI'('ritol" 
,,('II/('('11 !I/Il!". Î,/)' du!,fi {l/llÎazÎ la rra~lt- I!Illlte de ["!I.'i s:illgere-;lâl ~llfletlll şi inimfi 
ri!" patru ÎII /UI'11. Y'îi-)s1I'il: \"f'lliţi să ('[lştigaţi tărie in lupta 

('u dre~t, pril(~j yor yeni în mijlo(,.1I1 111.11'(' şi gr·C'H. CE' S('· d5 pPllh-u <l~igllrarca 
!l(,~j nI ~i \01' Yurhi poporului toţi COIu:]UCi'i- Wlf"i yil'~i 'lHli hllllP :;:i mai fericitp pon
t'.I! ii .~i fl'unt:,~::ii Partidului ţărănesc şi ,1, 1 :r~ \':.i. y~niţ,i))pnlrn, ca "snrhind {,ll\'!ntelt: 
1I1111j('~ dmnllll: i 11lall;dt()itl\'''1 1llsuf!0tltonre ("(lIp YOţl auZ! 

1. \1ili.J!ad1 IJ şi ril'; ,\. T.J/[Pll, foşti rnl- I ro:,jindll-~p d(' !A~ buzele yestitorilor evan 
nhll'i: 5, J1 c1lt'rlin ţi, prnf. nnlvPl'sibr. Gr,. I dlPlif': P:\nidldui ţ~l'ă1H,\'l". a fruntaşilor ~i 
lunjol/, Jiirt/l, gen. rrădf':;wu~ F, M{ldgca/'lI, 1 (·dlHhu'i.1tu:'1Ir '/' ll('olwsiţi .1i lwmă"llf.'HPl 
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",l~t(' ~I J!')f!'II'tllll! ({r· t)\!'wni, il d\)nln~j'>l'li Dela Sfatulj·udeţului Irad I M S regele -i~ Lupen~ 
h.1t Jliltalar'lte, dr . . \" Lupti, foşti llIiJli- • I • • . 
';'l]'~ ~i l'ciicdi.i t\lyarf\şi Yl'l'd !l ici ai lor ,- I _ Nu se iOa ,. In mijlocul văduvelor şi orfanilor. - (mpărtire 
în I()Cld ~lJI1{\r~ll·ill1lt·i şi il dC'·;u[tdpit1l'i ehi- i caseasa dările. - Averea săracilor a fost a· de ajutoare. 

~ll~ir·),lj'(. din "llfll'l ul Yostrn I1milit Ş:, llio i dusă din ,..Ungaria. - iO milioane pentru şcoli. I Ma1. Sa re)1;'eh: a sos:t la PetrO,ştni J()i, la ce, 
lTIl1ll.1 yoa"tJ'il (lI'S{\ de sut(!lfl dn·pHlţt"l. să 1 Sfatul i surile 12, Îonsotit de dllii Mocioni, comandor Co 
~c .... d:I"L!Î<lt'(8. pr'n: I'U ca să încoltea<;;l'n ;i 1 j\1ddullli Arad a tinut Luni şedintă. i linski, T, Că:m.ăruşes.c:u, 1:, Bianu şi Alcxandre~ 
::':1 tI'fl i el :'wii 11 ;;'dejdf'i\ ş,i Î nel', ·clP\,Pll în hi t li I! ; La \,;oDorâ rea din <111to!1wbi1 primarul oraşului. 

P. Iacob. i-a preZCll ta:t traditionala pâinc şi saf illţl 1/(.~I;'.'.i,l.:-;til il drC'ptnrilor V08--(l"l' I udndu-i bun venit. OnoruriJe au fost date de lHln 

1;1 tlu/i"u/;âu ~ I/Cri şi de muzj,ca l1l[ner;lor. 
,··.·lli:! ~),.~ik,l'. r:ndd, fl)nnt' lllUlti . \1,i I DIlP.l {} gustare la cazilHll din Petroşeni D3~ 

cari PIl1(·~.', YPttil: i în hain0 <1(> Sărhi'ir081'f"! nitonrl şi ~uita şi-a urmM drumul În automobile: 
('11 dl:;lprlr HtltiuI1il]P şi (,'u flori~ă ll.l.tflnlipi. Lupeni. 

" - '!' (1 La Vt~kalla, unde regele a {[icut Ull m~c po~ 
nilll:. dUP" eun, ,-:,. I'IP Hit', pr El 0Şll ';11 ," D. Sllbpre~Dt spune. ~ă ,:,'au luat masuri pell- primarul ora~mlui 7-a' prez.entat de asemenea Pi 
t ului llost 1'11. pf' lupUlt ol'ii şi apiJrrltorii nI"- tru rel)ararea drumm;lor şi a poduri1[)r; ~vert1ltl ni;! şi sare, iarlncultorii l-au acoperit de flori I 

oh ... it.1 ~~; l1"ill:l";'trl1: ;Ii dn'IHurilol' nOil.";ln'~ a aprc)bat (lăsat În loc) proiectul de cheltuieli a turalc şi l-au aclama·t Îndelungat. 

tli"l;.",'.· 16îţ('a:-ică: 

i 'omÎfl'/ 111 1';I"I'('lIlil' o! 
(>artirTvllli (ilrân ('$e. 

Emenintările dela Nistru 
Tdf·gl';llllf·ll~ ne adl1C' întrt~ alte nout~lţi 

şi ŢW a('PL,1 .1 Îllgr;l'lll~Hlir('i d·e t.rnpe şi nm
-ni ţjnn i h\llşf'yicl' Iii ::\i3\1t'U. 

In\'~iţrtllliHt cIP (,(,101' li]ll HI'lllă t I'(,j illll 
\lV-a. ill';-itul ,'>it sllr[Hlc-!H !it toatp HltH'Oin

ţ~ll'ik Pl' ... <lri 1('uiUlli{p eli"' desc,lIlti in·f()I\H'
laţi ;tl,· gl'lI{~l'iÎlisililllllli Trut;t,ky lc·J(l(; sprC' 
grit'nil<l l'flsfll'ircan[l a EuropeÎ.lngl'fm13,di
I'ije H(·P.s((·<!J-- mai m\llt trîlllbiţate dE'c·M 
fă,ellte -'~- 'Stlllt la fel ('lI pwcl<unatiile şi 
ril1.'oirlile rihbuiHi('c P«" c(Il'i snh fOl'm;ll de 
rescriprf' ('fit I'l' tl'lljJl' ,\10:-;(,0\'<1 le adrr~-(",IZrl 
•• AJ"1l1dtl(·lor ro:;;ii" Dmi la fier:ill'f' lună. 

~lnbiliz[\n'~ Dar ;t,,;;trlzi ,~i ('(),piii ştiu că 
rnohiii;t,[\t'('a şi 'Îngr{\'ll111.c1irea ufll:'i armate 
Cel'f' apl'lH'iziona,n·, mml'it.iunÎ şi t.ra.lh";pOr
t.uri. CE' apl'oyizionare poatE' da mH'i a 1'

matf' ofpllsin' o t,-lri"1 în care să,l'ăcia şi foa, 
metea a aj Ull;,; la un PUllCt. îH~'Tozitor pre
făc"wcl () ţ,ldl f'Ul'llJ)('illlă într'un HPcupri.ns 
trih dl' llî,Îllcăruri de oUIIlC'ni? 

r )ar 'fwÎzolli0rii de po urma ince.rdiri
[-OI' bolşeyi,,..e în BHN<uahia sunt .l1lă:rt.nri:l 
Of'a. !Il:l i grait.oare. Orunwn i flăm;'llJ1zi,df!is
culţ.i şi goi carp-:;;i pun viaţa L1 î'llcerc..:'1xe 
pE'nhu a I"llltpa fura eeva de a.le mânc,3l'01 
din tara noastră., 

La Lupcni. un batalion din reg-. 92, din Or~lŞ: p~nsiilDr slujbaşjlM judeteni; ~e va cere guver-
a dat onoru:{le militare, iar d. Nimi. primarul· 

nului -ca şi ncmt:a petrecută in r~isb{)liu de sluj- raşl1hti, a urat DOlmllitonl~l\li bun vcnit. 
haşi să fie socotită inalJfi de -pensie. Pupil vrczcntnrea familiilor victimelor C,IU 

I 
t'ostul pl"'mnotar jlLdetean d, V. Dîrlca a fost I trofei, rC5::c!clc-a Împăr\it tuturOr sume Îlltre ~ 

Ilnm~t primpr,etor În Arad. I Şi 20001.cî dup~\ 11 um::irul membrilDr care COtl1Il1. 
Directorul financiar, d, Miîn:il1'canţu spune. că, famifa. . 

După impă'l'ţirca aiuioarelor. regele a vizil 
în cu r:;nllt111ei hti /\prHi-e în d~"iri s'a p'1ătit cu 3 l~pitalu.] unde St: ami interna.ţi cei 5 mai grav I 

m;\io3'l1C mai putin; această 'scădcŢe v'ine în t~rma !lIiti, 
fapt1llui ciI ştcrgftndu·se legile. -Titulescu '\'!ellltele I La ie~irea din SPital r~gCille a fost Întâl11p~ 
StatulUi Î1lCurg azi numai din dărik pentru spirt. ue un număr de câteva mii de mineri. în numi 
\'3m~i ~; obie(;tc de lux (paradă). crtrora .lucrătorul minor MalC(wei a multt.mii ~ 

. dnros regelui pentru j,n"tercsul cc-lpoartă !TI. 
Prcscd"ntelc Sed.riei orfana'le (mesei sără,.";cşt i) torirne l Si paT'ftea ce a l1lat-o la jalea {,uÎlcnilor. 

d. dr. V. Mal"covicj spune, ca a reuşit S;t aducă La plecare regele a fost adamat, iaer În fi 
din Ungaria averea săraci1o.r În ha,TIi şi hârtii de casillo11iltti societ~iti; mineri·lor dilni Pe~~ttL 

I fo"t primit de socictZ\tjlc de m;ncri. el,c\ii sefi \,a oare, 
M'cdfcul-pl'imar judetean d, dr. Br~ideatlu ra- lor si un pluton din regimentul 92. 

La orele 7 seara regele 'cu suita sa ~ rtle:::at 
porteaz:\ despre starea sănatătei Locuitorilor din trf.llUl regal la Bucureşi!i. 
judeţ, In Marie au fost: 108 na:şQeri, 110 cazuri de 
moarte. 16 cazuri d-c scarlatină. 7 de diftcrie., 1 
de tifos, 5 detus.i convulsivă (mă~ărească). 4 alte 
feluri de boa,le; În spitalul judeţean au fost adă
postiti 307 bolnavi, au mUlrit 26, în spitahlil de 00-
P" <tu "prim\t in~,rijire \20 eopH, 10 au ,murit. _în 
sa~at:orul de Itnncrculosă ({)ftică) au fost Îngrijiţi 
60 bolnavi. 

Sc va cere inspectoratuhhi sanit.ar dela Cluj 
să-Şi retragă ordinUll pen1.ru ştergerea pOs.tulUi de 
medic eercua:l deh Taut, unde. de altfel, este lo
cuintă pentru merric şi farmacic. La Târnova se 
va deschide farmacie. 

Revizorul scol·ar. d, I. Moldo'Van spmoc, că În 
judet mai avem nevoe de"65 şCO<li nOUl; acestea 
.::er o che)t'Uiaolă de 20 milioane de \:ei. oon~ucere~ 
judetulUi sti ceară Sl:uvernu.lui, 1111 ajutor barteSC $1 

sa se facăcotectă. 

Din popor. 
f))'I/I/H/J rari!' din pd:do!i'I', 
'[,h'it rH. bo(tb(~ dl' Imll'1' 

Si cu tufe de alun() 
M!')'flÎ pe el şi nu. t(, Sril~.He, 
Dar Căl'a,1'ea d(' pe pfaw. 
7\'-II1'oft1 ('(' fj(Îllduri ai, 

Senzationale detlal'atii ale lui Lloyd Geo~ 
Se YCO'Iteştc din L0nc1r() (capitala. A 

gli.ei). nă înt.r·ol1l.are~ vorbire rysţită (Je.sJ 
politica hlU1Wi primul millistTll - pn@ 
L!oyd (; l'O]'i!P, ÎJJfI'r' .tlt{·le, a dpcla!l'at 1 

'1JHtoarpl.c;.,~ , 
.,rfat tImp IWl'upa.lll/. )'(1 fi )'('01'111).1 

10 U1., HLl U ('li oI i f' nil: in te. 'du c(i. ('()II f c ri'n 
rlill Oen()l'fI mi C(I putea să aranjeze inte 
flcrea pacii. dânsul este ,t.:igul' că în drc!lTl 
d('tii lIomellilor mai f';'nnri dec6t dd,nt 
El/I'o'pn ca fi nirllloll 8{'ulv.ndaUI În Il âI ti 
rea. de sânge. l'orbitol'ul cere deci· 6 

;;te şi dreptate. Trebue să înţc[e!1r!n căr 
ţÎlmifr din Europa nu '~e află,în bU'nă îll 
JI'[lI'/'(' hUrI' olaltă şi că (aduna se po; 
ridi('a " fapt tie carc t1'dnM! să tilH~m sca~ 

X ni ntl(lcljduim în sj'ârşitu./ nlari 
rlbnoÎu, adie'a În [.:fârşÎhl.l lor('l'f.01' brut\< 
Îm;ă PIÎ'II{] eli /lrl lH'oblt>rnelp iElI.ropei 'n,u: 
fi deslcgate, nu putc'm an'Q flsigvrul'f'a, 

I dreptul a luat locul/ortei". : 

Pentru ofiţerii invalizi.i 
Inchirierea ehio,curilor de ziare din gările " 

Tran:sporturi? O ţară il! care între een
tn~ho' prine.ipale trMl1ri!.e nu :'\uni.. în sta.re 
'sa facă dl.: '(:1lt o Cll}.,,,ă la zece zile :;;i <lecia 
numai ppntrll ,.oficialităţi". estE' () ţară 
care puat,E' \'orbi elpcone€'ntral'Ba şi apro
vizl(marea unui front? Tnh'-eaga Rusie bol
şeviră. n ·an· decât un si'l1.gtu· t.ren zilniC'; 
trenul eare leagil YarşovÎa de Moscoya ş.i 
acela e s\l..,ţinnt (;u opintiri supra-oll1e~wşti 
pentru a Hl1lnCa. praf in ochii lumei din 
ţările răsăritului. dar din CaU1.H că.ruia 
Pl10VlllCii intlTgi r{un,îll lipRit,(' de conumi-

t ' Uu/'uiJIII'l(. rnÎindto ,si-ol f(tU ea le. CI1:oscurWe de ziare din găr~le C. f, R. din Ai 
şi 8al'f:llt până acum atI fost inchiriate tlncl intre' 
derr })articula're. Contractele de ÎncHiriere au: 
pirat încă din luna Martie crt. Ge11'er~lu1 MD 
minrstruJ. comunica tiiL()r a d(;cl~ratcă chi{)sc( 
de zia.rc se vor da cu chir'e exdusiv ofi'~el 
invaHzi. Intrepriuzătoril p-adicutari n,ll pOt , 

ria cltiosculil.e. " 

?<.luniţii? Fahrica.ţiu11ea fabri-celor ruse Tmpi'e'IJ1l'e~1 1)1I/1111('2C1(.; 

'e;;te () ghmă de 1 Aprilie. Iar 'muniţ.lunile nuntl /lH'll şi-of durnitn{e 
datl! pl'in('ontrelbandă de Gerl11C\;nia pot fi F(I('(I-' D1J"HlrZl'1J (J !luatl', 
-judee<ttl' la aclt'yărat'il lor valoare când.ne * 
gcÎudirn l~ :o;t';ll't'a jrmntrică a <lermanwi, Cint· m'fl1t(]I' ('ântfÎnd 
la (i(mtrolul In ean' e >"upu~ă şi la faptul ('renI' ('(/ ll'OIlI 1lÎc'i 1111 gfmif. 
·că IÎn IlI'i.H.l a,";{··LlU:'i ('·a fllll'Lliţii n'a.r pnl,t:.a Au prea li/II 1'/1 /Hl/lte fure, 
fnee faţă nici mAna,]' într'ml si.ugur sPc:t.O'l' /)(1) (1/1/ '/ll/It{ şi ma rlnllrr 

dE' pC' Rin. "-'Il sli nu devJ lhIHHII'Zi'lI 

AIlIonintăl"ill' holşe\'ice d(>la :\ist,rn uu Si 'la altii gând11 1 meI!, 
~ul1f dcc·ftt n sperietoare uje.nită să se1'\,(';\- Ca ard!' şi }il(.',tirştc .. , 
sd\ (h~ <1 stoclt'<)e i'('\,3 [,-Iyomri în P('':'('ll- Şi trupul şi-{ istn(eştc ... 
hL.! in nprt. turhure pe rMe soviere1p o 'in- /1 rdă-f focul do)' l'1'tljit 
('(·i.lrc{ila :--;fatlll H\rilor dt·la lT("l\ua. I Si 1)(' dn' I-n 'IH[M·()cÎI. 

Atragem deci a:f.cllthl<nea d-loor ofiter! inv. 
să fac..1. ofert-e a.supra acest-of .ohi{)scuri la cii 
ţ:tmea C, f. R. (',.:.,ubdirect{)r Pretoial1u) saţ 
m:nLsterul COllltlUcatiilor (directQr Protopopescu) I 
d~ Închiriat în Ardeal ~ Banat 20 ascme~ea cl:i~ 
ŞI anume: A raid , CLUJ, Satu-Mare, Tar~u-MI 
Sibiu, Braşov. Teiuş, Baia-Mare. feldioara4 
boicni. Medi.aŞ, Ţimiwara, Lugoj, Pctr.oşan\, 

, Sg,11l'!ml-M.1.1'maţ[ei. Bistriţa. Copsa~Mi~ă. Ora 
Mare, Ca.Teii-Mari. 

7 
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Scrisoare din IImerlca. 
Traiu greu si-aici. - Traiul muncitorilor ame
ricani. - Nu suntem bolşevici. - Românii 
~~~)'" din America şi politica de acasă. 

CLEVELAND, 12 Martie li. 

"Graiul românesc." 
Pentru mântuirea fratilor din afarâ de 

hotarele României-Mari. -

D:mr'utl Îndemn nobil studenţesc, la Universi-

Din suferinţele fraţilor 
din Macedonia sârbească. 

- Biserica din Bitolia. -
tatea dîn Bucureşti, un număr de câteva sute de Guvernul sârb a îngaduit de curând dcschide-
studenti. câţiva profesori univ.ersitari Şi mai multe rea bisericii rornâncşti din Bitolia, car-e a stat de 

Cu toată de,piirtar.ea nemăsurată ce ne des- !)ersoane car1 se ingriJesc de chestiuni,le culturale anul trecut inchisa. Azi, Aromăni,i, OrocoTl1OlJnii de 
[laHc. in tJOat{i vremea g;lndthl nostru sboară Ia au intemei:at o s,ocictate cu 1 tu,ra;Iă. aei cărei scop odinioara Si ,..:hiar Sârbii. vin de SoC Închina în bi-

ar târisora noastr[l r()m~lna, de unde cu dor aştep- va fi sa. se ocupe cu întretinerea legaturilor cu serica În care răsun{l bbj'~na rug{t r()mânească. 
)D tăm S{l prm"im veştHe bUllC, imbltcurfltoare. Cu toti Românii din afară de hotarăle României- Valuri\;!:: de credincioşi ce n<lpădes.c biserica de a-

mare dor aştept{lrn sti ne întoarcem la căsutele ElI... . f- d - b- d I At d 01 noast:re dill Ardeal ~i Banat, caa: de vre-o do
l
' <lni Mari: Cele trei Maccdolli i

, Thesalia. l>ir, A bania, CON, III lcca,re Zi ~ e sar ;~toare. ove< esc ca e 
-1 Timoc. Banat, Ungaria, Maramureş, Ucraina, Is- mare era trebuinta acestei redeschideri _ 

e: de zile traiul 'e greu de tot ~i pe aici, poate mai tria, Amrerica, etc, Guvernu{ sâFb ar ·trebui să facă În~ă gestul 
greu decât. pe acasa.. Din caU-Zia preţulUi foarte Societatea va strânge un fond din care să c1ă- intreg: S[l îngădllc si dt,;~chderea ~colilor rUl11~l-

111 mare a dolarului, strainatauea 1111 mai comandă deasdi bist:ricj, şcoţi şi b'blioteci româneşti În neşti din Macedun~a sarbeasc<l, fiindcă este ne
Pi aproa'PC fL

i
lr1'C de aici aşa. că cele mai multe din cnmunele românesti din acde ţinuturi Si din care drePt ca şcolilde sârbeştî din Banatul românesc 

n fabrici si-au Închl'i. portiLe şi au dat drumul mU!l- S;1 se îl1tretini"1 şi În scolihe din R,omâniia $<:olarl fllllctkmeaz;\ l1estânknite de nimeni. -Ar fi un a-
c'torilor şi slujbaşilor. prin urmarc, lllu1Kitor ii llt,;- originari de acolo. I:a îşi va înfiinţa filiale în dcy;irat gt,;st de fr{ltie d;n partea aliatilor noştri, 

~1Ş: mai putândcâ!3tig-a upJ'oapenimic, sunt siliti s~r- toat.e Îudetele României-Mari, filialele Întemein~ dadl ne-ar rL.'C\l11oaşt~ aQclaş drept, pe care 110; 
manii, săcheltlliasdi din ":'e biet Si-aU]Httut caş- du-se 'şi ducându-şi activitatea prin centmla din l-am cinstit Întotdeau'lla, când a fost vorhă de 

111 t\ga in vremt.ri mai bune, 1 Bucureş,tI, acea~ta pentru a da o îndrumare S.lrbL • 
c. Ce!()r mai multi sf[lr~llldU'Ii'se ban,j trăiesc I mişcării. Va lucra mână În mână Si cu Dacă se Întârzie deschiderea ş.-,,:olilar rond. 
. '\ din Împrumu'tHri, dar ş: a;d cari;nai 311 c'âte ..;cva. alte j'n:;Nut'i de cuhura exi·stent.e'. llcstj din ţinuturile ,locuite de R~mânii supuşi a,l-

11\ sunt sihi să fa,că mari ("(:ollomii. -că-::Î doara. acum, 1 "Graiul ROtllânesc" este deschis oricărui bun tor ţ:ll-j, se -curma în acele ten-ururi orke lucrare 
zi! În primăvară, se Y;\ ÎmbUlliit[iti cumva starea asta i Român care doreste să contribue la o operă )atri- clilturaW si naţională. Nu mali vorbim de lLnd-e 

tresuferită a lucrurilor. j otică şi cultural,L Poa,pe devcn; membru al ei ori- mckaj(;urÎ ca Tesalia. unde nu maf· există de mult 
Iar greul ti duc mai ales Românii noştri, cari, I ce Român, de ori-unde. care cere inscrierea şi nici un fel de activitate, dcşr se află şi a,colo frati 

!):l1' deSi fo.arte harnici. d~tr ci llicrau 1>e'la marile in- ! plăteşte cotizatia (taxa). de ai noş'iri. t: ruşinoasa nCp~ls.area celOr d'ntre 
m. treprinderi jndu:stri~Lk, cari. clIm spusei, si-au în- l noi. cari pot să fac.î ceva pentru Îndreptare. Ş: 
ct chis portile. nu fac llim:ic. 

11/1.. Dar. tot asa de g-reu. ba poate şj mai l?:reu o IntaA mpIăr.- din BaslJr~b·la' Pentru a îndrcpta trehuesc în prinmli rtmd 
Of, -du.c. mlhlJ;Ci:t,()r~i americani, din c<1.uz-a că aceştia "a C • II han i, Imho!!,"iititii noştri de răsbolu. 11\1 pot oare să 
~ l' rupă câte ceva din luxul lor si să ajute şcoala 

mai ::m şi f,:mi: ii pe. a.c~.. . _ ,__ Il Bnlşevicii reînce" atacurile la Nistru. - In- Şi b;~erica rorn,Înea;sd din s~riHn~ltate'~ ... Dacă 
L1.. f(aS'f~Ullzandla m:'I_nurre~ ca J1{J'., ~or~laT111 a- cercărHe dela Hotin, lsmail şi Tighina, - II nu. _ atunci e~t,e cu atât mai rUSill{)S, cu cât ş.o-
;;ai mcJ1c:t!11 all11 II hO]Ş6VIC1, 11t1 Trare de aljl raspunde ..".. 

D ~scoperirea unei noui organizatII bolsevlre cietatea O'recc_ască "Anina", înfij'nţată la Londra foarte nimerit intr'o foac ardelea11;1, că noi. Ro- '- • .. 
t I h t" lcOPitaia Angliei) pentru ajutorarea cuI tUlTj i gre-

a mânji ameri.~arf, nu surrrotn nici bolsevici, nici sprava unorSOoRoLc.A.,3 Maiu. ! ceşti în tinutude streine cu populatimre grecea-
an:arhisti, dar ,nici ~ocialişti. No! alm fost şi SUll- scă. a stdns nmnai dda GreCÎj din România, fru-
tem R{)mâ11i bUlli si cu multă dragoste pentru gfia 1 • 

, strămoseasc.l si pentru neaml~1 uostru, ceeace o 1 moasa sumă de un mf!i{)!1 lei. adunândnumai In 
Ata.-;;llrile bohevio;lor În Basarabia, <;arl' Înoe- t- I l' A 11Z ' 

I dovedim prin r;dkarea celor vre-o 50 biserici, In}pU ti lUI !}fa " 
.oq ne~o 150 wcietăticulturaie, sDcletăVi de lYnefa~ taseră de câtva vreme, au început din nou. ASr-j' ------------------------ (J 

A cere, toate ridica'w şi sustinutc numai din truda fel, o bandă d,e bolşevici veniti dill Ucraina a tre- Schingluirea Românilor ~ 
ffoastră. Unde mn~ pui apoi numărul mare de mii i cut intr'una d~n nopţile trecute Nistrul in trei I ,,~... U . -

~sJ ~'.!-JI1flioanc În Ici roman-e-şti Pe car,ţ tot noi li luntri, pe terHlOrui nostru, atacând postUil de S!ră-1 ramaşi In ngana. 
fI i'rati1r>r nostri de acasă. I 
19l le-am trimes .acasă, pentru. toate nevoile tărei si a , niceri dela Atachi. După o âuptă de două C,easuri i D('{l1Itatul din Rihm d. nI". T~(/s('u, au-

N<:lÎ. tutdeaooa ne-am iertfit, când ni s'a cerut bolşevicii au fost puSi pc fugă. 1, zim] dfJ i'ulihatieiif(> FIlU1L1'iI0l' fnţil lde bieţii 
gdi şi bu,,:uroşi ne vom jertfi in orice vr{'me ni-ar ce- In comllna .Tihrietli (jud. Isma~;!), o bandă de I R(!II!UIIÎ, r~IIIIII.~i .'-atl! dtJmnia 101'. I! frili));i:" 
, rc-o asta 'lllteresele tărei noastre, dar avem o sin- ! şase inş.} (bol$t.wlcj) Îltannaţi au atacat cu focari 1 IHI/l/8lrulul de 1'.rfl'J'lU' la /Jucurt'şfl () $C~'I
rin gură dorintă şi atlume: nedrl'mtătHe mari şi multe, I de arme şi grana-te 1>e străienij 'cari făceau paza. )0:(101'1' joll/ică. În ("(ll'e (tl'atil. făradeleglle 
'lt' de- ,cari am primi, veşti că s'au făcut În alegerile de noapte. In luptă cu banditii a fost omorât stră- ,'{lIcrÎrşit(, În /Ilai ,ntJultl'eOlllUlle, ceTâml, 
tai trooute şi 'cari .nu încetează niCi acum iată de l}()' 
I,nt l~rUt de râ11d Şi cHiar fată de tru1ttas;i Iuti. să în- 1 .ian u,} N, Bolnicov. , ca ministru( siÎ. interrină pe.·ntnu:a, :;:d- 1/1· 

1
, ceteze pentru ootdeauna. I In judeţul Tigh:na,pe drumul dintre comunele edeze lleestl' 1/()tllaip()/1H~lIit(' salbaticii, 

â t, , r ,.l d . , " , d D I Noi Vrem ca În tara noa:stră să se înstăpânea..o,;.că 'j' Schinoasa""--'-'imişUa, o batluă e cluCi mşi: a ata- I/~,'H·nf;()lIre/1. pomen2tă. ~ r. Ja.;,;cu, 
i' o I 1 _1' c.J.nstea , omenia, domnia legi1.oT şi a Iibe.tiătHor, ca.t peperceptorui Cernov dela oircumscriptia Cj- am:illfefte, enm ])ărinfc e Hor 01' O/ll COlnU-
~ă Iv' V h d 

Sa se H1S~tpan.ească o a evămtă demOCratie mişlia. In Lupt,ă, perceptoTul a oc1s U!n bandit. So- na Sacul, liepllf.ti:1l,]1i-se refu.gia din U /lyaria 
î1l A d f I sia e orill1ta erbi:nt:e a stt-rletuhti ooS'tru. ~nd câtirva locuitori. i,n ajutorul peoceptoru1ui, după ref rafJf'J'ţ'll t fU pel n1' ro HHÎ.nv, a f(),~t 

pOi 1 Iwtij aU fost puşi pc flLgii. prin ... 'de CII1111ri- şi legat la o clil'utli I'U 
~ar. I. f". 

• doi cai. pe cari 'Îi ,mânau. -în galop. 
are ---------------------------------------- 1 (E .;;tiut cit dUJ>,{ce s'au '/'rt1'(I .. >; tnqJee 
~:~,~ Sfaturi poliţice In acela$ timp afltl, -că la Chişinău siguranta române din Ungaria. toţi p~'e()ţii şi Î'llvriţă-. 

de acol.o a descoperit o nouă organizaţiune bolşc~ tarii. 7'omâ:ni s'an rf'fros în) Ro,lIIi!'Tl'ill, t/le-i 
'pa C'ulese de G. Bogdan-Duică_ . ~ M' It- . bV

'" f t t ţI h' ., V1C<L al mu I oameni amuv' au os ares a, voind să cadă în 1Illlnile M agulrl/or. Pâ-
L Impă1'at1l'1: Dioc1etian a zis: "Ptî·ncipele, care 

---' uu primeşte a Fi tărmurit de Came·re, va fi ade
, i ' seOTt tărmurit de scrv:M-ori de Cameră." (Din: Vo
• • pjscus) , 
~ 1, ... 

: N 2. SaUus.t scrise: "Orice stăpânire ~ păstrează 
1 trei prm ~'eaşi mijloace, prin care a luat naştere", 
au (La Mi mijlocul de intemciene noua a fost ple
Mc olscitu:} aleg-erej Domnului Carol! - Nota Re

L)SCl dactiei}. 
,ţîte, 

t it 3. Napoleon: 
Pe oamerti cum 

inv ~ef Imare:' 
1 d! 

"Politica mea este. să guvernez 
voeşf-e să fie g.uverna't !lwmărul 

~az 4. Napoleon: Milita1'ul .,nu cunoaşt~ alt~ lege 
~U) afară de f{)Tţă. Dj.n c011tră. cjviM nu vede decât 
chllk btnel1; genera:l: mllitarul vrea tot. desp6ti.c.este: 
~-M civih.r:t supune toate la. discutie: de aceea, În ca,z 
lra4 de precădere, eu nu sovăesc de-a o da, 'inoontes-
1l1t, . hbil {netăgăd1ttt),civUului." (Citat de O Pati~etJ 
Ora '*. 

" 

~ S._ StambuHnsky: "In loc d,e-a fi Pru'~}enii Bal-
~ca!ulor, noi, ne dăm stiinta de a deveni Elveţj.:nii 

OrW1or." 

, găsindu-se la unii dintre ei: arme, granate şi pla- rÎllt('le Rotlol' (1 Înfârziat şi astll>1 (1 f(),I;:f 

1
, nuri de at~nta;te. La. cercetările făcute. 'I1umWi au 

dec1arat. că. aveau de gând să Înceapă un şir de 
atentate Îndreptate împotrlva autoritătilor ş.i dife-
r'telor ţnstituţiu'I1i publice, precum şi organizarea 
de bande îna,rmate, care să a1ace satele Şi târgu
şoarele spre a băga groază în locuMori. 

Cercetările oontmuă şi se crede, că în curând 
vor fi .arestati si restul membr'lor nedescoperiti 
pană acum. 

• 

. \ 

prl·nsJ. 
In comuna Poceiu. Q1ltoritti.til/' 111(1-

9h'iare II!! bi1tut şi schingiuit pânc'i l.a moar. 
te pc toţi. ROHllÎuii. 1!tll/lUi -1)('H'~I'1I('ă [vor
hea'u român este. 

In cO'lmt.ll'a :lpateu, /elll('i{(~ sunt dn . .;;p 

n nopfen I"i f ol'iura t (' 'Îrt -mlodH 1 ('el mai/II'
onuwos. hf1/'vatii şi ('opiii tnir'i bătuf'j şi! 
torturaţi 1)/Î-Ilc'i la, Rânge On11?î1oi prII tl'H r'i/ 
'/'ol'/)('."c rOII1lJÎn'cşte. 

111 COIIIIllIO Hedc'll, moşIlell9u1 dr ',"(1 
ani Ton n~dăll a fost :;t/'ăpUllS CI/. boionda, 
df'. jaendonni, ŢJi'llfl'1lcâ le-a sjJus __ că RlImlÎ/I 

fiind are rll'I/IJt s(/. l:ol'beas('(/. româ-neşte. 
Dur rilgul'ii mi 8(> Î11df'stlllesc nnoll(lj 

('7i. nfc1{u. riÎnfr'lII!(( aţâtă 1H' Fngnrii dela 
noi ÎlI eunfl'a 1I(Ja:~triL 

8i fnatt' 111'(".-:1,('(1 le lac Fnfl1ll'ii atunci, 
câ/! d II I! JHr ril.'w la Li!W 'II (/ ti i/ll il or 'f>t'l ti /li 
trafdm rău fJ'C Ummrii râmaşi in Romcînia. 

rn 
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CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Maiu (af~ 31 de zile). 

ZIua I Calendar 

I 
Nomele sfinţilor .' SlIrtJ. Insemnlri 

n. v. -
Luni 15 I 2 Sf. Atanasie Mrrsl11 vremii: 

Marţi 
senin, noros, 

16 I 3 M. Timotei ploaie, ceaţă. 
i 

Mere 17 I oi M. Pelagia Soarele: 
! răsare la 1) ore 

Joi 18 I 5 M. Irina 26 m. apune la 
i 8 şi 26 min. 

Vin. 19 < 6 SI. Iov 
i. LUI/a: 

!Simb, 20 ! 
7 M. Acade pătr. din urmă 

la 20 (7) Malu 
21 1 8 Evangh. IOan 

"GLASUL SATELOR" 

In viitOr guvernul rom:ln numai reculloaste 
diplomele c~lştigate În Ungarja. 

- Sărb:ltorirea natiOllală de 10 Maiu (unirea 
târ~k>r rom,;lhC) se va pdlznui allni ace·sta cu 
ma re parad~l, după stil vechlu (2.1 Maiu st. 11.). 

-- Ak~Cttori: din Arad. cari nu si-att ridi:cat 

1 

certificatul (dreptul) de alcga1or, să-I ceară Pri
marului oraşului, 

-- Schimbarea bal1ilDr ruplf. Banca Natională 
<1 Rum,tniei Însrijllţ'c-ază că toate sucursa!ek sale 
vOr schimba de a(;lLtl1 Îll<lime ball1 ruPti. Nu se vor 
schimba însă acei hani, cari su.nt prea rupţi, Pe I aceştia sucursakle Fkin';;t. Nationale Îi vor aduna 

I
I &a un la.:; şi îi vor trjnl'itc centralei dela Bucureşti. 

-- () plută ciocninuu-sc de sLîhm! dc Piatră a,l 
i podului cc leag-ă Radna cu L[pova din 6 oamcn' 

I 
cât; all căzut i'n a'P~I. 1 a pierit in valurile Mură
:-)Uhlt 

, 

Dumillcca, 14 MaJu 1922. 

F:cC>I"1oI'1~ie. 

Târguri de tară. 
Călind. n. 

, I 

~ 
i 

19 Mai: I~adna; Timjsora hâr}; sa])t. şi de vitc); ~ 
20 Maiu: Orav1ţa (tâng ,S:IPt, ~i de vite); 31 Mailt i. 
Zârnc$ti. ' 

TârguI de cereale (bucate) din Arad 
pe ziua de 19 Maiu 1922. 

Grâu 1 majă metrică (100 k!gr.) lei 380- 390' 
Ovăs •• » • » ) 300- - ' 
Porun'b tcuCUrtlz) (100 klgo,) • 330-340 
Seca'ă »» » » )1 »-----
Orz )1» ..» ) ) 330-340, 

F ă in ă. 
făină No lOC (t klgr) )1 

, Dum,) 
'1 

Dum. Orbului, Ev. Ioan, gl. 5, voscr. 8. -
~ D. N. Adam intre alegătorii săi. I 

_. Guvernul a oferit el-lui SteFan Popescu fost 
ll1l11i:-,lrtl a.l justitiei sfÎ": pună camlidatura la Arad. 
D. Stclian POP'C,9:11 a refuzat această propunere. 

x AFISAJUL (lmbli,.;area:) r,echmdor fn gări.e 
C~jrl{}r ferate -române (tu Îl1treag,! tara: o face 
societatea 'an ... Reclama" d'n Bucureşt', iar În gă
ril~ cari aparţin DirectiUJlci rcgiona.le Arad prin 
reprezcntantul ei, care locueşte în ARAD. BUL. 

Făină pentru fertură)I » 
Făină d~ pâine »» 
Tărâţe » » 

Bursa din Arad. 

)1 

)1 

Pretul leului romârlesc. pe ziua de 18 Maia 1922. 
1 Dolar Lei 142'-- -'- : 

Vestisem, că atât Comitetul jltdeteall dt şi co
mitetul eXt.."'Cutiv ccntra-Î al PartrduJui tar~H1.esc a 
c<llldidat de deputat pentru cercul electoral ail 
lnt:uluf pe fostul deputat al Siriei, fratele Nicolae 
AJam, 

1iafJ1;~u) ( ~i lumi11c~hll nostru târan din S~tn-Ni
colatJ-mi<: fu.cr:fillîTŞ0ai%_ insotit de dnii c: 
TL:{)dorescu: Dro!<:SOr şi dr. V, Iiotitran. 'a\". Preşe
!)edilltde organizatidi judetene a partidulll;' nostru, 
a cercetat DI,mi1Iecă, 7 Mau crt. frllntaşa comună 
Ineu. 

Organizatia 110astrâ din num;ta comună în 
frunte cu in i mosul ,eiprese<iLn1;e fratele Ioan Cri
şan NC$u, a făcut o călduroa.să prrmire cand;da
tului nostru $i ÎTlsoţltor'Jor lui. 

Intr'o frurooasă cllvântare fratele Crfşall a a
răta't, în aplauzele rmll1ţimci, bucuria si mândria 
cetătenilor a']c'!!:ăt-ori şi ch:a,r a celor T!lC~~egători 
pe'ntru candidatu'ra foarte lt1imer~ă a. candidatului, 
care japt. Spltlle dsa. astădat.ă asigură re,u$ita a
legeref candidatu!t~; tăranj:l<lr, dttPăce În alcJ.;t'rile 
genera'te d. dr. I. SuCÎu, Împedecat de o grea boa
hi. nu putea lua lupta. 

IJn convorbirile ce am avut cu tărani; nostri 
de aci mi-am câştigat convi11~rea, că numai o 
falsi1icare voită din partea sJujbaşHor guvernului 
liberal ar puteai zădărnici alegerea de deputat a 
fratelui NÎ<C. Adam, (Rap.) 

- Sâmbătă. 1.3 }l,{aÎu, n. r.rt.., 101 con
cert cunn program ales arc /ocîn Palatul 
('uli lll'ol dill .,1 rad. Ooncnfeozil c'unoscuta 
fi sarlli'itorita n()I1.,~tl'(1 art1Rtă - ,c;op1'ana 
If'gl'l'fi - r/'ŞOllI'Q Dora V. Le-pa. J.ntre al
tei!' l'a ('ci ni (J "Puritana", ,.Ltteia di I~am-

, /il ('i'/r1,O/," • .şi Clrii din ndwl'a. A ('ompan'ia
'I/ll'/dul (il pian îl lael' pl'eţ1lita noastră pia
l/iMă rlş, Onora Lu('a. Inl'cputul la oreI" 8 
.~i ill II!. seara. 
. • fJ ublirlll1l.i I'Omâ1H'.-w i-.~f' impwlP dato-
rii! tiI' a unora .~i ,~p1'ijiHi pe nprpriilla noa
.~tJ'a (utÎsffi. 

-- LUIl[, 15(.3) Maiu crt., împlinindu-se 74 de 
ani dela memo-rabila aduna:re naţională ce a avwt 
loc în 1848 în oraşul Blaj (in Ardeal), mari ser
bari vor avea loc DumJ,llecă, 14 şi .Luni 15 Maiu. 

- Mercuri, 10 Mafu crt., a avut ,loc În Palatul 
Cultural din Arad deschiderea expozitiei de pic
tură a dllci Letitia A. Sta mat jad. Din adrnirabij~le 
t.ablour" (54) expuse. în prima zi au cumpărat dnii 
dr. Be!eş, dr, I. Petrutiu, N. Mi1mHn, A. Dim i-
treseu, Palatwl Cultural, dş. T. Bog-dan etc. Expo
pozitia sta deschisă rână In 31 Maiu crt. În fie
care Zi drm. dela orc~e 10--1 şi dela 4--7 d. a. 
Intra.rea este liberft; \1;zitarea I1lt obligă cumpă
rare.' Jnclemnă:m on. public românesc să onoreze 
printr'o vizr{l i1roel ud trl admirabil al muncei unei 
românce ara-dane. 

- S'a primit in Arad ballj de metal de câte 
25 şi de 50 bani. 

-~- Petru Motorca elfn Pâncota a căzut din tră
sură intr'o balt;i aftmdă: a fost SCfl.S mort. - T. 
Totor elin Jos~i5e~a murit hlcrând în câmp. 

REGINA MAI~IA (f()stfi Andrâssy-ter) ,Nr. 8. 
ctaiul J. 

x PUBLICATI CU TOTII, căci în iallleresul dv. 
o faceti $i ,,'eti cruţa vreme. bani ~i osteneală, 
dacă vreti să vă vindeti ,imobilu,l, sau vreti să 
cumpăra ti, sau doriti să faceti vre-un împrumut, 
deoarece biroUl nostru în mod gratuit vă tine în 
seamă dorinţele dv. Avem legături cu toate ora
şel~ ma; mari din !Cuprinsul tărei româneşti. In 
timp foarte scurt ducem ta îndlCplinire cele mai 
încuroate chestiuni d{! vânzare si cumpărare pre
cum şi orice însărcinări de ordin comercial. Pri
mim orice însărcinări de înca:~are. identifkare 
(confrontare) sa~l datorii aprobate Şi servim cu 
tot felul de informaţilulÎ. D~.::.erea la Îndeplinire a 
ÎnsărcinăriJ.or mai SUiS pomenite o primJm pentru 
orice tară din Europa. Adresa: "Astra", mare bi
rou comercia.J Si de infoy<ma,tiuni. Arad. Bulev. 
Regele Ferdinand T. (fost J6zsef fOherceg-ut) Nr. 
19, ,etajul 1. 

MAI NOU~ 
Dnii 1. ~lihalaehe, <Il'. N. Lupu şi 

CP il al ti ["101 I uşi ai pa !,titlvhti no.<I. t fU sosesc 
la Arad Sâmbătă după amiazi cu aer-ele· 
ratul dpla HUC11reşti. Seara () cină eom:wnă 
1(/ I'('S tau rQ 11 t ul ,,('1"1.1 cea A llJă". J) umin I'că, 
după adunarI', IrUl! t08ii Hnştrii POJ' lua 
mQsa la acela.~ l'L',-:taun1n'J, hn!pl'f.ună cu 
toţi Qf'eia ('ari dOl'r8(: .-:(1 prtreacă eâtCl'a 
)/W1nellt(' 111 .'H)(·iefaff'G fru·ntaşi/or Hoştri. 
lJu~1)(illla .. ~ă 'Îubitii ,mlşf/'Î cOlld!l(~ât()ri 
pleacă la adHllaJ'p{l jJo]lo/'oIă din Inell. ' 

- Prinţul mo§tenituj' Carol, cu 'augusta 
:HL sutif' şi prinţişo/"l,ll 'Mihai au trecut prin 
gara A radlL/ui ven'ind cu trenul regal din 
A te-Jla R1Jl'e Blleureşti. 

J Franc francez Lei ]290--'-
1 Franc elVf:ţian lei 2725--'-
1 liră itaJial1ă Lei 750- -'-, 
1 Dinar sârb Lei 190--!.-
1 Soco1 Ct hoslovac lei 280 - _ . .".: ( 
1 levli lJulgară _ Lei - '- --' __ :1 
J Mardil germană lei (l'52 - -'::'- , 
1 Coroar!ă ungară Lei 019-,.,...,.. 
1 Coroană austriacă Lei 0'01--'-: 't 

.ÂÂ.Â.ÂÂÂÂÂ&ÂÂÂÂÂ~~ 
In caf·eneaua-restaurantul 

, I 

"Crucea 
din ARAD 

In fiecare seară concert simfonie. Beuturl" 
exce1ente, mâncări gustoase. (Bucătărie ro·" 
mânească). Roagă binevoitorul sprijin: ~ 

Proprietarii. f 
. . • f 

••••• T ••••••• ~.T.~ţ 
- a 

o DOMNIŞOARĂ 
Uit 

t 

RO]llNl; 
, " 

cu s>orisoare fnlllnoasă si cunoscârxi si limba ( 
ma,g,hiară află alPlkrure lmed:J(ltă. A se ad,nesa la; ; 

i 

Administraţi3 ziarului l!oUS\l S~ T;:LOR" r{ 
Arad, Bulevardul Cal 01 nr. 37. (lângă Trb'nnaq ( 

'( 

........ ~ ............................... 1 

=.="";$_=.,::;=' =':;='=M1=.::.::=;::~::' :,:. ,=~ =, =, =:=;,,,=.='.011=' ~ 

DOI A C li 1 Z 1 TOR J (propa,~al1di'Ştir c!nsfti. 
ca!ri să fie membri ai Patrt',dului ţărrdlllesc; 

Pe'l1tru i'nformatilllli a se ca-dresa la: :; 
, ;'1 

Administraţia ziarului "GJasul Satelor'] 
Arad, Bulevardul Carol nr. 37 (lângă Tnbunal.l f 

.~ 

" 

- [)wn,i //I'('{i s' ci Il ppf reni tIa, Solia 
(capitala lJli/!Ja1'iI'Î) sâllger()(ls(' dClllUll.· 
ti/raţii (~1I r:al~ad!')' (l.i/arhist-recolnţiollq'1'. 
1~'II'l/t {uarfp mulţi riZl/iţi şi murţi. Placate 
II/uri lipite pe ziduril .. casp[or l'e.';ie{!H ('il ~. 
Blt,lguria se gă.~I',~te În pl'a(Jul revoluţiei. ! E c;;. , 

.1.'t('jI1),('1~elt dl'lItOil.'ifl'aţii s'au petrecut 1.., ~ 
la Filipop?li şi 1~1'>~;IH~, .u~lde d.P asemc1tea I DOTJA CAZANE.: 
S'l.lnt IIHliţl II~()/'tl Şl I'amţl. : 1. \. ' 

- Autontrtti//' p(;liţÎ/"IH',~ti din Ard.fal i de fert rachiu -sunt de vânzare la ;, 
IU'I/lăr~s(' pe /O"flll. d!l'('d(!l' al IlJin"i d.ir~ 1 SAVA SEVICI, Arad ~l 
LUJlflll: care Il !H9~t irI ziua ~(/ta,Ktr()!C1 j Strada Antoniu Mocioni nr. 23 (fostă Orczylt 
dela Hl/lla re () (·(inducea. 'Se ballll,('şie efi, j , :t 
rl (11' li t-rewt g1'Qlliţn În Fngaria. 1:.2.-_=:se= =_ .. ~ =:i. 

-] 
TipograHa .,CONCORDIA" Aro.'d. i 
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