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APARE lN FIECARE DUMINECĂ, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

La Dumineca Tomei. 
:)tilltUJ"LÎ dl' ciln" ('~l.ri citiţi prin (',u.r- 1" ;-:";! înttllllpLd ;trlflC"{l. di Doltlllui ('ris

tih~ :-;Jill t (', df' b Ulia sea m~! eUlloa'7tt'ţi 4,.;t 0- los.-; -a a r[l tiJ ( Illi Tnma şi r a ;lgl'fl it, c be
ria ifl(n'~lg[t a p<dimilor.şi a lnyif'ffli DJlIi 11I<Lnchl-! :-iu-I pip'-'p, ('a S<l sr' c(-qj\:ingă şi 
\. ·bri~(,,):s. " I asjf~'l S(I (~j'(,.\(lâ, şi ,1'1. ~I să 1111 rilm{lIlă 

\' ă ,H! UI'l'ţ.j t.Llllinte, prin Il l' Il I an', cii, in fll ~lllglll' !1f>e J'!'c1lI1Clo,:-;. 

., ..... ~lUa .. ţ',tnd'ţjreştinii uflMori În ora"jui şi in ~ (;I~!S:ll, DOr~HlUhll ,:1 _strfl~);l.t~lt~ ca ~ 
Inlpn-jllrillli!(, II'nl,;;t1il!l1d\1i şoph~all intre sHgf'at~ InlnJiI mdoP!llI('{l <l l'm-aţa('elll!U1, 
.::i IMin'~1 ţii IH'SpliS cip Îmbucul'ăLoarea si r:11\1Clrf>,1 ÎlI l'''lI'f1

' i-s'a arătat St{tpânu} 
\'"('"io ;J !ll\'ipn,j lui (;hl'ish);.." un bărbat fa orhit !lPlltru momcIlt, i~s'a oprit gr<liul 
care, dp altf!'l, pra uuuJ din 'aedtncioşii şi t.l'tlll1urclnd de frică Şi-d Lntins mânile 
M:~ntllitofllilli. s'(I indoit despre adevărul s~re-, \;hrist~s, 'p~p{tindll-I ş~, prin lIlTnarp, 
a(·t\~t.pi Ilî in n ni. ca şt 19a ndll-şl llIllşt.ea, snfleteasc<l. 

,\Ct'st b;~rhat f'l'a 7'oma, El deşi iubia. Iar stă.pflIlll1 nu l'a Irlustrat, ei prin 
pe Christos şi a. primit cu drag învă.ţătu- vorbe blândE>, l'a mângr:iat, splln<1ndn-i ('.;1 
riIe Fui, tOlll§ s'a îndoit de,.-;prp puhnţa că de-HCUIl1 să Se' hucurp ŞI t·]! ÎmprpH.nă (m 
corpul mort, şi in'11lOrmânt,at al Invăţăto- aCf\ia. ?ari. :kşj Jlu-I \·:l7.l1Sf>, ţţ1tUl? 1111 cn'
T'Hl1l1 sit în \'i.'. Toma. il spus, că ieI va cr(lrl~ zut 111ln1UH'1. 

. ..-d:lr ll.lllllil.L-ll;Jl"'t îl vede cu ochii lui ,pe Cris40.s • 

I 

l 

ţii îi \-;1 piptl,i rimilp dela mâni 'şi dela pi- ,\rn adus inaintea voastJ'ă, Craţilor, 
(10<J.TP şi.miJi ales, docă îşi va purte de- mtâmplaTfl<l lui rrorna, pplltrn dî vrecm ('<1 

J~{'tulin 1'<I!la dÎn {'oasUl, pl' C<lP(' snlita ace;lshî ~ă shljpa,s(';1 dp pilcltl, tuturor ;1-

'O!$t<H~tllui i-a nl4'ut-o lui Chl'istoo, când rp}ol'a dinl re> "oi, c.ari, c!0si ~unt· 1:11 trup 
şi-a dat sllfldul jW cruc('.' şi snft0t l)('n(.rl1 ·frullll).;]:;;t'!t>, străluritoa-

f'1J'f'şte, Ullostolii au ră.mas întristaţi ! ]'011' şi m[mLuito,tn:lc prilwipii al .. , f'van
<le 'Îndoiala priC'tE'u1l1ui lor Toma şi t{)ate' gheli(·i. Partidului tăr:uws0, totul;', \s'ar 
lnc(lr(,~lrile lor, dp 8-1 f:1ce gă i-se risipea- 11ii,,,a. poatp, i~pitiţ.i df' oarf'ear\:~ tindoială, 
-"C':~~l ;((·p,1stlî îl1doiali'i, au răma,~ 7.a.d.'u- ! III CP prin',-;;tf' apropil'rea ndntârziata [1 

mcf'. i ~TlfăptuirC'i a('e~t'Or invt,trtt.uri şi ITedinţt'. 
Dar in cllr{md s'a intârnplat, minunea, ! Este absolut adlW~lrat. cu dnşmanii in-

Toma a rdnUIS ('~l şi mut şi orb la Yf>derea 1 yăţăturilor noa.stre tărănistf' f:.t..~ .arat'ă 

--- ) 

Doi oameni. 
In tr(LS1tră. par'ră-i .T Of> , 

Unul tr"(~f) ,tăMu1"nat: 

Pe j(},<;, altul Q. nevoe 
! n câ Ti; !J 111 h1 d /'f'Z(' ma 1. 

T'n millllt a l01' p1'it:i/'f' 
SI' 'ntâlnl'.~te. ('a din nor. 
('cI al'uf. plin de -mări1'/', 

Catâ '11 jos , $P~'~; cerşetor. 

('el gărar la dânsul caid 

lh'lili t, însă 1:ăzâwi 
Mutra luiîn/umuraiă, 
A st!I>! ('~l!Je~i'i. În gând: 

- "C a şi min c, ca şi mine, 
"In mormânt t:('i fi băgat 
"Si d'aeciaşi '/.'c1'mi, 'Creştine. 

.. Cmp1d Uiu l'a fi mâncat!" 
-

N. ŢING. 

Preţul unui exemplar 1 Leu. 

___ ll 

8ătrânul clopotar 
de: V. KOROLENKO. 

~- Poveste de paşti. - -

S'a înull1ocat. Sătişorwl s.ta ascU!lls În umbra 
pa dml.i , J)Ij:' malul râuhlÎ Itn, În noaptea asta de 
prjmăvara, luminată de sclipirea stelelor, Nmnaj o 
ceaţc'l str~i.vczic se ridică din piilmântu1, C<U'e s'a 
desteptat din somnul cel lung al iernii $' - dând 
la ivcaiă si mai bine umbra păduri.î - pluh:ste 
j)t' eleas.upra. aJki, cu o stralu<.:ire arginf".e .. , In
trea~.a fire s'a Iin,i şti t. cufundândll-se într'o adâncă 
':Ci tri!,t~i amorţire ... Satul a adOTmit .... De abi ... se 
pot (le{)sebj în Întuneric căsuteJ:e-j ~lră.căci'J3'Se, 
Ic.i si colQ străluce~te ,.:5 te o h'n1'nită. din când în 
când s'audl' scartiiitul unei porti. Qe se de...<;,Chide, 
lii.traltll unui câine ce veg-l1ează .. , Apoi tăcerea in
lI:h'tc totuL. Pe drnmul ce du,;e în sat, in abu
reaLa de care sunt plil1-e instelatel-e nopti de pr:
măvară, \111"ul dup;l alt111 se ÎYe.<;.C drumeţi, unii pe 
ios. alţii călare sau în cfite o ,:::ăru~\ hodor<w;ită, 
-- toti J.oCUqtoyf de phl vecin;ltate, cari alearICă 
-:pre biserică să înt.<l.mpin8 cu veselie luminMQare 
sarhătoarea lnvljerii, Bisericuta e aşezată pe un 
deluşor. drept În mijlocul !'atului. Ferestruk'.He- ei 
strfuuces.c de lumin,,1, Clopotnita. \'eche, hm.ltă şi 
îl1t1m~c:ltă, par'cit Î:n infim:e vârful sas, în ceată ... 
Sdirile putrede s-cârtâi.c. E bâtrâmtl c!oŢ)otar, ce 
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HOTĂRAN. :~: REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA: 
:-: A.u:d' Bulevardul Carol Numărul 37. :~ 

tllldti ::il plItf'rnil'i • .E"tt~ adt'\'Unlt. cil spe

ri<lti :;i Îtlgro;;iti d~~ lll'lil[lrile I't' PI)t sa aibă 
PPIIU'll ~'i d!'şfr'J!/III'f'O lIIilioH1H']UI' eari su
ft·,. 11l1'{1 slIh gn'llf<ll!',l PtlvP)'f~i <,p Î-Jll pns 
in spinan~ toţi aCE'i, ('ari ih~ ~pr;oh' j-'Hl se
(';H nit tual;1 \'!<lg<t, ;1('1'.)1 i fril tit O('j :-il.' I';)}o

Sf"St: de' LI l'Hw]e (,(,1(> 11 iii i sili ba tic(' şi nl~lÎ 

drh<ceşt i p,mtrll sllgrtJTl1~tn~a \'l)inteÎ pnpo
mlui :;;i J)('lltl'tl inăhll~în'a glasului pro
Jh)\'{ltluitorilor 1l011l'i I'YllnglH'lii m~lntui
toare> a poporului_, 

Di1 r IllI lllai putill .1 dr"văra 1 p, ('ă ~ldn

p;Jţi din iS\'oarele dp ill~llfl('tirE' ~i întărire 
dp sufh·t il miJl'l't,,·Jor Llptl' sih-ilr1;iit.e dp 
111~lrii ill<lintaşi şi hlpUttori ai dJ'f"phlJ'ilor 

1i< I IHH'ldlli. luminatii 1I0ştrÎ conduc.Mori 
nil St' s\wrif' d(' nttr;Hurilt, (·("tinî'lor de după 
ga rcluri, ('i ;] 'il 'uit ;'1 n Li il I asul d ur·erf'i şi al 
-;tlfNinţl'lor ('[1101' multi şi a."lupr.iţî, ~"i 
IIlPrg lot înainte. pimă. \'01' ajunge să sfă-
1'tl1liP Ttll'alltl pllternie ('are ZrlYOI:Hşt.e indi, 
!<ldil Ilt, [(>)' ('un' aS('\llld~ dr"pturile popo
rulni şi piînă CI' yor 7.tC1robi tPlTH"liii<.' fHl
tre.ck ilIe şandramall>i f'are de n? ... lcuri {1-

(Mp(~stf'şte toatR blf'st~'mătiilp şi drăneş
tile unelte de asuprire a poporolui_ 

.\('('stP YI'('muri apropiate 1(' l)l'l)j)oyâ

dllt'ştr f'\'anghplia Part idlllui tlil'ănesc. A
~upriturii îndr[lciţi ai poporului () ştiu 3-
\'();hl a f ua l't p hinE> $i dp a{'cP,(l ei fal' a
nun opintirilf> ('.f'lf' m(li dl'snooăjduite 
pf'lltnl ca sti-şi m[lOtlH: C'orahia Înf~ă;'cată, 
cu toate h(lgtlţ.iilp ~i hUl1nrilC' fnl':lt,{> din "u 
duarr'a ynastr[\. 

rnr:~-:, ~r:"t't~ t::t"~,~_-~; -~~::~~:i~ ~-I1:: 
1 stt.:<t îşi trimJr.e lumrna in vtlzdu.h: rclnarul din 
, m';o:a ~topotaruluj ... 

l-c greu mOSIlC<lVl!llÎ s.ă llr..:e scara cea înal1ă. 
Picjoarele-i batrâne nu m:lÎ vor s~l i-se sU1Jllnă 
Şi OL'hi nu-l :ma' ~hljesc ca altAdată, .. I-a venit şi 
lui \'r~mea odihnei, dar Dumnezeu se vede că l-a: 
u:tat. e<lci 1111 mai trimite moartea să-] ia ŞI pe el 
oda.ta. A văzut murlldu .. : feciorii, si-a În-gTopat 
nt;J)(\ţiL a dus 1a g-roapă pc toti bătrâni! satului şi 
pe dânsul par'd! l-a n:rtat n10.ar tea .. , ŞH e greu, .. 
De câte ori n'a :1_-:;teptat el cea~l1l h0tărât să sune 
clO)KHltl şi tot in c1opfJm'ţa astz, ! ... De câte Ori n'a 
asrc!}tat e) noa-ptc.;: Invierii!. .. Si-a uitat ş.i şirul 
anil'-)T .. , Şi l1!te, d! Dumnezeu a "rut Şi l-a Îllvrcd
n'c't si de data asta ... 

In'.::et, Îll·:d s':lPropie d-e- marg-;nea clopotnitei 
<;i se reaz.-1.mă de lea ... Cu maTe gretttate zăreşte 
mormintele din ţi,ntirim, .. CrudJe !lelCre, cu bratele 
-lor intnse. par'că păzesc morţi .. , Din pământ se 
ridid p.ânăla el mirosul îmbătătOr al florHor co
na.cilor. ca lin yântulet cald de primăvară,.. lei 
volo ~)(1 miscă rămureJ.e1e mesteacăniror in~ă ne
inviHuiti în între~me în pânza de:1să de cea:3. ... 

s: se g-ândeşte la ('e o să fie kt al1Ul? Oare o 
sa-l apuce hr Pa.stile aici, ca de obioeÎu, or o 
să-l găse.ascii dormind ş.j p-e el colo... In vrC-tm 
~oIt al ţ,intirimului, în mom!Jltu-1 impOdobit cu 
o CJ'U.Ce? .. , Ce-o vrea Dumnezeu! ... 1: gata orjcând 



-j 

I 
.. l 

- ., 
•. '&~~ 

Pagil;a 2, _,GlASUL SATELOR' 

Pa.!' to<.tte opintil'ile lor se vor pn1 buşi, 
in UlUJlWIIt ul, când \'01, fraţilur, ('U toţii: : 
luie şi mare, cei t'U puţină stare ,şi acpi ! 

:-:ăl'<lci, ('('i cartnI'ari şi ac('·i fără ('unoş
tin\lt dt, GcH·t{:', veţ.i alt'rga Hiră. Îl1t"lrzitTe 
[.iu/' /o/dltl'iJ(' i etltel!') ~l('aaulni PtlTfidu/ui 
ţă rc1TH':<c, unde lin iţi cu tnţi fratii ,'oştri 
dt, :'>lIl"<>rinţf' :-;;i ebimlri din intreg cu prin
Sill tun'i noa.'itl'f' :-â ÎIl('hc!JulI1 ()(/.'~tea 
('UN numai prin sim!Jkl voi.nţă a ei să mdture 
pf' recle {'('Il' ·dill "II/'/I/(/ rflll1âşiţe (1 gmlOiu
Illi (J!i(,O rit Ît'. 

lu\' t'pdf' n'a în il n'a~l il biruillţ ă S(l Il 'o 
f1!E'rdeţi rJit'.io.dult:l, orice s'm' Îllt",lll\pla. 
I\ilhd<lti, dle! t oaLe ~u şi un sfârşit. 

:-':~t mi lltlaţi. ('i\ H/I popor caI'I' an'În,
rrea('/,l' Î/I IJir/l;1I tu ~(I Il tI-i pa . ..:{i 'Ilici de I 

lOO"II~, ni,'i !I,' ,-:lIl(·I'!l~k . .'m~()tririrca !7â J 
fI.(' !,r(lllll,;".-;Ii' fUt'/lIil7 III Z/HO ni C/I)'(' ... " l'a 
îndui t.it: î/lrillycl't'a ~d. I 

I 
Turneul Victor Antonescu. 1 

Un J'l1samhiu întocmit sub cond:ucerca dltti 
Vi.dor Antunesl.:u. '!'ocietar al Teatrului National 
din Bllcure~ti. a. porl~t intr' un mare turneu at~î.t 
in \'~chi111 regat cat şi in AnJc;al. D. Victor Anto-
1I(\S1.:11 e O \l\.'chc wl10ştinţii a Ardeal\!lu,i, unde a, 
Elsat <\mintiri nesterse În marele turneu (}rgani
'bat .0 1913. c~lnd muhumita dsa;e, s'a pUtut juca 
În rOIll~îneşrcl)c S\:0IH:le leatrelor ungureşti. De , . 

; 
daId a.~ .. 't;a."t;t se va juca marele succes bucureş- i 
te~t!} .. Mitr).!elus'· ~i'i citUl de Her7, şi "Nevestele ! 
[4: Pleşll" de d. Caton Teodorian. ' 

D. Vii!ctor AntnnesclI şi-a asj~urat pen.tru a- i 
I
I eest turneu cOI .... llr::td Ulmi Tl1ănunch iu de actori, , i 

În ~runte,,' 'caror;~ srrălucClşte nllme.!·e, ilui NL.::u- î 
Icscu-Buâll. Marele I.:omîc joa,c~i În "Mim~daş·t 
lJC 1'l:trialltlll ministru .. întrat În J1;uvern fără să! 
~t'C", Pe rq:n.istr{!asa va..n'toasă şi î'.ngânnată O 
joac~t dna Panla Proto!)opcSl.:u. care ,cofnplectcază 
ans.unh.lu.\ alc;ttllH din dn<ttHllele Titlia t~(}cu. Nely 
nQrd.~a. Virl/:inia Oheor~hiu, Marioara Creţules.::u. 
drfi TitLl prot'oj}o!Jcscu. Sa VII. Dorek'a, etc. Repe
titi:le S'~lU f~lcut sub '])rivc~here~ dlui V. Enescu, 
Glrcctorul de ocenă al Teatrului NationalI, car,r ltr
mărc~te repret.t:nt.atiiic în provinoie. 

111 Ara.<J se va prezenta În zrlek de 28 ş; 29 
Aprilie. 

B'ktl'!c dl: viiuzare la .. Librăria Diecez,mă". 

" Tot la acest loc vestim.. că' trupa acellJStl \'a 
m:l~ da rcpre~intat.ii şi În urmfttoar,ele centre: 25 
ApI'. Ia LUl?:nj; 2fr~27 Ap,r. la Timişoara: 2'3 ·-29 
Âpr. la Arad: ,10 Apr. Si 1 Maiu la Deva: 2--3 
Mail1 la Alha-Iulia; 4 Ma-iu la Cluj: 5---·6 MClJt: la 
Omd{"a-Marc; 7 Maiu la Cluj; 8 Main la stai; 
10 MaLu la; Brawşov. 

ş.i de j-I) aiuta CeA de Sus, ca S[l mai trăi~lscă 
şi sa \'est\)aSdl si sărbfltoaifea asta sIă\'ita ... 
,.Doamn~" ... şopte~,.:: shlbitelt)!ui bU7-e .. ~ Şi Miheid 
s..' uiti\. in SllS. 1a cer'ul, pe care str~l~ucesc mii de 
stele: ,'. ~i înceŢ)e s{I-ş,i fiică cru.cc ... 

'" 
MiH:lci! Millc-i.ci ~ se aude al' jos un alt 

,;las tremurător de n10~nea.~. Tot a$a de i 
bar.rftll .:<! şi clopotarul. dascăltl1 Îşi aruncă Dri
viTt~a $pre c!Opotllîţa, Îşi Îa,;:e mâna streşină, eli
pe-;te di'l1 o~hi\ s:-\i umezi, dar tot nu-l poate z:\ri 
pe M~hc~i. 

-- ci! C~ vrei'? Sunt aici! ra~punde clopotarul, 
apk:,,;:llldu-s;.:. ,-!.in clopotniţa. -- Nu mă vezi? 

.- Nu te. văd. Dar. .. n'o f: oara \'r011lCa ele SIl' 
nat':' Ce SPUi tu? 

Şi amandni ,<;e tii la la stele. Miiie d~ lumini de 
pc 1.:1.'1' dirwsc din În;dtimca lor. 

Cerul Ifar',:::' e nidl'.:<l,t mai sus ... Mihcki se gân. 
Uc:;k puţin ... 

In..:il I1U ••• N'ar :t1:>teaprCl ! ... 

'" 
~tic el.. Nu-i tre:bul.: ceas ... Stdele D01111l11h:i 

ii SPul! lui.' când il.: S:l \'ină ~castll dcştepti\rii, 
Cerul. ~,i p;-lID.l:EUl. ~ norii cei :tlhuri i, -cc pl\!-

tese încetişOr - $Î lyJduriooa de brazi, ce se lea
g-ană. fosnind într'una - şi soptitul râu!)orului, 
a~u11l." In Îlltun,eric. pe toate de mult le cunoa$~e 
şi le iubeste ... To.ate îi sant scumpe, căd întrea
;.;a-j vjatii se It:al/:ă de ele ... Lucrur~, d,e mult Ui
tate, îi trec a''::um pe dinaintea o::hiJor... Par'că 
se Yede cum s'a suit întâia oară cu tatăl său, tor 
in dOl)otn~ţa asta ... Uoamlle ş,1 cât îi de afu,uci 5i 
~e apro<llle i-se pare!... Par'că s~ vede pe ci sjn
Jl:ILT ~ h,ietan cu bucle bălai. cu ochi strălucitor! 
şi par 'că simte .cum i-se joacă cu bucle~ vântu1, 
care i-le in~alccşte. ~- un vâ'lj,t deosebit, care bate 
numai! pe. s.us, nu ca cela cal'a r:id:că pe ulite cor
Int! şi fa~e vârteiuri. ... 

Jos 7"h-estc o gr{imadă de pitiCi şi tot a~a de 
mici i-se par şi c;lsuţek satului ~ pădurea tare 
deflartci-se parc ş: !){)ia.na. pe carc-i aşezat satul 
mn.lt mai mare tare-i nemărginită. 

-'- Utte dU îi de <lj)fOa,j)'C"! ş()J)teştc zfunbind 
moşnc,l~ui - şi Încântat araHi poiana cu mâna ... 
Uite. aşa e şi viata! Cât eşti tan{tr pare nesfârşită 
-- şi 'n c.!'J)a asta (1 veZi I)e toată, d.ela naştere 
p;i.mi. l-a mormântul pe care ti l-ai s{tpat tu sin~ur ... , 
\,.:010 .... în fundul ţnti1rimullti ... Ei şi? Slavă Domnu
lui. cii e şi vrewea de odihnă! Cu cinste a trecut 
drumul vietii. !JC pământul ;ista llmed. ,care e ma
ma tl1tror şi. de-o Vrea Dumnezeu, n'o să treacă 
lnnlr şi ... ..:;a mâ!l\: ... H să te odihneşti În s{inul 
lui L .. 

Dummecâ. 13 AJ>ri,Me 1922. 
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I N~Ut:!:;~.ad~h~~,ji!~~ 1: !:~ ~?~!:: 
I vat o ma,re fe.rbere împotriva noue,i legi a ehi rf-

I lor care s'a votatt ln Parl..~ment 
• Chiria~U ditl Bucureşti în n~măr foarte mare,.~ 

, s au dus tn fata ParLa,mentuh1 :si au protestat ce- ; ; 
i tIind schimbarea legei U1Spre uşurarea soarte lor. i 

Văzându-se la strâll11toare. ministrul justitiei a 1 
facut Pariamentlliui PrOpuneri pentru schimbarea, . 
unOr paragrai\ iar Parlamentul t4berat, foane as- . \ 
cult{Ltor cum e. a primit ac~ste schimba.ri, f-ără. de ' 
niCj o vorbă, aşa ca s'a ÎTIt.:uniuTat primejdta câ-.; I 
derei dlui ministru. i 1 

Astfel toate cootracte!es'au prelungit p[tn:î la) I 
6 MaFu (2.3 Aprj>lie v,) 1923, cu un spor d('~~\""'; 
ori dlTia dela 23 Aprilie v. 1916 (î11 Ard.eaJ, Ba- I 

nat, BucovitL.'l şi Basarabia 1914):'" - ... , 
Câ.t ne priveste pe nOi cei din ArdeaJ ;;i I3i:.T 

ILat, lIrcărlle propuse Şi c,ari au fost votate de h- ' , 
heraLi sunt foarte mari, dUp~t ce s'a hotărât ca" 
LEUL SA fII: SOCOTIT INTR'O fORMĂ CU" 
COROANA . 

Vă puteţi inchipui cât va treblLi să astlde hiePt; 
siujba.şi. meseria.şi şi a:li}i' nev{}laş1 dela oraşe pe1l- ,: 

tru lC,a să poată plăti ast'fel de ch1rij mari. ; I 
,Lil:>era~i ardoleni şi bănăţeni, memhri in adu-' 1 

narea din Deruhll Mitropal1,ei, n'au ro~it nici U11 I 

cuvânt: aSlipra ac'\.'l,<:,ki legi, ca;1"e adaO!f'd o noua 
za.llI la n.~s!âr$itul laini al sc~~lpetei.~ ....'~ 

Dar, n:'cl nu era nevoe, C~lC1 doara c lu~~$'fu1t~ 
d: to~tă lumea că a ... ,\.'stia repr.~zin:!ă c' .. vohlta ade- 'r 

I va,rata" a l>OPW'ULu.i ardel.e<ul Sl banaţean. . 
~ . ~ ( 
1 
! 1zlazuri pentru Banat. 

Fntru dt satele din regiuTli1<.:.ltlut1toase ale Ha-
l Ilamlui suntlip~te de, păşltni, s'a prerentat dltti.; 

:ntilll'*U a! domeniilor Şi ~rkultur'i o dele~aţie ~ 
debanăţe,I~1. n. ministru aflând despre cerere~ ~ 
delegatiei a hotărât ca să se infiillteZe o oomisi'e 
specia'lă C-a!l"c Îşi \'a: începe 1tlcrări1rc după. Paşti.' 
care va hotărâ izl.azurile comunale, urmând ca. sa-i 
tele să intre în primirea păş.uneJor. ÎJ1că în primă., 
vara aceasta. 

t ~: \'rcme<t ... Se mai uit-ă oliaJtă la stek, !}8rH 
Jid. îşi scoate căciula, îşi fa..:c sianta cruce şţl 
alege frânghiHe clop<)telo.r ... P.l'ste o c,!J:pă văzdu-t 
hul nopţii se cutremură de glasul unUl Sllllet lim-' 
pede d0 olopot ... După aceea un al doilea, ,pe urmă: 
al tre"lea. al .p.atrt~l{'a, .. şi unul după altu1, cd.ndl 
Scurte, când PrdunJ1;i. cutremura vazdll'hua sune-! 
lcle de aramă. C'!C Cllr~ un'Ul după altul. umpl.lnd: 
văzduhul ljnîşht, a~'pH In aşteptarea sr"rbăt()~ii"'l 

• ! 

AII aTl1tlţ.it dopotele .. , In h:s;:rt..:u a îllc'-.![)ut· 
s.lujba ... Altadat~! Mihcld' .;obora şi el scăril'e şi w: 
aşeza, jos. În colt hÎI1~ă U;;;j, ca să se roa~e şi Săi 
asculte siilltl\.'le c,lntari aie slujbei.., ne data asta 
a r~Llnas sus ... Tare j!,'reu se mai simte ... Anevnje 
mai poartă anh h:ttrânetit... Si ma~ :tles asttizl' 
simte o :.;r-e.ntate ciudată în oase... S'a,şe.a7-;\!)It} 
banca şi, În Vlleme lI.:t.l ascultă R:'la"u\ ce moare ai! 
clol)otelor. se lasil Jlrad~l ,gândurilor ... La ce s'O 
fi ~,Înditld? Nit stie llk~ el "ingur .. _ It1 clD()otn iţă 
e numai hnn:n1ţa della feHnl1l"lt\ hti. Cloj)ntcle de
abia se mai desluşesc în Întuneric. De jns, din 
b·scricii. de ahi,l s.e mai aud ciî.nti'irile nelămurite 
ale slujbei ... V~întlll nopti: clatin:i îllJ.:l't iunia do· 
pntclor, ... 

{Sfârşftul în tlm\ viitor). 
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;f" Inmormântarea unui erou naţional. Iş T !. R. I. 
Din luptele noastre pentru libertate. - Eroul Lazar Tampa este ueis mişe
leşte. - Cine este trădătorul? - Exhumarea şi ÎDmormântarea !eroului. 

i CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
I Aprilie (Ir., 30 de zile). - Dt:!la trimisul nostru speCia', --

Pe la îru.:rOputttl anului 1919, adec:l după marea 
adtmare nationala de1~ .I\!lba-Iufa, pretutindeul în 
cuprinsul ţinuturilor românesti de dincoace de 
CarPati ordinea. tinişte:.1. şi paZ<l o îndephleau CU 
cea mai ma-re strfcteţa ostaşcască şi spre multI!
mirea ~eller,~lă g,irzi~ natJion.ale române. supuse 
deadreptul Con~ili,ului n.aţional din Arad. 

FEt<:ări satelor şi toţi acei·a cafi erau citoVi se 
inroLau cu miHe În a.ceste gărzi, 'ar tinerii nostri 
Ll1vătaţi foşt, ,ofiţeri precum şi nel'ipsitii noştri das

'c:lll anJ f{}st aOt."ta. cari cu multa dragoste de 
~e.am şi în ciu-d.a: jer1ft:i hl. care ei merge~u cu s'
guranţă., dind ar ft ajuns Pe man1t du~manului, 
au fost conducător~ R'ăr7.jlo,f .nationale. Mttlttlmită 
a.cestoI ,inimi mari.~trăduintelor şi jcrtfc,lor llemă~ 
sma;te pe caIi a..;,1,;~i buni fii ai neamuh~i 110stru 
le-au adus d~ buna ,"oc r~ltrU desrobirea si pas
trarea g;J.icj srr[llnoscsti. am putut adăposti, hră:ni 
~I spriji11l. armata română, in 11lptCle grele pllrtate 
conJ:ra armatdor ,Iul Bela. Kuhn. 

Umvl d~lltre CC,j mai aleşi comandant; a fost şi 
tinăruJ sublocotenent LAZAR TĂMPA, comandan
'hd gărzei naţ~onak tiin Alma~ (satul lui de n"o;.
t,ere) şi DeZlla, In acest ţlllut foar~e deillrOs (potri

#.:,1 parerl pentrulupid Român:; HOŞ.tq au avu" de 
pltM'at grele lupte cu Ungurii, cari. deş.i erau lot
deMn13 rc-",pin,Si de ai nostri, ..::hrar şi atunci cind 
e.;'::JJ, shti ,:- il piir~l~ea<;..::ă câte o poziţ~e de luptă 
ace.a~ta era răscampttrată cu nmlttă osteneală d~ 
vitejj1 noştri. 

Dar intr'{) VremQ Unscu~l pr~milld ajut0are 
foarte mari si tU!1'U'r:i grele de luptă, micile. dar 
inimoase!e I1Dastre gărzi na.ţi.ona:1a din ţinutul Al
m.a,~mhti si al Dcznei au fost ~,9ite să se retrag;ă 
În pădurHe' OI:: lle C111m"e dNhuilor. unde intâ
rtre în transee au Îndurat. da,r nu s'a mai retra'S. 
tMtă furia sdhatidloT barbari. 

Aci se mai rctrase.se şi uflmătorii frunta,si: Pa
tr4cie Covaci, subLocotenenri Coriolan Tâdea şi 
Bliijdnr, WLg;rrda n,atrom~Iă-româll~l ~i preotij 

Giurg:i-u {din &haniu.) SI Târlea: (cI\n 51atina). 

în mod aşa de Îng,roZÎtor al ofiterului Tâmpa, nu 
;,:umva aceştia să. ucida pe toţi Ungurii şi Ovreii 
din acei ţinut, a'u aruncat cadavru! într'o groapă 
dl: var. pă.râ~jtII, şi l-au a-eopcrft cu gUh{JlU. 

Ro:mfmii bimind asupra Ungurilor şi ahmgân
du~i PC aceştia din Şehh, un tarm român din 
Erde:ş, car.e vazus.e chinul'rea Sttiibatecă ş. ucide
rea ofiteruLui român cu ajutorul şi a. al!lOr săteni 
a desgroj)<lt cadavrul şi [-a ingropa.t În cimitirlll 
satuluI. 

Dar Iuda .:1.:1 f;Va de Lege, Kaufmann. dda 
Dezna mI ŞÎ-a putut desfftta multă vreme privirea. 
În ~U'Prea an.~tllţil{)r del C"'dri se lipea sângele 
nevinovat ~i erOltiui :român, După Vrc-o şapte

opt zile mizerabiilLI trădăţor de tea;mă că trupele 
româneşti Îsi vor răsb1ma .aSlIpralUÎ ~II>tru crima I 
ce a_ s[l\:ârş~t îml)otr.iVl~ umtia din cei mai de seamă 
luptaton al desroblrel natIOnale <li poporulUi ro
rnfm. ~'a pus capăt vieţei~,p{lllzurâudu-sc, 

Aceast'a este povest~rea. făcută foarte pe 'SI~t!rt, 

-
Ziua 

Calendar 
Numel.' sfinl'lOf ,i serD, Insemnlri 

n. v. -
Luni 24 11 M. Antipa Mersul vrt'mii: 

Marţi 2& 12 
vântos, schim-

C. Vasile bădos, ploios. 

Mere 26 13 M. Artemon Soarelt: 
răsare la 6 ore 

Joi 27 14 P. Martiu apune la 'j' ii 
:8 min. 

Vin, 28 15 S. Aristarh 
Lună nouă in 

Simb. 29 16 M. Agapia 28 (1;,) 

Dum'l 30 17 C, P. Simeon 

.-
Dum, Mironosiţelor, Ev. Marcu. c. 15, gl. 2, vescr. 4. -

Asentările În Arad. 
Se adll..:e la cutloştintă că in baza ordinuluÎ mi 

nlsterlllll~ de răsboiu tinerii născuţi in anui 1 ')()1 
lCOJlitingcntul 192.3) se vor prq1nta in fecare di
l1li~leată la, oreJe 8 în ordinea următoare: in 25 
ApI' . .cir-cums.cripţi.a: 1; J6 Apr. circ. II; 27 Apr. 
circ. III şi IV şi În 28 Apr. drc. V şi VI. . 

a lltlţ;i m:..;i pa.rti~ele d'n maretele noastre Inote 
de desrobire purtate de fiu gliei româneşti dni ti
nuturile Almar;ulUj şi a. nr;2tZl1~.i" precum şi sfal'~i
tul dureros a I eroului comalldant de gard{l natio~ 
naJa Lazar Tâmpa, ca.re, tradat de mizerabila \li
pitoare Kallfmann. îngrăşata din s{ll1gele t~1răn;
mei din valea Demci. în ziua de 17 Am'ilie n. 
1919 fu ucis mişeleşte d.e hestHle ullgureşti setoase 
de ,~ângl{'j rorn.încsc. ' 

In lllrmărul viitor vom da si amănuntele despre 
înmormântarea mmma'tă Ce s'a făcut eroulUi nos-
tru 1lat'011aL C. PEREANU. 

. Se VOr mai p-rezinta şi următorii: L Toţi tin.erE 
I din connig{:lltc~e 191CJ.-1920, 1921 şi 1922 (născuţi 

În anii 1897, 1898, 1899 şi 19(0), cari nu s'au pre
zintat la recrutări până acum. 2, Ţinerp d'ill contl
~el1telte 1920, 1921, $1 1922 (născuti În an1i i898, 
lR99 si 19(0). cari la recrută1'He d.e până aci all 
fost deolarati neapţi pentru ser\iciu militar, .l. 
Tot~ . dobpellsaţii (scutitiil capi <l1u un frate IOl ar 

r · A I-tt- .? mata. 4. Acei scutiVi vr..,me~nic (teologii). 5. Capii \le-l nou In po 1 ca tărel- de familii din conting,ente!-e 1919 1920, 1921 şi 1922 
(nflscuti În emii 1897, 1898, lB99 ş,i 1900), 

Hotărâre. ~.vemului liberat referitor la 81e~ Toti Uiuerij înşiraţi mali sus se vOr prezinta ~a 
gerile partiale. - Ochi dulci nationaliştilor rc.:rutarc în persoana, ia.r jlCn.trU aceia cari tniesc 
ardeleni. şi minoţÎt4tJlor. - AJ!!opiata vizită Î~ strcinatatc se VOr prezf,ntapărinţil aducind cu 
a regelUI ia ClUJ. -- J,!~ecătorll!e s4 lucrez~ 1 el dOcllmente~e de ~'psă; aceia cari llu se l}rezintă 
~româneşte. - Judecătoru ardelew şi b4nătem / ~ici învr'o, formă, vor fi socotiti ca abse11:ti Si vor 

In grea sirăcie. oii re,;rutatl pentru a serw cu W1 am mai mult Nou;i, săptămâni d~ zile a j)etrecut a.cest măn.un
chiu de frnntaş~ in mijlocul voi:rli-cHor dl'n g;arda 
n"ţi-nnu.IIă in trallŞ;:e!e din acesti codrii nepătruns.i In sfatul pc care l-au ţ'nut înai.ntc de Pasti. 
<xi &horuhtl. nmind vorba, şi desl>fe . .a~e~crij.e parttale din Ar-

• 
~~. (;omerciaTl~:, industriaşi. ma~"tri si oameni 

de afm.::eri, publi-cati a.nuntUl'{j în gazeta "Olusu! 
Satelor" şi succesul va fi totdeauna sigur. 

.' U11.~ll!'ii, rnc.ep5n.d, să fie strârntorati acu", şi deal $i Ban~t;t ş.i fixa;reaca.ndidatut1\lor aci - in 
dt! trupek reg;ulate române, cari se a,provjau ş.1 locurile vaca,nte de deputati şi senatori -~~. după 
îtlf'prc ace,astă reg:iune, s'au retils de ad. Coman- lungi c:orovăieli mhhtrii liber,a~ au hotărât că 
dantul de ga,rdă nafonală sublocotenentut Luz:H" ~~ Toate scrisorile si hanii pentru ~azeta noa~ 
'f âmP<L Î'l1tS()ţit de tovarăsul său sublocot. eorio- aceste aleg.~'!fi sa se fa~it Pe" la Încermrui lunei hun::. s{ra sh se trimf.tă la adresa: ,.GLasul Sa.telor", 
hn TârloC'a după retral1:erea Ung;urHor din f)elna Sfatlfl milr.iştriJor a mai hOf-ărât, că la aceste Arad, Rulev. Carol .nI. 37. 
s'a -eoboTât în sat pentru ca, să-si ia un schimb de al.egeri : 1. nu YU opune contracandidaţi fruntaşilor .. Iar scrtisorile cari privesc organiza1ia partidlt~ 
tlarne curate si să se radă, Comerciantul ovreh' partîdu~u:i national ardekan cari n'au isbuttt în lL,i no\tru. să se trimită la adresa: Secretariatul 
B

,j K fm ~ ~ d "Iţ 1 A' iâ il Partidului Flr1\nesc ,Arad, str. Domânu,lu i nr. I,ra 
, l.."'la au, ann vazan PE' OI e!"th roman ~,mpa ateg-erile [re..:u1c (sp're pi~dă: dr. Val. Branisce, .\, 1 
il.lear~ă întT'ml suflet la re.lefon s1ÎI1$tlintează tru- . A 1. {d~lIi .prof. Consf. Teodoresoul . 
"""lor l'll"l.""'~,ti·, "a-I "ă fi fo ..... la o d,"'''', ',v1""tare de ar. .' Vlad şi ailţii); 2. JIU va opune contraC3nd"- I S • 1 ' .... ~ .... ~"',~ "ro" "'. "II , ~- .. eru 3igllranţei <!ion Arad atrage luarea a-
vre-o 2 km, dela sat. aflarea i11 sat a numrtultti ofiter. dati 'miHori~{ttilor. cari n'au Înc[l reprezilttanti în ! . P 1 mjnte acetrtt(enilor Statelor streine, cari petrec în 
" Tr5datoru~ mizerabi~ îSi freca deja mâinile de ar amenL prCi;Um Sârbilor, Şvabi'lor şi Ung'lIrilor I 
L. I oraşul Arad În baza unui certif:icat (atestat) de 
vucU'l"ie pentru suma mare de h;l!f1,i ce se p1!sese si - pct1lru Jocurile: cari ramâ,n 1lieOCllr>at~ li-se 
~a 'Ţ)i[,<:.miu pe seama aceluia care îT ,'a prl'nde \'a la- <" ' lt~ 1'1:. . "1 I ~bC'ră pctrecerlC,că după expirarea (scadenta) 

• . < ",,1. mal ml!'<1 ll1crtate OT!;na1zaţ. or ljh~rale I 
Vf'l f)e viteazul "V3Il ah". din Ardeal. j termenului ce H-s' a dat, să părăsească oraşul, d-e-

Sărmanul T5mo3J nu bănuia nimic de p;erzarea '" llarece dacă n11 vor da ascultare acestui aviz vor 
!e-l asteŢlta. nupă scurtă vremc o TIllmărGasă pa- D. POPO\iCi BaYrcuth. directorul oper~i Române fi petl~psi'i cu aSPiI'"ime. 
k\r!ă un!l:ureasc1î s'e Î1'I'toarce 'repede în ,~at cu tre- d ~ 
,mi indu«trj:l.L îl O'l"inde pe suhlp<Y1tcnentlll Tâmpa in Cluj a !o~t .. ~~orat de Rege cu urd\nul .,en-
ii t.ep;fl.11du-1 feddes 11 duc tot hiîtându-l la trenul I r~a.na . Rom alll CI 1Il gradtl~ de comandor. Intor
!(If, apoi o iau renedoe S!)re Şehiş. J candu-se din Booure.~ti. llil1de a fost prim~in au
r Au Imllil f0s1. prin'!i pre-otul Gillr~;'u şi sllhlocot. dienti\ de Rc,I{c spre a-i multumi ])entru dGtinc
;or. Ţârlea. ~ar aceştfa au ~~ăl)at ca PrTn minu~e'l tiullca a,cordata. d. Popov'ci declară Ca SU\'era-
: Trel1tfl hfmdnt ll11~urCSC 111 C0 r C ~ afla Dr:ns Ilul '1 <''''L s - '1 l M . . I " hl TA '. -', ~. . -a ''Iv L ca I I 'una . alu \'a merge sIgUr '~ 
:~ S:I (}~()t. ~llma a '''::!'31t (Cu mare viteza d-m g~'1ra I ~Juj.· ,,' . .' -, 
l~b!'31!hll, {)fH'1l(111-~1{' b P.rdei;;, deoag'cce () ltmtă '" 
ln:'erşlm"~ă .se <lllgaiase Între trupele Te~lllate ro: I Dlr~":H;rul iustitiei a. dat o (}rdonantă autorită-
:IFlncsti 1;1 1,ntl'C cc+e Ul1l!.'urestli ,pentru alcer'irea 
1,;:('11.'1 gilrî Il, toinl hmtt'.i a dTC'Î hint\ntă de tiior din Arde-.tl şj Bana[ ca J).(.l' vi'tc)r orice :~dl! 
~larte3! RomânilnT n vedean Ull~llr'i ca ~'~ură. Plih!iCC sâ se lu..:rcz;c în Hmha r()mâ!~scă, :.:eke 
I(ind dtutat Prin htlZl1naJ'!C, nu fos.t ~ăsite aStlOra nu \'or lua in considl\,'Ta.rc aces.t O'·rdin vor ii amcn-
Htl Tâmpa mni l11lllte însemnări asupra ~tărel tTll- d:tQi conform lcscij, ' 
it10r UI1l;1liH,'sti '3i 01 alllfrl de l11!)t~, nlfn~ ::Iceasta. ~ 
-iHiva -C.a'11ibaH lnll:':'!mi la l)(Hnnca !lly~i hi~ne d~ Judccai!od din Ardeal' Si Banat a c[iror Sol-
ltf{tel' a 'l!Or l-rtulovit în c,m pe hl'etllI Tâ~J)3 cu 

1 
tllatie matcria,I{i, e din cele mai îngrozitoare, au 

e>atu pu~tei pâl1ă ce l-?!! fUCllt hHca1eTe mllrlltlh>. . 
-tr în aceea" vreme, alti ioan M)!icat îJl1PUl1~5turi făcut 1I1l memoriu pe care l-au adres.at ministrului 
,e h:l;nrli"ltă în 11ltreg COfj)ltl. n.îl'la ce 1-<111 1.1d~. de justitie. Dacă nu li-se vor asculta c.ererile. iu-
k'sfiJ.e unguresti i-'llf ~ras. ~ h;lhteţe de Pe 1":'1ro. de;:~lt,)r';i o'(} declară liheri dt) ori~ re~p(}l1sabni-
~)Oi cJf~ /1e.am~~ă .~ă"hld Rfltnât'ii 'C.JrbVl'ul mutik,t tnte. si ISi Vor c;'t\Jla alte ()..; up.: \ ţi; , 

- Prefectura poliţiei din Arad Îl1ştinţ-eaza, că 
cbreri ~}entru licc,ntil d.e arme de viină!oare să se 
fac~\ mH1lal Ql~ iÎnqepttre dela 1 luMe, deoar~.;e 
până atuncI astorfcl de hccntenl1 se. dau de loc, 
Cereri !)elltru Iice-lltă tie vnerca' l'Ievolverelor Sl' 

pot da în orice vreme. dar lieentă se dfl numai în 
I cazu r; pc cari preT{"ctttra poliţiei 1<: va gn,si 'not:

vate. 

Parlamel1 tu~ dela BU'~ureşti a luat vacantA 
Mercuri seara. după -ce mai Întii,iu a predat I"c)1;e!ui 
răspunsul Parlamcnt:ului la mesajul! (vorbrea) 
regal. Cu aceasta Par:lamcntul ieşit dSn cea mai 
"cura,tit "ointii" a Ţ;)rDi a sf~lrşit pilnă la toamnă. 
Atunci \'<l fi COI1VOcat, de buna Seam{tllUmaj pen
tru ~r i-se vestli împrăştierea. 

j Zilele trecute s'a t'nut În Si,l{hl1t (jud, Mara-
1 mur~lS) akgerea de dCI)utat in I'ocul declarat ya~ 

I 
cant j)rin l1imicirea ".alegerei" rcnCgafl11ui dr, Mi

h~LlYi ":.et.er. A!egert:.a ~;,a. f~l~ut. dUPă. cun{}scuta 
,,,lcteta hherakl, prin urmare ,.blruItor' a ~eş!t ~i

! be.rallli Pe11a. ~-, R:l bjne:ă nu. 
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Ştiri mărunte. - Aflăm di.n Cluj, că acolo cu prilejul plătirei 
.. alar'illor ID'UJteitor*>r dela căile ferate, aceştia ne· 
prinlindu-şi saariile intregi s'au nevoltat, amenin
tiind d nu Se mai intor..: la lucru. A intervenit 5 - Slnoade1e ordinare ale bisericei ortodoxe 
armata ~;, au fost a,restaţi maJ mulţi muncitori. : române din Ard..:'al $i Banat au fost convocate pe 

,-- Uhinml numar al intercsantej revJMe dttjene 
"Gândirea", Duhlietl 'Proză şi \Trsuti iSemnate de: 
Ion Luca Ca r a!?:ia le, Lucian Bla~a, AI. Davila, 
Ştefan Bălceşti, Ion Pilat. PamiH Şeicaru, A. Do
.nic, Ilemostene BOQez, Adrian MaTliu, Perpes
ciw;, Isa~a Tolan şi at~ i. ~ - De v;ll17 .. are la tihr,ir'a 
Dieccz:mă. 

- .,Solia Dreptatii': din Orăştie aduce ::;trea, 
d patru ţ:lranJ din jur cari s'au dHS J).tnă la Bu
curesti sa se pl;ll1gil M. Sale Regelui de fr:tude1c 
f:lcute de guvem in akgeri au fost împiedccaţi 
sit se PP.;zillt\! la audienta la care aTC drept orice 
cetatean al tărei iată numeLe; celor patru bruYj 
taran'. Cocre,m f:fl;<::n~e. Crancioy.1. Iancu si S,îrbu. 

--- ,.Patria" aJ1U'l'ta urmatoare,le: .,Aflăm din 
Timisoara cil tL11 suhlocotenent pentrucă a fOl"t în
viltat să nu dmlrească pe trotuar între trecători, 
a dus in ~7 ... arma apro.piată pe d. dr. Căpete,antl, 
fost secretar al prefecturci, băt:indu-l în mod bar
baT. D .. ~eneTal Găvăncscu a promis că va pedepsi 
aSţJTU pe ofiter, \::ceace oerem Şi n<ii ncp-utând ad
mite sub nici un mot'iy h.a:rb.arif!k ItUHti mdivid 
care pl1"n purtarea ~a murdăr<0Ste uniforma ce 

ziua de D1l1111ncca Tomei. 
-- In Budapesta o femee a născui. un băiat cu 

Patru pidoarc bille db,volt'lte. Ihlls Ja dini.că 
dn;:ror'i i-au operat (t;llat) 2 din picioare. Băia
tul .c s~{n<Hos şi ,C;c .;redc {:,l ya traI. 

-- Se vesteşte din Roma. că d. T,uke Ionescu, 
Îest millbtrtt de externe. care se afl?l <1;>:010 bolnav 
de o uşoară fonn{. de tifos, acum se stmte mai 
b-:nc. 

-- D. maior SteiaIL'';s,,;U il iost numit comandant 
3..1 Pietei ÎTI/Arad. 

- Con:-.ulaml d'~ll Cluj al republicei CchosJo\'3.ce Înstin
teaz;l ~ toti ~ctatenfii L".hodon.:i nitscutî în an'i 
1~9S, 1899, 1900. 1901 ~i 1902. înviHindu; să îll~tm~ 
teze a-celui consulat adresele lor pană cel' ma~ târ
z.iu la 25 Am'ilie crt, 

Guvernul rom,tn a d~siiîllta.t poliţia de Stat 
din Pl'cica. 

Ziarul "Adevărtll" dill BUCllrc)ti yestcstc, 
C;1. Oill partidul dlul Incu!et (Basarabia) s'au re
tras 2 deputati cari s'au inscris în p-arridua tărimist, 

" A murit în .;a1~te1ul Undstudt, lâns>:ă potsdam 
~Cl1~rallll ,german Falkcllhe in, rost ministru de 
r{isbofu si "dul marcht stat major În vremea răs
bOiulu:i. 

-- Maiorul derezer\':i Mocanu, comandantul 
de1asamentului ele ~ârz.j din j?;ara Craiova. de trei 
s;lpt1~mâni a pÎer't fard. c.:'1 până acum să 'i-se J 
dat de urmă, sterpeEnd si () sumutitil. de aproape 
o sută mii Ici. 

i 
I 

[l!lmine.:~':!. 13 Aprilie 1972, 
Q 

$~"""'\ll":rt.~~ __ ~~~~,'i~.i..N~~~ 

MAI :NOU. ~;~_.~.<' 
- D. Iuliu Maniu însănăto~t pe urma n.enoro 

~ine: de automobil, a p~\rasit dini..:a din Cluj ÎI 
preajma PaştilQr. 

. , 
--- ,Sprt:;l silnăI[HC; prin,jp~'sci Elisabeta, 'oţ~ 

prinţul1ri moştcnitor j;TC<C, care s.uferă de TilO 

exantematc. se imbtlnat{lteste~ Redna nO'astra ~ 
printul mostenitOr (;iTOI se ,~,tsesc l<lngă patuJ ~ 

,La sÎ:ltul t;trilor deja Oellova (Ita]ja) s'; 
ll<lScu.t m:!ri l1:..'Îl1tekg-ţ:ri intre blocul germall-1"\l 
si Îmr~ ceklalte t:lrl. a-:,3; ca Gepnacnii, 'cari i<ll 
întrc~ hu,hl..:al acc,-ra, a\l iost illvapţi să p{lr.isC!,~ci 

conk.r i lltJ. C:1Zl~J J':'r;sta nrildll;;~ mare llimire il 

-

ll'nlc. 1 ... 

--, ln B3:-;aTa'11a a fOSI dt~<:c{merii. ,un '118:1'1 ~~ 
C:llnp!{)t hn.!sevic 'Cu ramifk:,q!i i11 toate judete!. 26] 
basarabene" :\11 fosr. ar1:st1te foarte IlTullte oel : .. : 

I soan~. -1 La CurN.:l marti:tla d1Jl ta!5l' ~. face o min 
I ~er",et~!TL' c:rimin-ală ~ontra mJl multor persoan 

SlIS PUSI? jmk-.:iitOli ~I avocati, cari au îl~5da't Il 
multi pentru a-i ~::'\pa de::ercctările Curte:. mat 
ţi ale. 

~. Se ,!,'t'minte svrea 6L<:p,lndită de gaze!e~ 
din l3u·J,<t:p.t'!-;ta ,'estin<l ~1 printtt! N;-co1ae ai Re " 
mitnio' ar fi l)rctende.nt ta tronul llHJ.;aj. 

_ l.}ep.utat al ce)"Cu1uJ eif:~roTal Pâncota O~ ~'!h 
( h~!2" 

Arad) a 10<;t ales lut. Grofşoreanu (nat.). '. I . -'Ia 
l'ngurH din Arad au hotArât c.a.ndi'tlarea ~ .• .a." 

T. ZÎ'Tna la s,;;.annu} de dCP11ta·t în ()ra~uA Arad. --
"_ ~ă 

poartă", 

--- La fâge. (BalTat) a încetat din vtată Corne
!iti f'ene.şiu. sef-con4:abil şi procuristtll1 Băncii Ro
mâneş~. sucursala TirrJ'soara. Odihnească în pace! 

--.. ___ ..... _ ... __ . _________ - __ -III!M'-"'!!"" .... '""'!" ...... --..... - .... ~ .... ~ ......... !'!"""''''''!'!!!~s!!!!'· fH'l(j, 

!I& •• _ .. __ W __ = ____ I ______ 1 NOU! 
NOU' 

t nt il 

"AGRICOLA
U 

Nu se schimbă coroanele. Societate anonimi de asigurAri generale din Bucureşti. 
Ministerul de exterrdţ vesteşte, cii ştirea cu ~enUa prlncipal~: A RAD. 

aparentă ofici()(JSălJpiÎJ'ută In dileme g(l2je~f Primeşte asigurări de incendiu. gritnodi.nă, tr~ns_ 
prin care se lasă a se iJtreU>J!e putinta schim.. 'P01l fuJTtprrin ·spargere. ta«idente cu 

InştHnţare! ghi8 
",'hi 

Avem onoare a Vă mştiinţa, că am înfiintat U11 m3l :;("\.,~ 

nu' 

dacttll!orafl \ infă Birou, dg traducere şi 
(scriere de m&$mă) -_ J 

"ului coroandor sJampilatc Sa;.l rnes-:ampilate, .. 1 t 10' . 

res.tiTUlTea pnmeor rpes e am, - pre.- I UNI V E R 8 A L"I:~·I, .. ·lla.~.I,·11 ră11U1Se incă in stăpânirea particztklrl1or, se des. I ,cum şi asigu-ra;ri !pe vra1ă şi penttlU ca-l .," ., 
minie categoric. zu' -de moarte. zestre etIC. \ 

In nici lOl caz nu poate fi vdrba dR schim. . . _ . I 
1.,,1 1 ., f st d i "~"'d PentrU J1formaţl'U1l1 ~ prospecte a SoC adresa: 1" I'e 1)1 
mIi. coroane or cari. n au o· ee OfiUlloe Şi epltSe. _ t 

în termen .. atunci când a avui loc operaţiuni'o Agent ei rlnnc'p~' \: AR~D, St. MUiS~ N.cuula nr. 1. Executăm (P'!'ep;ătiml totfeln1 de lucrărt ~a!.:./gaz! 
d.-e_JJ._r._~s:_h_._imbar .. ,_. e, azi ventru ~·e_c_ie-i_~hi. ~:sa_ .. -' .. __ ._, I,i '?eto1y u,) Colt B!olov. Maria (AndI3ssY-ter sarok.) ![ traduce:i~ de acte. documente, statute, corespondC1YIt"rl' 
- - .. -. -' -- - . - -- .... - etc fiscale. ,,:olTltrdalc, inJustr::lle, teh'.:cG. Ji~'ată 

Iii rAU. ;;;;ticuTa;; etc., _ şi dl;l~ele: română, franceză: fJink, 
~...--.-- ",- --~-<-~~- ~ ~-- --..,.- I 
~leză. italiană. germană, maghiară Si 1. slave. ~I ii ,1 • 

Tirgul de cereale (bucatelor) din Arad 
pe ziua de 22 Aprilie 1922. 

-b~tam si totfclul de lucrări dactil-;;;'~~ 'doci 
Oirect'lunea isi ia toată garantl pentru exactitatf.acă 

ireporoşabHâ a traducerilor si lucrărilor, in ce prh"Cigrarr 
limba. stilul s1, C1Tto!trafia Jor. tiţi Î: 

Ser\'iciu prompt şi coru>tiinti.o$~ > 
Grâu 1 majă metrică (100 klgr.) lei 355-360 
Ovăs ~ ~ , , , ~ 320-330 
Porumb (cucuruz) (100 klgr.) , 325-330 

, [l\rect;unca $!'arantaU! ~ 

Prci:.:.ri ::onyt~nabile! 
, 

Secară " , , , , ----

Făină, 
flinl No ,Oc , 
Făină pentru ferturi , 
făină de pâine , 
Tăriţe , 

T irguri de ţară. 

, 
, 
, 
, 

6'50 
5'80 
3'80 
2'~0 

24 Aprilie: BUZÎia$, Craşova~ Ortişoara ş.i Peria· 

se primesc la I~ .. inisbatia gazetei 

"GLASUL SATELOR"-
A RAD. Bulevardul Carol numă1"u137. 

P;ati după tar.f scăzut. 

............... .a ......... SF ...... ~ ........ , 

moş. (to:tte în Banat), Chiş.meu (jud. Arad), t , ; • ". . 
29 Aprilie: Gher~a, Gr~idi.ş:te, Racoş.cl-de-jo.s, I f~ ~RADt L~NOU. Strada PrmcipaM N-rul 55, 

Sc.beştll-s~\scS(; Si Turda (toaw in Ardeal). ! sa mstalat dzn Mll o 

Bursa din Arnd. 
Pretul leului românesc pe ziua de 21 Aprilie 192Z. 
1 Dolar ___ _ 
1 franc francez _-
1 franc elveţian _ 
t liră italianA 
1 Dinar sârb 
1 Soco) cthoslovac 
1 levi bulgară _ 
1 Marci german. 
1 Coroană ungarl 
1 Coroană austriacA 

lei 
Lei 
Lei 
Lei 
lei 
lei 
Lei 
Lei 
Lei 
lei 

1~675 ' 
1270 
27'-

7'25 
1'70 
275 
-'-
0'48 
0'18 
0'02 

I Moara . electrica modernă. 
Vilu1~ in _e şi în deto:i1.: \f' ĂJN Ă\ 
GRiZ. T ARAT Ă şi alte J)roducle de m.oa.. 

TipOgrafia "CONCORDIA" Amd. 

Rm::l\rr1 binevoiforul Sp-ij'll alon P&lblic. 

CLI stima: 

C01l\STANTI:-.; SAVU 

şi 

EDUARD PIBUNGER 
i' 
t 
~ 

Adre>.a actu::Jmede: Str. Moisă N:coaT8 (: 
tăU-u.) 1. Colţ Bul". 11' ZT;: (Al <' <h' itr f( 

- - fr II 

F 

i Attz 
i C , . 
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