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APARE IN FIECARE DUMINECĂt 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

La I.~co:rOJrlla::re.· 
Cpedin 'ţi a 'iii siD.1 'ţie Dl.in.t ele n. oastpe .. 

In \ I'P 1111' al' rlll el y p ~ i ; I \' f'; 1 Î 11; 1 il li ('a \' tI;1-

,[)";t. ild,iti l'dii()-t'j, ;\"I'~l(' 1';'lIIt!ItI'j !Îprll'jtt,. 

:: I (' il r l' ti 1'; li d L II iti\. ill ii î II 1'1' I ,il I':l III i \ 1 du Iii 
\ill'iIZld ~I' i IIi" )]', >IW;lZ:"1 Îllt/Îi III 1t1"!lt' (/( 

fiii /11111' /(1 Jllltiili/n/,. 

\,·,I('lll"i Ili U, ',:,,::; <1111 \'j,.;;J! il"t',hli"1 dl<1I"l' 

1 h;l~,E,)·d \',1 II' ," ~1t';1 t ('; ILI t lsh~ cu l':l. 
I ;;J rIIe IIII Il 1 (Ii II': i 1. i \, H II fi III In l' 1 <l 1 [( ),1-

~11"<Î ",,1111';1 ;H'"IIII',I,I',II'i I'i ,,,ill!f II I'i 81/11/ 

,'Oil,c'U '5i '·;Iri. t'/I /'uio !lil" ;111 r;~i"lIl.,.;il ~('I'(' 

j";'tllril" dl'lll'lllitJ'ginil'-I. I)!wllrip ('(1 .";;1[' fi 
':;11"",,1 ~II!'(' ,\lhit,-ilili;l. 

('11 11 1; 11-1' ;}(',':, 1 ,',1. î Il II II II Iii 'iti 111 , 'in)( I 
\L,j,'s~;d,jlp !,III" Hc'!..',('k F["l'dillill1d '5Î 1'('

.!..',ill;1 \l;lI'i;1 Î'5i \-(il' pll"';1 1';lpld l11'l1t 1'11 il 

lj-~e Pili]\' 1!'II'O,lIl('!I' sl'lIpit'.'l!"1' d., !julIll/i

II/fi IIi fui /Iru/' !ftlJ//tril ii(ll', Il' li (lill Î'llll'\'~ 
I'liPj'jll~1 il ,\ J'dt',llllltli, ILlll;l! 11111 i. ('I'i.~;llll'i 
::'L \lill';I!1111I"I'\i!lllli ,.;tt'i,!..',iilll 1'1l!..',L1S lan': 

~ il )" ll;lI (); 1 1'( • • Ii 1[}1 ii li 1" i ; 1 :;; rl Il 11,'1 a t ',i 111 I W i ~ j 

ill,tilll a.-;ii 1I!l~1 t'i IH'1111"1I ('(1 ,.;tl jllllClll 11)"1'(1 
l'llh"'il fl'I'Î\'il"l,j ~i 111;ll'j/'l'i tii' ;l~ltlzi, cu 
1','111 ri !It' ~:lIlgP III tu'c'n i 1'{'Se î tlgl'tl~:t [-;1111 

!JlIlrI,'i,' «Iill (ll(),II'ţ' ;1 ,,,pi"I,I,)(" d(' ;J tiI' din 
I'illi ,..;tl prf'gtllilll j)ilÎI)(';1 ,dll,l dl' Zillil ."II',Î

;!lI'ill'Î 1l1111ti, ,'II J<1'~f:I!,:;;jl(> 1;lnimi !1tli, fiii 
JIt'iI.lildtli dl' 1111(t'elli,'i, ~p;tI;Jl-;IHI ("tii!,' 
1',II'j ii\-";III ~':I liP "lltldlWil 1;1 Illillllll~11a ZI 

rit' IH','"lZlIllil'p În I'('ţ·all'il gl'fl'i,'i şi :->III"'l'ill

v,j')I' Il();I~II'I'. Ili l"II'i1 llii I !nl'ia, ('1')'5 1';1. 

{'j"j~;lll. ,\'1';1111 1;111"11 ~j :"l,i Illlll1.i, şi 1111111' 

suÎl1ldl;1i Yitl'ilZltI pl'ldrll :->cul'lit \-relll{' 

nr'~f!'I(' ,~i /(I'!ji!lll tll/IIi'tI/' /luJ//lÎllilu)' ,,

,ÎII/J'/I /I/IIlti II IIi le!'i,'it;! 

III -,," ;: i' ,-d ,; 1.:-> C î il! il i <1 "l l' ,~d II (' i 1'\ ! il \' i :,il II Il i 
]1< l:oi t 1'11. 

\'1"1'111 s;, ~I' Şi ip, 1';'\ pl' \"j"1'1ll\';1 (':Ulti 1)(' 
('i-)lllflll,-ill' 111' lilp: ;~I Ct';Jlll 11,:tll;lţi şi 1lllJlill~i 
f'11 , ... ii;l Îll \',li-\'(l!'(,'jl'l gl"II;l/,llil'IJilli :11;\""1. 

ItnÎ 11I1Il'(';1111 \isi.Îllll Zill;l IIJ;iJ'P <Il' il;l,i. 

\ ' re iii ~ rl :-> 1 1, ş! i,', l' il j 11 \ 1 '(o Il 1 C' t'I ~ (' (11 ;1 i i 
IlI',';! t'i t11'!..',iinizilli CI::-;p'~tP :;ii ,.JWflli'i :'t'lfl,lt i,· 
rC' jJlilZllllilldll-şi lIlirll'illlJ,I,,;,'lc' 1,1)' .ill\ill' 

~,'j"i rit' IH' ":lllljlliJ"ill' d(' IltPltl,.Ji SIl'tI '<1tll 

n:ll";lşi ÎII 1"I.';lIţ('ll' şi 111 1;01 ibcle lloastn'l. 
un dt" f 'li I ;ll'I'i III i în 1)(' il i şoptoam şi inr' :~,~, 
lin !lI' li Îi 1 1: Î II 11lI'!l1111'<l tu ~ finLe rugăcÎ1;:' ~ 

pr'llIl'l1 iziI;Î!l.ln "h-;-J1IJ('inL a armolor II'aţi
:111' din P,ll l"i,i-nlilllli'"i lyedliul Bagat) şi, în 
1ll"l1l;Il'P'- p\'lltru iZI}illldn durinţelor naţio- ! 
!l;!l" ;11(' l.nt:·egului lleull: ]'t),mâ.nes.c. ! 

,\-;!{l7.L III ,'I'I,1Ioa. lm }Ilhal Vlteazul e I 
';h'!<-îhJ(il'(' 111<11'\'. a rdin:i strălucire sea- ; 
::l;-\ll(l, d,~j' 1'<lL'L' 1111 t'stc al:eea a sărbătoa· [ 
rei Vi:;,II;'\~l dQl'it(j de noi toţi. r 

1 \"." \ui " îllChipui<ll11 această sărbă-
!()'lr'_' ,~a un mare praznic ele adevărată în
"";',\:1'1" (1, Îllll'('g'IlI!1Î 1l(\()1l1 românesc, cea' 
lidi!I);1rt' IJlw-urie în y;ata noastră, dar, 
Il! II t' <1 ~l! 'pt ,ltll 1 '-~ n si:! L'hiHoare făcută în! 
il'ip;1 ;;:i el!'!" c;w' lip:se:;;tc~ bucuria întrea, 1 

~rl .~[ il tutlll'!)}'. 

! );!!', ItIJlm it de' nm, das de clopote. 
;llnE'U~ elr' L111fa1'0 \-'oste.se, că în Catedrala 
il~dt,lttl !l! 1'l'tMea lui "jlilwi Vit.eazul, a5· 
,'lZÎ :-il' ! !Il', H'(J!)('.;]:;:n Î Il tii i 11 f Rege şi întâi a 
:;'('(IÎ/ltl il tulul'UI' Ţfuil/vHilol'. , 

, ~i 1/,\1" .... 1 ,ll'east{t sin·h .... doarese face aşa l' 
'tlli) 1111 11(\ ,lştpptmn nni ~ă. se facă, t.otu~ ! 
;ll\-:tlli g!'f~ll. Cl1Y<1l1i de rtmtat,e nn va ro<;jb : 

. Si IIl""hl'lllIl!<'lii:ldlll Îl! 1';11<1 ali dl'l'IIH' hi-
~ - . 

sl'rÎ('lll,,'I(JI' lIn;lsi )'1', '~;'l!Il ,1-\'0111 ('l! 111,110 

Tnliascâ Regele 
In /Jll (I! şi oilor 
De (aNi iubitor 
Si-U!uITd!!!r tic (ara! 
fie '11 \'eci 110rocos. 
In r(]zboi ,~[orios! 

O, f)oamm:' sfi1lte, 
Ceresc Pă rin {'l' • 

Pllzcste C/l~1 ta 11ll1llJ 

CoroaTla româmI! 

Editor !fI redactor responsabil: DI', VICTOR 
HOTĂR~N, :.: REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
:.: Arad. Bulevardul Carol Numlrul 37. ;-: 

"M~ 
• s. regele şi Iăranul." 

In jurUl audientei dlui Mihalache. -
i'l'brti. ill'b tul tlmCrll şef d. Ion Milwlache a 

tw: p;Îlnit h:ttr'o !1'lIn~,l atldkntă la M. S. 1(('
).!;c::t:. :\.c:u:;'sta a.uu,i'l'!1Ul. în care fostul ministru 
a facu,t CilliOSClita M. Sak. hotal'â,pca Parti'dil
lui t,-l'ialliS't rat~1 de serb:ttrile Încoroni""tre! şi iată 
dc g,lvc;mIl dlui Br{ltiwnu, a ti'1l'lllt doua ICeasuri. 

Despre <l'l.'.eas"{! Î'llSCtTNl'ată la,udicl1tfl gazeta 
,Yatrht" f<xl1a ojq.:iaW a Pa;~ldllllli natiollal 

"C rie ll'fll1ă touwe!c: 
"n. MilU/ladu' li fost la Palat ca sti arate 

M. Sale, de ce Partidul {(In/nis! HU poate s([ ia 
!Jurle la iJll:oFonar('(/ profal1a/lI de lilJcrali. 0' 
toff, oameJlii de billl', sinceri ÎuNfori (ft: (([fli şi 
de Tron au a,ultat lICf'{,{/Ş (Înlltâ- şi s't/Il afă· 
tat doritori, ca miM'cle ideal sti nu se 
Înf'âf)tuÎascâ mai purill \'1'l'dllic :/ gfal'ios dc('(l/ 
il merită şi M. S. Rc,rfCle şi R011NÎnia-Afare; Sll
"('fU/iti! li ascultat cU\'iu!ele, de data asta SpUSe 

r"S/licaf de t'nmtr'll ((]rlillilllcj dn RC!~at. 
Un fiu de ({iNUl, Ull ÎI1\'l/(afor al satJelor, UIt 

(t',.:;1 m:nisfru, Ull [upt.[tor de l)(' front. reprezen, 
talll ul Partiduiili (urrlTlcsc ii \'or/Jj stâ rNlnlllu i 

tllri',~ $; i-a l;o\'~'s!it ca urllii a(/C\'!lral pc/rinte 
mâ/lilirea şi jalea ce pun la1l(llri p;epf[f,rilnr 

f}iillC de nâdelde. 
Iar M. S. Re,!!de UUIJlP:uÎlOr, in doml de a 

aUlIla suferintele. a aratat un deos.drit interes 
/lCl1lm Partdlll iâTlJnÎst - Slwllwrând u('clc 
(al(lmnii CII ('af(' call/arila li'u'rald ("({Wa sll dea 
[>artidufui (ârânist il1fâ(iSlm'([ de lm!se"Î(. 

J,1Z. :(, ~1'),lSi re- fatA dp Acela caro 1"Hcl! , 

j'n:, ::i :lliti nmlt Illcl'e:lz.~1 pc·nirll bilH'lf' 
Şeful liberalilor îşi caută "partidul" prin Ardeal. 

• 



Pa~ona t.. 

G riia pa rinl euscll (l ,iI,ftlrie' Sale nll /Joat l' sii 
nu dea roade folositoare -- şi llli putem fi de
cut ferj.cifi, Ctl /(',I.!llfuru dintre tarii şi Rege işl 

inclleagil ,kn !lOU trlijnicia şi iT1credl~rca, 

!Jar, mi fiiiI ~'11l rl'ftlCl'll ÎJ1\'l'rŞlllllltlJ lur;(' l'U 

care liberalii u"llllireall sâ rima/ureze fiecan 
maTli!l'stllre (ăn/nfsta. N,II TJutl'lll sti nu su/lli
niem că tinuta Palatului MUllu'lIzâ sCllwifClt.fh' 
tinuta liberalilor. /11 c!ioa câTld gm'l'nulJ{ Ul'ltllClI 

incă cele IIWj dl'$lf('hia(e mlscociri imJwt",vll 

(arânjştilor ct1l1tlÎm! sa arate pe (ârani ca lUI 

pericol, iilr IU' cOlUlucâtorli lor l:{l llist e re\'olll
tO!lar; imorali, il1 acecaş clipâ Mârill 5(/- ir: 
socliafe vrednici li sta cu fi la 111asli -- şi ii 
pOftcş:l' sâ ia fJa~t~' [a incolY:n~/r(' .,,:'lItru . {'{~J'(' 1 
fJ!'l''il'(/,ntdc COlls1{llllui tii' IIllTllştrl IInpllrfe 111, I 
\. ltl'~IJJlj{('. I 

.,GLASUl SATELOR' 

n:rHlll nostru a cerut la Budapesta, sii se ia celc 
Ulaj severe 11l~lsuri. pelltru respectarea drepturi
lor sL!Pu~lor români, 

De curâlld au avut 101,; la Budupt,;sta marj de
mOllstra,tii de protestare impotriv<l felului cum a 
fost Hotif'cat În adullarCia naţională tratatul de. 
pace. 

O a lUi stire lIe vt,;slcşh'.'. el zilele trecu ce o 
mare viHamare a! fost adusă pavilionului român 
din partea ungurill}r. Autoritatile UIJ~ureşt1 pu· 
seră, adecă. sentineHI l}e bordul vaporului "Petru 
r~arcş" care r\:morcase l)ână În capitala IUli Horty 
mai multe tancuG: pline \:u l'drol. La interventia: 
Lcg-atillnel române selltincla ungureasca a. fost re
trasii de I}C bord, dar a fost .postată pe cheiu, 
ciI"ar ÎI1 iaţa vapoj'uilli român, spre a-I supra.vc
gllea. ca şi cum ar fi avut a fat,;e C\1 vne-Un vas 
de cOlltrahandisti sau de hoti de mare. 

Dr. N. Lupu În America. 
Sosirea la Cleveland. - Turneul In coloniile ro· 
maneşti. - Declaratii asupra linntei RomanieI. 

NlItrH:,r.le, mai proaspete ale gazetei "Amer ca" 
dill Ch:,\'ţland ne aduc veşti despre PrittIirea 
foartl:! dtlduroa.să făcutrL de fratii noştri fost:llui 
lTl nistrn ~i .Iubituluj nostru fruntaş dr. N. Lupu 
l.l sosirea in ~ara ora~ului Clevcland, de unde 
dsa il fost Însotit la hotel Stater. La orele 2 d. a. 
d. Or. Lupu al luat masa În soci,e,tatea prictcllilor 
usalc. fiind învJtat şi reprezentantul marei ~<lzet{; 
americane "Ckvelalld Plain Dealer", care a ce
rllt unele Iămuriq asupra stărilor dinlăuntru Ro
lIl;'lnit:i precum şc' a llfobleme.j din Răsaritul apro
piat. -- În de()s~bi În ce pr"iveşt.e împrejurare~ 

~iJIKa~[l În care se ghseşte azi România, dat fiind 
Astcpt;ttn ca gu\'ernul român ~ă-s' fael da- I inh.:resul e' in I..:-hcstia Strâmtori'lor şi prietena 

torja. i cu toate puterile aliate. 
·Iatci dar ctl !bl'ralii jur (iti s~ns 1l('(u!evlIl'l11'i , ____________________ _ 1 •• România", - a declarat d. Lupu,-- ar dori 

1 din tO:lt;[ inima să fie neutrală. Ea- este in o îm
I prl'iurare grea. căci este prietena şi cu frant::t S şi ill/(i că delâillullorii (fU fost tanlşr IJ/l$: la [0- " 

cui [ur. SUua(ia poli/ied işi are 1111 câşt g /r1ml1~ 
ril din limpezirca ,,(' e(J,fe (} a/luC{' ([ccastii 1I11~ 

dieTl(ă. Pe curul telrcll1işti/ basarabelli se desrmrt I 

de liberali - (ărăniştii Regatulu.i ali a(/lIs la I 

cUlloştinta M. S. Rt'gl'll1i - w[J,pastia Cl' i o lh s
parte TU' liberali tii' (lIfll. 

Rugul" dela Timişoara.; CII. Anglia. dou~ pute,ri .de frun.te cari SI:! vdeosebesc 
" I atat de mult In ce Pnv,e,S1le tmuta $1 parerea lor 

-- Inăbusirea adevărului. - fat;~l de riisboÎlll ~n·eco-tllrc. Orice t'nută ~ afară 
• de stricta neut.ra:l·itate. - ar putea fi neplăcutii 

lntr'una d:n zilele trC>l.:utc corcsponct.~ntlll 110- frantei s,au AnKliei. Conflictul greco - t'urc se 
strH din Timi~oara ll>\:-a vestit. ciI o "ccatri de der- poat\: desvolta în cel mai serios r;'\shoiu din câte 
hedei În frunte eli indiv:duI Oheondw 'Iovin" şi a V:lzut omenirea. franţa a inarmat pc Turci, iar 

Prâpastia I)e {'(ire cortegiul (tiranilor nu 
trece - da.r [a marginea căreia orice l(oTwin 
îngeTlllTlche 0_ şi Si' jTlc/iJlt.1 DO/mllllui llşll'fl

fând feridrea (lirei". 

• KazdarHI (?) Şt. Vladescu au adunat de pc la ac~qi~l. Ia r<Îndul lor, pot f ajutati dc Ruşi, cei 
chioscuri toate llumer:le ~azetelor ,.Aurona'· şi mai lll:lri du)mani ai Fra'lltc1". 

Ungurii ne provoacă. 
~ Românii batjocoriti .şi schingiuiti. ~ 

.(-, Persoane sosite de cur[lnd din Buoallcsta ne 
aduc vestea dl la Scghedin. Debretin, Soilloc $\ 
Bichisciaba. Un\1:l1r:j au trimis detasamente de po
litie mHtară, În scopul de a schimdui pe supuşii 
români din acclJ8pă rti. In Seghedin se observă 
con-,:cntrări IllilmerOase de trupe de, infanteric. 
pentru a inspira teroare in rândurile populatiei 
romtineşti. 

Stările dinlful11trul Ungariei se pare că dill nou 
tind spre a fi t1lrbur i, Ordinea a început sti re 
mcntinută pritt teroare. Nemultumirea populatie: 
siirace şi a mUl1citor imc,; care suferă din cauza 
lipsei de lucru. creste din Zi În zi. Se zice că ~u
vernul este ameninţat să· se retraR'ă fată de a
ceastă stane de lucruri. 

Ura impotriv:a Românilor este a~a de mare 
Încât 7,ilnîc l1umeroţ;i supuşi Români sunt maltra
tat. In urma 'cclM ce se petrec în Un~aria, !nl-

"Lupta" şi le-au ars în rata neatrului o răş.e.ne.sc". D. cir. LUPti va tine cnl1ferinte in h)ate colo- '( 

r 
( 

La .. Poşta redactiei" a nrUlllÎ trecut am rU- Hiile r()mânjc~ti din C1cveland. Callton O .. AlJiance 
~at pe prietenul nostru Srt lle dea am{inunte, căct O.. \Va rren O.. You\1:stown. farre!. M:1riins 
JIU ne venea S~l credem că Oh. lovin să fie În Pcn-~·. Indianc Harhor. Aurore Ul., Garv, Ind .. 
stare să fadl aşa ceva. Astclzi avem stiri can în- Detroit. MicII .• PhiJadelphia, Chicago, Ţre.nton şi 
!ilr,c,sc vestea ce ne-a fost trimeasă. a1t~ centre românesti, 

Î 
( 

Despre va~ldalisimlll dela TimhO<lra gazda 
.,AuTora'· scrie urmatoarele: 

.... "Gazetele au fost adunate de p,e la ..:hios
curi d.<: C[ltre un oarecare Oh, [ovin (ţneti bine 
În mnte aocst nume! - N. Red.) aut()rul Ît1trei
t111Ui omor din Rasarabla din 1918. desvălit de cu-
1';1nd de ~azeta "Aurora,", Al doilea .. manikstant" 
c~te Şt. VIădescu. sinecltr:st, .. directorul" gazetei 
Prefecturei de poliţie ',.CuvâThtu~ Banatului" si 
Prieten cu M. R. Pictrian, bine cunoscutul Îllşelă
tor. azi redactor al gazcte.i brăt'enistc ,.Vestea" 
din Alba-Iulia. 

Se pan: că fapta e aprobată şi de lnlvern. de 
vrem':! 'ce o vedem IHtbJtcată cu oucurie de ga-
7,cta ~lIvernuhl,i .. Vîitoru'''. 

fiind vorba de lin atac Îndo:it hli averea pri
vată ~i la Iibertăti\e ~ publice. ne rjdl'ciim şi nor 
~lasl11 llostrll de protcstare ~Jl1potriva ăstorfel de 
hanuitisme. 'Opintirile ballde. i iovinistilor sunt za
darnice; glasul dreptătei si adevărului prin ni-
mc 1111 poate fi înăbuşit! • 

Mândria noastră. 
Cântăretul l. Nicorescu. - Pictorul 

Minişan. 
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1 Vineri scara, în 6 Oct. n., In Palatul Cultural 

dIn Arad a avut loc cOhcertul baritonttlui i;ri~ i j 

d. Laurian Nicoresctl, elev al şcoalei italene (ta 
Roma Sr Milano) ş.i austriace (la Viena), Nco- l 

rescu posedă o tehnică desăvârşită. Etare o voce It 
idcal~1 de bariton liric, limpede, mlădioasă ş; ))0- f 
sed[l o admirabila aptitudine Ide interpretare. In fi 
vocea hti, d. Nicorcscu alre multă 'Căldllfă carC 
produce multă in1Pnesiun.e şi răpeşte. ti 

A cânta,t: d;n "Trovatore" şi "Cantabile" dn ii 
Balul mascat 'de Verdj; ,,0, Lisbona" din Don d 
SehaJstino Şi "A tant() amor" din favorita de De
nizett: Romanta ,din Erod'ade de Ma!ssenet: Ru- -
~ilciunea din faust de Oounod; Cântec bachana! ( 

• din Hamlet. Th()JllCbS; Ctrpletul Tore.a·doralui 
din Carmeu d'e Bizet si o duioasă Doină de T. 

ii4i • §.L §! _ Brcdiceanu. ~ (ş 

Invăţături pentru popor. 

Ieri şi azi .• 
de: Dr. Ioan Suciu. 

rrL 
Robii speciale, câte sunt ele 1 

Sunt felurite subju~iÎri1c. cari pot apilsa un 
pOPOr. Să le luam de-arâl1dul: 

Stai sub apăsare, deşi mai ascunsă ca ÎllaÎnte 

de 1848, şi unei clase osebite de oameni. car:' se 
ingr~ldesc, separându-se d,c c1eaialtă lume: oal11en: 
cari au acapa,r.at singl1ri pentru dânsii dirijarea 
vietej publice din Stat Si cari îgchid Icalea dinain
tea altor fii ai Tării. Împiedicându-i in ridicarea 
lor: suferi În 'robie socială. 

f:~ti stors în fcl şi ch'p de o catcgorie de Q,l" 

menI. cari ajutati d,e intoomiri făcut.e. dinad':ns În 
folosu.l lor şi în pa'R'\~ha ta. îti sug venitul., sudoa
rea mUJlcei taIe aşa, că ei se îmbuibă in câst~uri 
iar tu chinu' şi duci J;'psă, oricât ai lucra Şi trudi: 
~emi în robie ocol1ontcă. 

N'Jj: drepturi asemeni cetăţeneşti. ca altii din 
tar~. ori le (fi numai P!~ hilrte, iar de fapt nu It' 
poti întrebujnta dapa dnrul tău şi astfel nu Ji cu· 

\',int la Înt()cmirea legilor, nici drept de 'control 
f'lptic asupra cârmuirei Statului: esti robit poli ti
ceşte. 

f:stc. preferită (îna'nte pusă) întru toate limba-, 
legea. cultura altui ne-am din Stat limhei, legii. 
clIltllrci talc: stai În rob'e culturală. 

I~ile. toate. acestea~ ose\}'te, fi{!car~o us~că 

suîletul sŢ-C\lfnuc fiinta fiecărui fiu conştÎlt al 
lI111rir}l)\JOrastfeCSlififugat. Lanturi toate. car: im· 
picdid un neam În d~svoltarC'.a Srl firea:sdi, si
lindu-l să vegeteze ofilit şi nu odată impingândn-} 
în o agonie lungă ş.' sfâsietoare de inimi - spre 
soart.a tristă a acelor popoare. cari alU rămas În
dilr[lt în toate şi nemai putând tinea pas cu în
naintarea lumei par judecate, că în intrecerea! 
groa z!1 ică ce este i'n cl1rS, să rămâie în Ilrmi"t, să 

di,j)ară, să se desfacă ... 

Iată câte sunt rob~'le si ce sunt urmările lor. 

Aduceti-vă aminte de robie Si de t()ate fclu
ri1jc ei -' ca sri şt ti pretlli pc Întregul libertatea. 
Invocati (reamintiti) În memoria voastră suferin
tele şi dlinurile de v\,;ac11 ri ale p~'ir ntilor şi moşi

~tdllllOşil(jr noştri. -- Cl să ştiţ: multumi Domnu
lui ceresc. că \;i~a dat modru !)i 'pufnta a <:dpa . /' 
dUl ele. V 

Acompaniamcntn'l la p:an a fost făcut cu mu\t[l 'il 

arUl dc către tânărul conservatorist-do Ioall 
Czc~dm. 

Pub!ileul a aplaudat Îndehtng toa'te J)unctele 
din prognaIDtd select al artistului nostru si foarte 
căI dUfOS l-a sărbăt<>pt. 

Baritonul Laurian N'cone.scu are toate caliti!
tîlc cari ne ÎndrepHitesc să-] numărăm între ar' 
t;ştji cei mai de seamă ai tărei noastre. .. 

Profesorul Minişan, acest iscusit talent al cu· li:! 
1 ţa orilo r ca're prin tablQurile expuse în anul trectti 
în Palatul Cultural din Arad Îsi câ~tiga.se admi- 31 
ratia [)ubl;'cului, În săpUimâna tre~ută a avut n ri] 
expoz.itie admirabilă. it) 

lit D. Mill:şan, fiul unUi /muncitor din Banatul ro-
bit. dl1pf! Ce a tră;it toată viata de cunoscute nea
junsuri a ajuns, numai prin luptă grea Si teme i- ro 
nlca, proprie ta~cntelor ce nu se lasă biruite, la Pti 
de.'voltarea desăvâr~itllhli 'artist.! lIi: 

Tahlourile. dsaleî'1 deschid drumul sprC \11: di 
vîjt,nr mare şi străltlcit. ze 

să .. 
re 

Cfllltăretul L. N,:corescu si pictorul Miniş<lTl. T( 
sunt fala si mândria noastră ŞI de aceea simtim m; 
o deosebită ferioire să falcem ca numele lor să 

l1c':Oti. CONSA. 
fie cunoscute În tot cuprinsul meleagurilor româ- I 
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Politica păcei triumfă. -
Ochire'n pOlitica lumei. 

Un gazetar ellltlcz pretinde ,a şti, ca tarile 
cari au luat parte la sfatul ce s'a ţinut la Varsovia 
(in Polonia) ar fi luat huUlrîrlea sa nu il1tre[}rind~l 
orclisiva Il:Ontra l~llS'ci, dar, data fiind star,ea tur
bure in Europ,a uici să nu desarmcze. In caz dadi 
Rusia va ataca 1~{)Inâtla - spune numitul gaze
tar --- Polonia va stiri cu armeLe împotriva Ru
şilo r . 

Dup,! ştiri sosite guvernului român turburari1c 
in Bulgaria au isbucll t În mai' multc parti. [n ti
l1utLIl Viditlulu a Început rc\'olutL<li, care amel1int(l 
Sfl S'(, îJltindă în toată Bulgaria.In j ltdetul Mehe
dinti s'au auzit ~lcle trecllte Împuşcături şi bu
(mitUri de tUn. Se pare ca e vorba de ° revoluţie 
a sJtenilor din cauza aleglcri]or şi c~ armata a 
intervenit (păşit) spre a ÎnMHlsi revolutia. Gl1-
\'ernul bulgar a poruncit mobilizarea mai multor 
cOllting'cnte de soldati. 

In Budapesta a fost descoperit un mare com
plot monarhist având de scop de a răsturna pc 
lio]'ty Şi guvernul său si de a pline Un ~wyern 
1'rO\'zor'u dill s:îllul mişcftrei "Unirei creşti11e". 
In Îata ,:!ccstui complot. ";tl\'crnul a cOllvotat o 
sesiune extraordinară a parlamentului. guvernul 
sit1ltfindu-se prea slab pentru a înăbuşi mişcarea. 

Se ve~teşte că ad'lJnarea natională din Tirana 
(Albania) a hot,îrît. în unanirrHate, declararea 
AP:.l:licl ca republică C011stitutionaIă. 

t\ou! gl1vern ce!toslovac s',a' format sub prl'ş'e
dintia dlu, Sveha, av,lnd laaJ:Lcerile din afarfi 
pe u. Beneş. Parlamentul va f convooat la 24 
Octp,nv re c. 

In p~irtile riistlritcl1e ale Rl1sie au avut loc 
îl1căc rar1 sân,.;croasc. mai ales la V'i'ologda şi 
Of)atc:,ka. cu Prilejul alcgerei sovietelor. 

Incâmpul Învinsilor În mod nCCUltetat se ()rea
m{tr'se strtilucirea învingerei turceşti care trebuia 
stI mărească Încrcdenea şi srl turbure aşa fel pa
cea În Răsărit încât să Înt;jrească pc de-opa.rte 
sIClp;1n i rea i;ovietelor. iar pe de altă parte s~ a
tâte poftele germanO-ma~dliaro-bullt,are. 

Hotărîrea Cu: caJ1e, frantaf a condus politica 
ci de pace nu a spulherat numa>i Învinuirile de 
mpcrialism ,pornite şi Întreţinute dela Moscova 

Îr.S t1m p1l1 invinsilor, dar a rmlntuit liniştea lumci. 
, tirul Întrerupt al Sfaiuluf mare delta Mudania 
(st,t' reluat, iar GrCCi,a s'a În\'oit să evacue7.'C (?;O'

lea<.:d) Trao"a de trupele sale. 
Şi de asEiclată România, invinuită ca şi 

Franta de porn'ri r:lsboinice şi "imperialism", a 
fiicut opilltiri comune cu aliati ~ă;' d:n Mica In
tc1eg;cre şi din Apus pentrn tri1lmful po!iticei de 
pace - s'n~ura care poate reface cconom'ccşte 
tările răsăritene Si apusene atât de Zdrlll1cinate 
dchlare,llc răshoiu. 

Ce-i nou în politica Iărei? 
După ştiri din' isvor oficial. data remalVerel 

(schimbărei) s'a llOtil rît pentru ziua de 1 Nocm
vie, 

[n primele zile ale lunei Noemvrie va avea loc 
!it Iaşi Gongresu! Partidului tărăt1'6SC din intreaga 
tară. Vor lua parte trimişi din Ardeal. Ranat. 
Bucovina, Ba'sarabia şi Vechiul-Regat. [n cercu
rile tărăniste acestuii congre!s ~-se dă o 'deoschiW 
it)se.mntltate hot~rîtoare pentru viata noastră po
litică, 

Actualmente se află la Belg-rad o comisiune 
rom<lnă alcătuHă <tin dnii CorneL Corneanu. de
putat. asesor consitortal, Mo>'se ICIlCiu, inspe,;::tor 
hisericesc În ministerul cultelor. Petre Ionescu, 
dîrector în min;~terul cultelor Si alti doi l'I'2prC
zcntanti a,i guw;rnn)u i. Comisiunea 'aceasta e În
sărcinată să discute cu guvernul sârh chestillnea 
redeschiderej şeoal e: i şi 'bisericei româneşti d;n 
Toronta:l, cum ŞI' chestiun'C~.a averilor celor cinci 
mâllăstiri româneşti din acest tinut " 

"GLASUL SATELOR" 

STI ~ I. 
!) 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Octomvrie 31 zile. 

~iua 1 
Calendar Numele sfinţilor Insem::;-l 
n. v. şi serbăforilor -

Luni r 16 3 M. Dionisie Mersul vremii: 

17 
noros, schimb, 

Marţi

l 
4 M. Ieroteiu \'ântos. 

Mere. 18 5 M. Haritina Soarele: 

Joi 1!1 fi 
răsare la 7 ore 

Ap. Toma 17 min. apune la 

Vin, 20 7 M. Sergiu 
6 şi V, min. 

~âmb. 21 8 C. Pa!agia Luna: I I 22 (9) lună 

l
Dum, 22 !J Ap. Iacov _ nouă, , 

Dum. 2(1-a d. Rus., Ev, d. Luca, gL, 3, voser. !1. 

Serbările tncoronării. 
A (lIHlm! pro.!!.f'(/lJIul com/Jlect al serbărilor 

irkoroll(lrii Sucl'rul/ilor, organizate de !!.lIvel1ul 
fratilor Brât:llli. 

In a/"arii de (/lluiIl llnietlJ asupra cortef!.iilot 
dela Alba -Iuliu Si Bucureşti şhl serbârifor mrt 
vor avea loc ClI 'acest TJTilej, 'pro!!.ramuJ mai 
prew'(/e următoarele: 

In ziua I-ă li illco71()JuirN se \'or tine la !oo/(· 
$coolc!c, !)fecmn ş; la toate a~zărmih', clntân. 
târi ocazioTlale. • 

La bi~'l'rici, la serviciul t/i\'in. ce se va or
eia in TJTima zj se ,'a reti o pustora/ă a mitrofJo
liNor respectivi .. 

Cu ocazia (l{'('stOf s(~r\'id; divine va fi şi pa. 
rada militanl. 

Toate trei zile de Încoronare VDr fd zi/.e de 
sărbătoare. 

$coal('ll' ŞI 7nagazÎnc7l' Închise. 

-- rnstitutul de vaccinaroe (u'ltoire) al dTui dr, 
Sever P{iscutiu din Arad produce vaccin cont!'l3' 
vărsatlllttÎ la oameni si allirna~e (oi, porci etc.) 

'InlStihltul functioneazăcu 'implltern icirea! Minis
terului . sănătatii publice. 

- In ziua di€> 22 Octomvr'e c. Via avea loc în 
Palatul Cultuml din Arad deschiderea expozitie1 
colcctive de pictură a dlui. Iulian Toader, prof. 
de desen în Arad. Jndemnăm puhlicul românesc 
să se intruneaSlcă la data de mat~US arătată, 
pentru c~'nstirca şi incurajarea artei 11aţionalc.. 

- D. avocat dr, E .. Miclo$i a pârât Statul 
pentru suma de aproape un milion de lei, premiu 
pentru descoperirea unei c()ntrahande de câ
teva zeci de milioane. 

- Jn 24 Octomvr~e, se va judeca la tribunalul 
din Arad procesul pentru Împ~rtirca moşiei de 
Jproapc 40 ,'mii ju,.;ăre pământ proprietatea "ro
flllui Vlenckhcim la Scbiş, Moneasa" şi Dezna 
(jud. Arad)'. Ăparător:'i g;rofLlhli sunt 'dnii Tomu· 
lescll. dcvutatu. liheraf al Radnei şi elr. Cornel 
rancu. fost deputat a:verescan. 

- In 11aza unui nou ordin al Mitl. de rasboitt. 
inval'zil din răzhoÎu şi scuti1ii cari au fost c!asi
f:cati de di,treautorltătile . româneşti, mi trebue 
sa se preZinte la controla militarii, despre Crlre 
am scri~ în 111lll1arut trecut al gazetei noastre. 

- Duminccă Înainte de amjazi o ei.ocnire in
tre două trenuri 'de marfă CI avut loc lângă Ca
rClnsebeş. 10 vagoane Încăma,te au sărit de pe 
linie şi au fost sfărâmate. Sunt 10 persoane ra
n ite. 

- Un tren cu c'e.feale (Imca-fe) a dcrai·at la 
T,Înaw~lc (Ardeal). 2 vagoane îll'cărcate s'au sfă
rfuHa:t Si sunt Z răniti. 

-- In urma tU1"~11lr(lri,1()r d:n BL11!;a,ria Între 
alţii fostul ministru Gltcşoff 'fusc~c şi el arestat 
la Sofia. EI ti rellşit S;t ~reacă Dlll1ăreal fUgÎlld în 
România. 1 

-
- O sângeroasa. ciocnire s'a dat săptăm:îna 

trecută Îlltre t~iranii 'din Buda-Cornet şi Mihăi
[eşti (Vechiul-Rc.~at) pentru o moşie de 75 hec· 
tare" pe care. şi-o disputalL Î,mprumutat. 

~- Joi seara au fost dcpuse r.a "Banca Natio
na!(t" din Bucuresti IiÎzile conţinâlld 20 de mî1:
oane 900 de mit coroane în aur. sau 700 milioane 
lei, despăgubiri ce am primit diti partea Austriei. 

Serbările 
A .... Incoronarel 
Arad. A In 

\ 

Cu prilei.ul sl'rhăritnr Îlh.:oroltă'rei. în seni)"'jcl 

ziki de 17 Octo111\1lriec. se va rel)rewt~ta la 
Arad. ]h.' SOOt:l<l Teal'ruluj orăSelle):',!.: o TJl.imtnată 
lucrarcncatrala în d'ou[1 acte, înt tulată [)urtd 
Vocrozilor, 

r!ll)f'jnH~!' aef. scri>s în Întreg:'me de dtn'lll 
(HcoteIlcnt Ştefan IMlecşfi, vor juca: dw. Lazar 
Nichi, profesorr si director al Palatului cuhll
ral. CO/lstantin Sll\'ll. fost d:C;IHltl·at. Ramiro Ge
orgescu ş Mane1l5, fu ne tioJl airci supcrio'l,j 'la ins
pectoratul CfR., M. losifovici, dipitnnul P[mn 
Adam, IOCOL Cornel PUf)l'SCll şi Huli/rresca din 
reg,imentl1lI 1)00, Boca, 'dii[,ec.tor'lll şco'ak,j c'o. 
meroia!I', pl'Oksor':i Dimitriu si Lal/fW dda 1i
ceai .. Moise Nkoar'[t" şi i.ng}neml {iII. Tişni, 
j)r,el:lI111 şi alti domni Ş' uClallMle din îlr.~l~tl:11 SO

c'era,te arla~rllall{l, ale dl'!Ur nume nu voim să :l.e 
divlll~[îi!H jltÎ'tvă Î,n a,illmu] spccta'colului. 

III adul at dork'w, scris in colabor:3l1>e cu 

d. Al. Nc!wră, d. locot. Hălcesti a obtinut coal'
cur~llIl tuturor şco~~1el()r !secundare de 'Ilaeti ş' 

fete din opaş, c.a ri ,NI: ofer~t, cele mai bune şi 
nmr '])l'Oprii elemCll'te pentru sl1~tlnc.rea roLuri
lor si pentru 'conurjll'e rne'0e~<llre unei insL'CnăJ1J, 
calre s·e va bucura d'eoo!1lcurs.ul admirabile! lUU
zici a regiment'l~l.ui DoU \fl1r. 1. 

Rilete(,e se pot obtil1~ sea:f'a Ira lJa,~s:a. 

..., 
ora Ulti:ana 

- Joi ,<l avut loc, cu obicinuifa ,paradă deschide
rea corpurilor legiUitoare române. In Mesa1 (cu
v.lntul de deschidere al Domnitorului) se arată 
că au fost 'Collvocate corpurile legiuitoare În se· 
Siunea -extraordinafă pentru că aşa cereall intere
sele tărei , dar in acest Imesaj nu se _ vorbeşte de 
dt de Încoronare. Nu se enumără ca de ob:ceiu, 
legile ce urmează să fie votate. 

- In Rusia se pregăteşte o mobilizare i{cne
rală; numeroase trupe sunt trimise În Transcau
cazia: cazacii se adună sub generalul Budeni În 
Caucaz. 

- Aflăm din loc 'sigur, că după serbările În
conmarei preitectul Aradului d. Mărcuş îşi va da 
abzicf5rea. In locul dsale \'la fi numit, probabil, 
d. avocat dr. Iustin Miron, secretarul organiza
tiei liberale judetcne sau d.a:vocat dr. Sever [s
pravnic~ 

--=- Siguranta 'din Arad a confiscat un pachet 
poştal cu tipăritLlri de continut .agitatoric. Rtis
pânditorii acestor fel d~ tiparituri au fost depuşi 
În arl'st, . 

In Basarabia. un atentat cu dinamită s'a 
săvârsit zilele acestea contra lin:'ei ferate N'1[l,3· 
Slllită-Văncicăuti. Un va~On dela untrcil de 
marfă a fost sfărâmat: linia fa fost 'ruvt5 p'; o 
Întindere de dti\'a metri, Jertfe omenesti 11U a 
fMt. 

- Guvernul li n~lIf1eSC a rcsp':ns invitatia R"ll
vcrnulul român ele a h~a parte la serhările înco-
10nărci la Alba-Iulia. 

in P. Avram Iancu (Szabadsăf·t. 18.) 
Asorfiment bogat de ciorapi pt copii 
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Clopotele bfsericei A~P EL 
~. din Unip (Banal)~ <', 

Către~domnii preoti şi invăfăl0ri. 

I CINE NU CONOAŞTE 
1 iz\'()ţ'ul de eitimHate din Arad 

sa cerceteze maj!azinul de 
mCdit a lui STR A S SER 
viz-a-viz de biserica !utherană 

InfAmpinare. 

In llTufllc!a 20l Sept. n. ÎlJ "Glasul Satelor" 
lJn aJl()nim ,1L!c,i \'Cninos hnt:JrÎrea nr. I-!.JO- 1922 
a Nlnistcrullrj Agriculture i şi J)orl\cniilor, Direc
thrnea l.!:encraE'l. dn Cluj cu priVire la cot.ir,aţia 
(aruncnl) de SOOO lei, imPlls{i ferTllt·i din Ullip În 
scopul cu.mpădî"e.: ! clopote pe .seama, hisericeî 
Tom. ortodoxe din Unip, " 

ne oare-ce lJOt,lrÎrea SUs.afllsă s'a lllat pc te
meiul J\'izului dat de ~cn·icilllCo!ltellcios Regio
nal elin Cluj, În a cărui frunte arD onoare a sta 
suhsemnatul, mii afIn Îndemnat s;l dau marelui 
iJuhlic cetii.or expFcăriJ~ necesare. 

A iiona tia oficial:'!. că ferJlla Unip este Proprie
tarea rondulw: reli~iona'r cataIi:; llll este tin fals 
şi lle,lde\',lr, cum '-rea ',H10!1imlll a sustine, ci 
este fant ~.'Î adeyar. 

CI Statlll ungar pretinde desp:'iguhiri pcntru 
acesre fermc ,lle fondului reJigionar, indî' l1U arc 
de urmarl' tre~erea Propr:ctiHei lor pe Statul ro
m;ln. I: intrebarea Înd, că da-se-va acea despă
)l;ubire, orj Illl. Şi ch'<lr când se va da o despăg-u-

_ hjre PJr(ial:t. e siRur, că acea compensatie arc s~i 

se dea dill Pretul acelor ferme, cari imprelln:t 
uau peste 32 mii jugâre pământ cuIUivah'l, ce îl 
au pc terirurul acestor (inutllri ajipjte Rom5nÎei. 

I<ciese, C~l Şi ferma d'n Unip a fondului reli
~i()l1ar, ca Sj.:c1da·lte ferme, la fel, ane sil fie 
adrn il1 ist rat{t de oqpllelc Mi!1i~ter111ui AUicultu
rei, dup~l normele legale de P;În.t acuma, p<lnă 
IlU \'Or f exproPriatc În rândul reformei agrare. 

Astfe! stânci lucfurile cste clar, d serviciul 
contencios reg;i<ma.l, când i-s'a cerut !){\rcrea iuri
dic~i, Cfl an\ oare drept parohia Unip să arunce 
pc \erma din Unip cofzatii ale 'Comullei biserj
cc5;ti ortodoxe din Un.'p, nu putea să răSpll!ld<1 
pe constiin(,l altcum, dec~H că llU are acel drept. 

Am pus jur.lmânt pe respectarea legilor şi re
gulamentelor în vigoare şi am fi cr'minali, dacă 
am ua avize lIccollşfinţioa~c. 

Tor ce se Întemeiaz<I pe lege şi cOllş{jintJ nu 
'Poate fi n ci "ah<;urd" 'nici ,.jignitor". Ata'!"Î cal:'fi
c;lrj i-sc CllyÎn numai acelor incerciir; cari tind a 
forta ceva, ce este in contrazicenc cu lczea Si cu 
cOjJsrÎ Î:1t:l cllratit . 

De a!t~llln poporul drn Unjp în scurt va ve.dea 
exprOpriat~t întreaR'a fermă UnÎp. 

Doresc ccloJ' JntIrePI;litti; ~a;improprietărirc 
pe acele olon jUg{tfC, sa fie darnici pentru clopote 
şi ii rog s,î dea a Slrrna a..:elea la "re mea, sa odată 
~i in amnrjrl'a aceluia, care prin Întrcpunerea sa 
li-J cxoper:lt 20nO Iei cotl!ribllire' la pretul lor. 

Dr. rOAN SUCIU, 
~~i al serviciului cOlltellcios 

rezional dn Cluj, 
rost pres. al Comis. ele. Unificare. 

PUBLI CATIUNE. • 
Trîbunalul Arad pubfică. că a introdus pro

cedura de cOllcordat fortat fără faliment în urma 
cererei lui Mihail! Strifler domiciliat în Cermeiu. 

Ca inspector dea"cre este numt dr. EmHiu 
Velidu, advocat domiciliat în Arad. 

Provoacă pe creditorii. ea să anunte creanţele 
~a!e inclusiv pană la 15 Noemvrie 1922 în mod 
pre~c-is în §-ul 28 din ord. Min. 4070-1915 M. 
E. (in scris, cu indica rea C2!1tiLltil şi a ti thllui de 
drePla cre.antci, cu indicarca acoper" rei de C;l n1-

hiu a elp\:ptu!u i de amanet S~!l a altor cantfl o"; 
să ducă alte documente ori5;in~:le c!esDrc cre;lntă. 

Pt'prC7,c1't'l.re? prin advocat nu e,te ob1ig'ltor, 
Ca ~erlllen, pentru deshatcrc,<1 ;dc cOllcord1t 

fortat este ziua de 1 Decemvr'c 1922 a. m. 9 Gre 
(palatul Trîhllnal111ui etaj I. sah llr. 74). 

Vit\:ultura cste cea mai frumoasă oClipa ţiUIiC 

dintre ramurile aR'r;ctllturei. Industrializarea' si 
cmnerciaTizarca yinl1lui şi a produselor lui dau Ull 

iz\'nr de "cnit care Îmho~ateştc 11\1 numai pc Pro
dll..:,\tori. iiic,îndn< fericiţi. dar ş.i ridică va;>;J u: 
!lui Stat ::oi va·luta lui. 

Tara noastră ocup[i Un 10;; de frunte în f.u
ropa, in ljCeJCe prwşte viticultura. 

:: din Arad. 

C·ASSĂ DE SCHIMB! 
DIIP{1 ce se; vor deschide zranitele Statului" 

comertlll cu vinul nostru v.a ft cel mai marc izovr 

viz-a-viz de g-<ll'a (statia) Arad. 

lT1schimbă to!teluI de moncde 
şi valute stnline (dolari, ar~il1t 
şi aur) cu preturile cele mai 
moderate. :: PETRU DRECIN. 

ele ,'cnit. 
Illstt nlJ';i a ~~e· creşte viticultori iscusiti. te

zaurlll ce zace neexploatat în S(l!UJ patriei 11Oa

strc, va rămâne inRropat Si ne vOr Întrece :IItC 

popoare dnrnice de cultură, din .aHe ţări, cari stau 
Îlld(lrătllJ nostru în ceeace priveşte locul acomo
dat !)Cl1trll \'ifcultură. 

ARrollomja. Prin o întc1captă economic l1a
(jol1ală este chemată să s{:oată Ia suprafată te
zaurul care este în solul patriei acesteia pcntrtl 
feric'rca şi rjl]fcare·a: poporului nostru, care azi 
este în mlllto pădi inferior în starea ~a materială 
fată de cc:leJ<llte popoare din Ca1l7~1. vitreR'iei fm

purilor din trecut. 
Dacă perdem odată terenul rec1almat, s'a ter

minat ş! cu valorificarea Pl"odusc1or vWco!e. 
dici acel fapt o să urmez~, Întrudt stările ah
normale de azi VOI' trcce şi vi'toruJ va fi a acelor 

popoare, cari sunt setoase după cl11tnră şi le place • 
s~i lucrezc. 

Jntructlt mai avem 5 locuri goal~ pentru cl;'sJ 
I-ă şi l1nul pentru claSa IT-a, public acest apel. 

Condiriunile de pr:mire sunt: 1. Extras del" 
14 ani Îtl sus. extras de botlCz; 2. Atestat dc' cei 
putin Wirnr clase Primare (elementare): 3. S~ 
le d~J)1in silnătos, rohust; 4. Să a<lucă cu sine 
haine de pat Şi îmbr;lcămi,ute pentru s;ne. 

DIlP~i terminarea el1rsului de 3 ani şi a st1giU
lui dCyillC şef de cultură. ori ag-ellt ,':ticol C3 oP

, ciallt de ~tat. Are dreptul să ])ăşcască În ş1coala 

mediC de agricultură. dacă termină ş{:oala infe
rioară Cu succes bun. Arc drept dc voluntar Ta 
1I1jlit'c cu favoruI de a sreV'i un an, 

D3C{l aveti in comuna dvoastră asemenea 
tineri. Vă rog să ne avizati pâl1ă ce nu s'a umplut 
Jocurile, Despre rezultatul avizlliul dvoastră veti 
pr'm; r{\spuns tclCRraf:c uin partea suhscmnatlJlu i • 

niose~, (în Bihor) la 25 Scptemvrie 1922. 

DANIL G1~AUR. 
Directorul ş;:oa.Jci inf. de viiicultt'ră. 

PUBLICAŢIUNE. 
Jn []lr.imul timp s'au Întâmplat foarte multe 

scandaltlf"" cu biltăi, CII ocazia petrecerilor aran
:iatc in comunele din zona st:irei de asediu. 

S·o' atra~c atentiunea aWt' a locuitorilor cât ş.i 
i proprietarilor de localuri .pl1hlice, că: 
I 1. Dac~l se vor mai întâmpl:1i or:ce fel de 
1 jicanda!l1ri cot11<ll1c1 amenful divizici I-a va ridica 

I nu f1um,li dreptnl dea tine clc:~chise locahlrilc ne
ste orele 21.30, dar ş.; dreptul de a aranja orice 

i fel de petrecere. 
1 '.~ 2.~e ~'iit()r v:l rdllz.a orice cerere în a.::ea-

S':I pr:vmta. 
. Din ordi'i, Şefllf dle Stat !n8!Dr :il Divjzie i hl 

c;jo-;;;CI. VIf:Şr:SCU. ______________________________ =7 ___ 

TOTI llOJI'A~Ţlll 
pGf gdsi GHETE ieft/ne Dintru 
barhati. dame ŞI Copli. pre'eum şi 
PALARII pentru bdrbati Şl copii 
la Magaz,nuJ I"omânesc -

MARCU BOTA, Arad, 
Bulevrd. FERDINAND 1. (Boros Bini IIr) Nr. 2. 

.---------------. 
VIZITATI • 

Pielăria VICTOR BOŞNIAC 
ARAD, PIAŢA CATEDRALEI 8. ;....---_._---------, 

...................... ~maR.ma ....... ~. 

Pentru Cooperativele săteştL 
Atragem atentiunea Cooperative
lor săteşti că ne.au sosit marfă} 
precum: 'TEXTILE, postavuri 
pentru paltoane, ghete pentr-u.· 
bărbaţi, dame şi copii. cămeşi de 
barchet, bocanci, barcheturi, cio. 

rapi, 'arşee şi sape, 

Federala Coop9rativelor săteşti "ARADULH 

ARAD, piaţa Avram Iancu Nr. 19. 

---------------------------~, ln atelierul de şepci al 

FRAŢILOR WURZEL 
se pregatesc fotfelul de Şf p~J, şepcl 
pentra sludenţi în rantilălI m:c! si 
mar), execuţie foarte fină. 

ARAD, PIAŢA PLEVNEI (FOSTĂ ÂRPAO-T,) Nr. 2. 
(VJs-ă·yis de Sinagogă.) •••• 

MncnZ'N DE HIINE 
pentru bărbali, băeli $i copii. 

Haine de şcoală. paltoane pentru băetj şi 
haine pt, bărbaţi, ra~Ianuri. paltoane de 
iarnă. cojoace. bluze de piele, peJei'ine in 

:< mare <lsortiment. Stofe de lână indi~enă 
1 t.S

1 
şi Stt'(,~fl2. -- Sc~tic SC;1aratâ pt. croitorie. 

I Szamo ş~ K;\:~I!U~; :, A Inn lan~j ~ 
(Edificiul TeatrulUI oraşvhd) I 

I H ~ 
1 __ "" It 

f.feclul de drept al Întroducerei rroccdurei 
de j"t,'\ ~e inQ€pc cu ziua de oz; 29 ~eŢ)tel11vrie AVIZ PENTRU FEMEILE DE CASA! }'Iân. f~Hi.~ :,1 c·,··-,,:~ '~;np~nr În 
1922. . .--..;.---..:....------.-----

.'~ rad. la 29 Sepfemyrie 19? __ ? Moara ~istcmat'că din Arad111-noll cxpe- orI-"'fi (.u t t t J' ."\ d' ~ 1 d .,. 1 o , f~ v • ,on h n I ~ ,~,~ •••• J t' • " t. u 
laza a omic IllU, (Ura comanda, aina ~ • . ~ 

Dr. ~EVER POPOVICIU :m. p., i ;l ~ l' la .'i Î<·~'t1ă.-!lk...llili.nf.~... fi 
u1nsjlier de c. d-e ap.el. Comenzile se pt. mesc IJ: ;_: .~.~?"4,r---fJf!~.R&-l:rlo 'Vând"l1 "Hg'fHlnl. 

Pentrt! autenticitate: ""V O L, F S 1 G 18 1\1 '(J N D, I -
GART\Tf:R, oficial ~upernr. .~priet;)r in str. Gh;ba-Birta 20 (Varjassy J.-u.) l"D D I r~ AII StP~3 BsrWu Nr. 5. (Rakatzi\, 

.e ._,. .~ .• T·i;;ir;fi; .. :CONcORriiA'~red;-.-------------------_ ... -
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