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Vechiul luptător. itP 
• - Ca prli~Jul morţeJ. lui. VlJ,sile Lncacin. 

De cinci decenii dlÎnsul, unul 
Pen~l"un p01lOr întreg luptase 
Şi-acum, de zile gârbovit, 
in lupta cruntă ce pu;rtase, 
Abia târa un corp slăllit. 

Dar intre tâmplele 'i albite 
Purta un t'is sfânt de mă1'ire 
Ce da ochilor lui slăbiţi 
Acea 'nrofetică 'privire: 
Speranta celor asu.priţi. 

Şi-atu1'tcea când de dorul ţărej, 
De fală şi de ne-atârn-are, 
El, mic şi slab, când ne grăia, 
Lua proporţii legendara: 
Un ne,am înfrep pTin el trăia! 

Şi ne-apărea bătrânulverde 

Ca brazii oglinditori în stele 
Ce 'nfnmtă neşovăiior 
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, ; I Calvarul detinutilor' , , 
I{omâni în Ungaria . 

Bătăia, foamea şi insectele li aduc peirea. 

Plttini sunt in tar~t nOastrt\ cari să şf'e că şi 
azi o mu:lţumc de Rom,lni sunt dctitluti in temni
tele ş.j În lagarele din Ungaria. unde siirrmlnh ,ll! 
ajullS!1entm ,singura Vltlă că sUint Români. 

I J Il treclItlt} cjclu parlamentar, subsemnatul a 

Şiviforele iernii grele, 
Ca şi arşifa lui o u.pt ryr. 

Şi ne-apărea aluncea. omul 
c(~ genilll nea m ului d(' mare, 
Sublim, nemuritor Ca el, 
Şi 'n ochi Ce ştiu de admi/"are 
Se 'ntipărea adânc astfel. 

Iar de s'a stins .. rămas-a 'n vw.ţă 
Simfirea ce~l, însuflefise 
Şi numele 'i, pe veci legat 
De ini,mele ce iubise, 
De tot Românll'Z apăsat! 

1.1. R. 

In focul războiului. 
- Note fugare. -

Intâ,ia oră în viaţă simteam că nu am niCi un 
sprijin sub mine, că sunt asvârIit, fu1g netrebnic, 
între cer şi pământ. că prăpastia de desuutul 
meu mă Climeninţa să mă'nghttă. 

interpcla>t în două rflJlduri pe 'ministru'l afaceri
lor străine, [ar cu:priheju,{ di'SCufei la Mesaj -~- in 
.?S Dec. 1921 ---- in in1cpPchnca mca c~ltre acei::ş 
ministru, rcg-retatn,1 Ta'Kc !rll1CSCll, in chestia lo
vituri de stat din Un~3ria şi a organizatiei lre-
dcntei ma~hiarc, am arălatcu probe întreg Cal
varul Romcln 101' şi a cetătenHor I~om<lni cari, Cel 

paşapoarte în regulă,- sunt aruncati în Încllisori. 
h~tuti şi supuşi ce'lor mai barbare chinuiri. 

, Icterventia rcgnetatuhli Talke Ionescu a avut 
1 ca urmare CUtlo:cuta convenţie Glltelegerc) de 
: extradare recjprocă (împrumutată) a det'llutilor, 

Pe care, însă, tocma'[ Ungurii n'o res,vccttL (cin
stesc) de ,loc. 

Un deţinut origina~ din Timişoara 'dill laf(,ÎruI 
dela Zalacgerszeg scrie către rudele (neamur:l,c) 

De când mUJ;eşte tUl1u,l şi Se c1at'nă din te
meW pnmântul, pare că sunt in infern . 

Se intuneen ... Osta-5ii SIC sălbăticesc ca fiarele 
din dcsimea cndrilor. La vcd'cnia aceasta ca tin 
f'atan mă svârcolcam în culcuşul plin de sâHgc. 
N'aveam putere. faru} lum:nos, s'a stins .. DlllŞma

nul înaintează, OameJl!~i mei intră în duşmani 
şi ~cepe lupta tIa baionetă. 

e intuneric 'C3J în fundul iadului. Ici-colo un 
pocnet de armă, .... tunul a adormit. 

Vin din Întunerec, vin dil1l naos fără de O1ar
g:n i , cumplit mă arde setea după o rază de lu
mină. M'am smuls din bratele mortii cane-mt 
căuta inima să mi-o în~hete, şi, în Qoate şi în ge
nunchi mă târăsc spre!ulmină. Blestemat să tie 
ceasul ţn Care urletu.l furtunei Ce se apropie mi-a. 
tulbura.t puterea judecăţH şi-am lăsat să .fiu rtlPt 
dela sânul tău, pe care adânca rană a vitejici 
strălucea ca Soarele iar ochF-mi Şi inima-mi ră
măseseră' pământ. 

Muiltă vreme nu-mi puteam da seamă unde 
sunt. Eu te vedeam pe tine S(:ump pământ, pe . .", 
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i 
sak din Timisoap, descr'illd suferintele din ace! i De ce e nevoe de plebiscit?*) l:!gar ş, cerând sPrijinul M. 'S. Rcgina Maria. 

De astădată comunic (puh!c) lIlai jos scrisoa
rea llllui ailt detinut român, scr:soare, adresată 
U11C,' J'ltde (neam) a sa 

si In car<: s:q'll13nul om se 
jălbucste în m<rdu! următor: 

"l'ă /(1(' 1'l/nOM'ld dm'ilii lÎ/I'i 

/0/'1 WJ.~l !'/('("11II1";1 ,'1( mii olhl VIII {II 

.,ăw'if.·>,< il!În{j i/1 zil/': de srrÎ,'II' ,~; şi !'()fwi! I'n 
polle"" m//fir} d'Jl'ifă .-;:i 1'f'ririf6 si!năfnl(' 'a toţi 
r7/'fa ll1 It' 7Jâ nii iri //lll!'t', :'11 .. , 

Jl'l/ ,ll'llflrlp doriţii tIIl'i ]'(1 t,!{' de I'I/rlos('uf, 

pl'l'(/lJllră cu I7m fost 7'1 IHI,~Jă 7'1 '1/(1'11. .şi fim /'e, 

;'/il rtf/pili i'l/'rl 'fi 1"17(. dorii ,Iwi nr'-rliri ('('1'/11 1Hlpoi 

Pf'lIfl'lll'ii nu OI' rogi h,/ÎIl(> .~i mâIiNl1'('(1 1) fo,d 
,~lf1h;': 7,,:rdlll'h i şi JII/I'Ci',; (JI' iosl de,~lui, Şi prni,'l1 

all/ 11('-1/111 urui 111(1,0;. dll!" ,~i ~1;riI1 Încâ nll-!; 'hai
n,,, rllll' i)(urm fiici'1 şâd 'fi Rflll'cală. '1111 în plof/j(' 

~i // friq, ('fi la J1u,~fii, 

.~';, fI.~fI (rIIe dÎlI Îm ilH'rqi' mie d('{'ând îi bă
((/';11, 1",,,1./1(' sn 1;Îrl' ('(1 1l,~11 mă simt ('1/ -~d(' slab de 
l1.1n"1 ţip ("Ij/I/ ,<:I/S, ti,;," mi·, rlr' .'~l(!h cir Ji1I{('/'i, ră 

11ll f71ii ('1; I'C Jlrindr 1)ld{~re, ('II O jl'lni,-:câ 7)(' zi d(' 
'!() 1(,'/0'i, .1f!oÎ /)('lIf,'/1 111'1 I'n I'oq ('11 jlâ roi dafâ 

]lllll'fi fI/I,oi 1;'Îm,"i('ţi-lIlÎ c.o/ii IIJl prIrh('/ să nil ]lC/' 

7)17/'1'111 ',1,· (ollml' ,~i el.f rr'q si! ma:' ÎIl/fel)rzţi natia 

no,j:d!'(/ e1 N' o fi (/1 mi)/(·:> !,{Joi" 11/1 '11'(' cIr qâlld 
să l/ltl ('11 f/ll i' (Jr(J,~ii:' 

Aroi IImIJIi/tim În riU/rl1/l mrl/ (:ă a('olo p/(teti 
rr1uftl ţii săm ,~crÎaţi cade r!r./o,· nc!poi fll 1'(1(. că 

eu l,'((m ,~('t'is ('(1I'le ''li rll'7a jJu.,fă dai' I1U şf.iu ni

m:n/ rI("~I}re eTi §1' acum ,~t(lll dr tof râu că 1'Ilis 
fără ,II' 1111'/'1( •• 

'Tn1jţ.i CIl sâ?lâ/rrfe toţi," 

Serisoarea de mai sus e atât de elocventh 
(vorhitoard inccî.t mă diS'J)ensează de orice co
ment·ar. De aceea nu găsesc Cl1v'ntc să rog aTI. 
guvern şi in special pe d, m;nistru al afaccrjÎ,lr 
străine să intervină cât mai curând pentrn eHbc
rarc.a lIefericitilor det!nuti Români cari ... ş sfâr
şesc zilele În temnitele ungureşti. 

C. SAVU, 

Ochire'n politica lumei 
StflriJc l~ii!ntr'ce în Germania SUtit foarte în

~riiito~rc. din C;J,l1y,a nep::ii:r;:l dl'SP;'lgwblr:!or de 
r[lslwin c<Hrc Fran\a. 

In iL:I.i!;:1rla rcvnil!lia nJa','edOl1~ană a fost P:l
tOI"tl 'L,!';')!L, rC\'olt:1t î uin il!1j"rcjurim:!e Kiw;
t·~lldJ!I::l:j. p:!rte S'3U Îj:1,1r:d!at, parte an tre:ut 
j!,'P!1it~ '>Pl',' JI'~oslavia. 

Polollia are Ull non prc-scd'ntc în pcr'SO;tna d'lli 
Narutovici fost m:n istrtl, 

Coroana la adăpost. - România are drept la o viaţă nouă. - Sprijiniti severa~ 
nitatea naţională' 

La congresul 'dela Iaşi. răspunzând criticelor rabla a adus ~a unitatea naţi on.alădurerile furcl
aduse paragrafulw; despre plebiscit. fruntaşul lot moscovite. prelum~He geamăte din robie. a 
th.\nist d. Const. Stere a rostit o ,mare vorbire adus dorinta de libertate. A~as·ta de nu o vom 
din care pllblic.ăm următoarele părţi: înăbuşi, Vom avea şi acolo un pUnct de rczistcn-

Am contestat (tăgăduit) legalitatea actlla'luilli ţă(împot6vire). 

Par1ament pcntm că el s'a ales prin cea mai (D. prof. Botez întrerupe spun<Înd că un tă-
srljbatică UTg':e din câte a văzut tleamlll acesta. tan basarabean plânge ascultând cuvintel,e d-lui 
~;. pentru cCă ştiu ce-I mai aşte.aptă pe ace.,<;t po- Stereo Salta întreagă face o însufletită manifesta-

por, dac~l nu c pus l,~ a,{i[tPQstlll plebilScitu!ui, Am ţie de simpatie fruntasului luptător tărănist). 
prevăzut prinarL 71 din anlje-prGedul nostru de [nchelnd d. C. Stere sPune: "Ne dăm bine 
cOlls(tutie, plebiscitul si modul elim se va fac'~. seama eLe blagosilovita tară a fanaruLui., şi nu 

Vorbeşt,c apoi despre dreptul de vot al Re- credem să facem multi paşi Înaintc. 
gclll'; si spune că refuzul de sanctiune aii lui, e T{)t,II~. VOlll lItpta. 1 n H0ll1~1'nj(J. ,.;tă ri i .de al~lill :}Î 

pos'bil (cu putintă) nt1mai în cazu-l când se con- a curtilor Imarţlale, dv, să ne implInett nouă să. a
ViîH{e ~ă il,eKea ~otată a iesi~ d.intr'u~ f:lşy ~~'.'!)- -1 ~"V,c:1l 'maillllll,t Plll"\i şi mrlli multii :1hneg.a,t.j~ în 
turi, dIntr o s.crle de abuzun S1 de salbatao.l, lupta pml'Î'l'u lld{~al. 

Poporului i-e t!ăs.ată calea initiativei (die 'fn- ('rind I'om /lI/tir jll'i)lI(! piatră 7a femeha Ro. 

drumare) populare în caz.u1 când şi Regele ş.1 rmÎnieÎ (tirâni:::{r, a/anei vom }III/I'n spline că fim. 
Paralamclltul a11robfl o lege pe care ţara nu e dis- PIJ~ încrj1u.tul rliirfil'r1 pc ('(1.1'(' o por rirlica copiii 
pusă (învoită) s'o primească. cr:.piilm- ŢlOştri. 

Se stiu abuzurile şi intim i dăr',le (înfridrile) Nu ne ,leg-ati de picioare ghiulele de plumb. 
La elll'e se pre<1:ouză (foln,:.('",.,(~) gH\

c

0r:1H>ik (h', t{'- Afirmat:-";\. dorinta de a r:djca mândri un edi-
rn:lI'C, Wr~lnd n1Cl).';jstrattlra si ch'ar armata la 0- ficiu măreţ în a-cest colt de Europă dărâmată. 
peratillni ruşinoas.e şi conda.tnnab:l.e (neiert:nc). ~"h niH 1irÎsnd 'În 1w,mef& SUlJeranitti(ii Ş1 

Şi fl bine pen{ru pOf"orul acesta Ch:l1uit si si
luit de ţiÎrani. că in pro'ectu-l nostru d.e Consti
tuţie am pus Coroana la :Jdăpost. prev~izând p1c· 
bisci t ui1, A~a vom CUrma intrigile ~i şantaide 
(hlă<;tămJfi1(') ()i1ig'a~"i('!~ ~i "om ît1yinra vi,I!~ 

cetătenească, 
Tre~3Jld 19 altă orditlte de idei, oratorul (vor

bitorul) înşiră conflicte'edurcroase dintre Ro
m;îni. din cauza atâtor culturi şi mai ales men b -
lităN (fel de .a g,lndj) deosebitc, din caUZa para
zitismuJui (pierde-vară) ce s'a revărsat de prc
tutin dcni peste no' şi ne-a otrăvit sufletll!l, nC'a 
ruinat idealismul. Totuş, d:n marile frământări, 
trDbuc /la '",e uncH,:ă fi nn.jt.ll~(, morală i~1'(li~".tT'll~

tihnă (care nu poate fi n:miciUO, România a tu
turor ROlmâni!or'8.re dreptul 1a o v:aţă mai Înăl
ţată sj va ajung.c, acolo, dacă vom respecta kn
sti) caracterele speCifice ale provinc['llor, dacă nu 
vom încerca să Înăbuşim spiritul regional. Basa-

1'/,,'m să t'-(Iim C'I /111 JlopOI' -'<lliprÎn în mSI1 lui, J)e 

(leeill ('(,n'm efllll·ocru'('n. (' 01l8fitul/.11 fei sub r orma 

u/lci 8inYl!I'e adlJ./l/1ri '/'latiol/ale li i) r!' aleasă. _:'iu, 
"0111 patw Înie1Jl('În in rr. ('('8 1 Slat o de-m.ormţie 

(UIPNlro!â deCtlt rlrtr(/ 1'f'['f'luticâm UIII1U/.i pe11l1'u 

Iloi. ('fIri Ilr. /'idicăm în 'nu.mrle păturilor sociale 
f.'J'().}uetii'e, SUL'rraftit1dca naţiunală! De vre{-i 

(/Ufl'i./Ilel'geti de vă inchwlţil.a "Jăpân şi sl,oti 
, (u~i! 

(C,'n::'~n'L,;ştil fac din nOll o i!npOi~alltă mani
festatie oratoru.luj), 

Vorheşte apo: diesj)j'e educatia po!:tjcă şi SPlt

ne că ea se face numai prin lupta politică. De 
vom tine j)()porut În afară de această 11~ptă, a~ 

tunci, el nu poate să [aibă nici cUiltura lui. Căci ş~ 

cultur;>, se dobândeşte prin luptă. 

,\ mii ai rupJ ndll-şi laII t //1,/1(', nn popor poaf e 
r/('S(,h ir!e pOl'tile şcoiilor. 

(D:n nou i se face o măreaţă manifestatie), 

*) Plehiscit în~,'amllll=\'(]t 'll(' fiWO ('.un~;''itmt 

voinţa întreg.e'; naţiuni. 

Dela 
----~------~~ __ a ______________ ------------------

Uniunea 
Voluntarilor. 

t nc, mnnrll:torulc care merR'eaj spre lupt..: şi În
vinger: nouă, 

Din departe se auzea un muget care se de
părta lăsând În urmă un arc de lllmine roşi: ca 
sângele, 

In haosul n.cmărginit.. m'am desmetecit d.e be
ţia fumu(u·j de proIectile care-mi opreau resp;!""t
tia, mă simteam părăs't, cum n'am fost nici odată 
în via~a mea, SI o nemărgin,ită părere de rău Îmi 
rupea inima. Mă simteam calln netreb1lic. des
mO$tenif, care nu are unde să-ş v!ccecapll;]. 

Lungit, pe jumătate reQe, zăceam. M'am rU

gat: Apăr5torule! Cine, fiind al tău, caută s5.-$ 
m;lntuic "iata departe de tine, se aruncă de bună 
voe În bratele mortii. care~l va SUR'ruma, clipă 
de clipă, smujgânrlu-i din suflet nădejdea Şi cre
dInta, arătându-i în Orice ceas prăpastia, deasu
pra căreia se află. 

In ne~are clipă mi se arată spectrul desn5-
dej<Wi În ceasurile În cari mă trezeam la con
ştiintă. Ca o fiară as.cunsă În fU11du,1 codrtlor, 
răcnea către mine. moartea. 

Acolo, In Întunq'jcul depărtărf nUil1ai noptile 
erau vil, noptile. când mă visam acasă. 

Şi cât aş fi dorit să nU mă 'mai deştept. 

l:leie erau moarte. întepenite şi. grele, ca 
niste sdrboase cadavre, sub povoara cărora mi 
se'ndoiau spatele, şi-mi îngheta de spaimă SU

flehll. 
Cât de primejdioşi sunt oamenii când uită de 

, numele tău, Doamne! Cu cât{( lăcomie îs) sapă 
groapa râcaind d:n mâini şi din pidoarc, între 
urletcle sălbatice, Si cu câtă bncuT"c drăcească, 

, ar trage cu ei în ,prăpastie lumea întreagă. 
Se svârcolesc între cer si pământ şi lor le 

pare că dansează donll1 libertătii din cerul pc 
: 'care nu-l pot at}n~, pe pământll'1 ce nu mai e 

al tor 
Şi astfel se Învârt în văzduh ca uraganere 

j):eirci. vestind moarte Şi prăpăd pentru tot ce-Î 

nobil În viată. 

Subit, SEPT. A. SA VU. 

Se aduce Ia cunoştintă tuturor foştilor volun. 
tari - din Rusia, Halia, Siberi.a şi Franta - că 
"Gaz-eta Voluntarilor" Va apare Ia 1 Ianuarie 
1923, în CluJ. Toţi voluntad sunt rUgaţi să tt'· 
meată numai decât abonamentul de 60 lei pe un 
an .. sau 30 lei pe 6 luni. PC adresa foii; C!l1j, 
Calca Regele ferdinand a8, Et. II. 53, 

Fiecare voluntar să cOl1s:dere ca o sfântă da
tOriea sa nu numai să se aboneze, dar să câş
tigc si alti +-·~5 abmlat: la gazeta lui, de(l3-
rece întreg câştigul. ce se va realiza se va în~ 

trehui'nta pentru ajutorarea foştilor voluntari şi a 
copiilor lor. Fără plata abonamentului gazeta 
nu se va trimite nimănui, 

Totodată sunt rugati si domnri delegati cu or
gatlÎzarea Pe regiuni, să-şi înainteee de urgen'ţă 
rapoartele, pentru a putea pune în fllllllCţ~unle Uni-
unea. BIROUL CENTRAL. 

C"ETIŢI ~T RĂSFANDIŢI. 

Glasţ~l Sateli)r" " -

I ~ I L ______________________________________________________ _ 
-'. 



reşti bune din Banat. 
~ .Dutninecă În 3IXII 1922 a fost o serbătoare 
[pJtătoarc pentru noi sătenii frunt,aşc' comune 
~~'H Bana,t: Bno~a română, când pentru prima 
: ă am avut ocazjullc s~i avem În mijlocul nostru 
b adevărat apostol al pătttnci de jos, a tăranu
i1J.lug.ar. Pdmul apostol cu adev~irată dragoste 
:~ POl/:orât în mijlocul nostru, [;lrrt intentiun' 
f3cunse, sau ·penfru. interese politice arâlldu-ne 
otll!. cum de obicC':u o fac dnii cari numai cu 
caziunea oam!)aniilor electorale desbracă haina 
e lup, schimbându-o Cu pielea de oae şi vin cu 
orbe frumoase cerându-ne votlll] ca după aceia 
l ne exp!oatlczc. fădi teamă de Dumnezeu. 0-
kinuti fiil:d S,I!C!lj: IW:tri cu astfel de poli ti

"GLI\SUL SATELOR' 

Poporul şi conducător.!!. 
-A rticol final. - I'i::;~ 

Dumnezeu şi Ce riul ne vor ajuta dUPă chipul 
şi măsura'n oane vom fi în stare şi noi a ne ajut.a, 
căci aşa-~ zisa: "Aiută-ţi şi Dumnezeu Î~~ 'Ia 
ajuta"! Ne vor ajuta, du])ă măsura în care. ca po-
por, trăim pentru conducătorii noştri şi iarăş, 

condudttorii pentru papor, respective pentru 
neamul ai cănd fii suntem. Pentru că În această 

lume şi societatea În urma războiu:luî s'a abătut 
dela calea. normală a vietii, Ometl':a şi cinstea, 

i' şarIafan'a Şi ,cxarocheria nu mai sunt şi nu se 
ma Î explică aşa cum li-e Întelesullor, Ca p~lnă fn 

lan; sI cUnOScâl1du-i de mincinoşi, ş'-a pcrdut războil1. 
Jcrederea aproape î11 toti aceşti "Sllrt l1Cari", Acum când lumca. în fal~itatca ~; ce Privi::şte 
um ii Il!mle~te poporul de ~os. DJr iată că ni·s'a menia şi chlstea,nu le m1ai, z:ce pc aUcvJ.r:ltlll 
at ocaz:lfllca ~ prima ocaziulle .,_. "Xl avem 
~rjcirea a constata că nu s.untcm dati pieirei, nuttne, iCi în tQate vede, nic' ma<i muH nici m.ai 
ăd toht$. ne putem mângăia şi mândri că se mai PiUt~n, o s:mPllicitate, orj şi mai mult Da,că în <:e
fIii şi suflete hllne, cari v:n },a sate să apr':nd~ ! va, ori fată de cineva nu pUrcezi în mod despo
iru! h~mbniitor şi. cari don~sc din suflet a scoate 
~te8111l1\ din hezna întunerecului. 

Acest .purtător de lumină care acum În toiul 
~rni( cutr:eră sat,ele si seamănă sămânţa infră-
1rii -- care cote CoopcratLa ~ între s~ltel1i este: 

tic şi .arbitrar. sau dacă eşti cOllcil"ant. cÎrCll1l1-
spcd şi Cll suflet cinst';t, lumea te consideră de 
stUPid (prost). Iar dacă săvârş,eşti fată de cineva 
o sarlatanie sau excrocherie În loc să f: condam
nat, lumea te scuză, uneori îţi laudă apftudinele, 
numindu-te: Ilstet. 

In aşa lume şi mediu, ,poporul şi. conducătorii 

~ 1. Butttli}m controior in Centrala Bfltlci10 r 
lOl>ulare şi sllbdircctorUlJ şcoalei de contabilitate , 
~ educatie cooperatistă din Arad, care cu oca-
;jllnea insta!~lrii lelevlllui-col1tab:l Iklm;lrc<ln Oh. trebue să se sPI-Uine şiaj.utoreze imprumutat, 

STI R ][. 
~ 

CALEN DARUL SĂPTĂMÂNEI. 
D?cemvrie 31 zile. 

1 ZIua I 
.-

Calendar Numele sfinţilor Insemnlri 
n. v. şi serhătorllor 

r:: 18 5 M. Stefan c. n. 

Marţi 19 6 (i) Sf. Nicolae Mersul vremii: 

Merc_ 20 
I 

7 Ap. Andrei 
răwros, 
frumos. 

Joi 21 i 8 P. Naum 
Soarek: 

Vin. 22 , 9 C. Avacum răsa re la 8 ore 

Sâmb.1 : 
37 nlln, apune la 

2p, 10 C. Sofronie {) şi 07 miu. 

Dum I 1 

24 
., 

11 M. Varvara ! 

:=1 Dum. Ev. d. Luca, gL 4, voscr, 7. 

-- Sâmbătă, DU111in>ecă şi luni va juca la Tea
tnl! I)r~lşCnesc renumita trupă românească a dnei 
Voiculescu. ' 

~ Marţ:, la sf. Nicolae. o ~eztltoare culturală 
se va line la Palatlll CU!lural din 'Arad. Se' va 
scrbatori pomen;rca liUarelul scriitor Barbu-De
I nVT'J,llce~!. 

a Cot.I}Cratva fruntaşă din "Comuna susl111l1l;tă, la fel cu mânile omulu" cari, sp:Uându-se una pe a 
~--Un spj(]il UIH!:l1f. în vr;:htă de ah'a 15 "IIi. 

fost Prins şi înaintat Parchcruhd. 
! descins în comuna tlOastril şi şi-a tinut de da- alta la olaWi SP3!{l dnazul. !Lucr<Înd aşa, po
~riE' a vorh: si\tenilo[ despre "Ce este coopera- porut şi c{mducătorii vor aiu·tora, cimenta si pro-

'. 

._00 Dum'nl,:cli a avut 1(,-:; la 'Satu-mare desvă~ 
Jirca st:ltllci .. Ostasul roman". 

~a". D-sa ar,1t,Înd că numai prin unire şi eoo- lllOVa interesele tiirii şi prin aceasta. ni-se va 1n~ 
leratie poate ajun~e sMe.anul ,la bUI1ăst;lre ecn- -- Scol'le din Pcc;ca S'all inchis din cauza 
ilOm':::i şi soci,dă, şi numai prin strâm>:erea r:în- t[iri tara. fqlldll~'1e 1an1 tarc. l1l1 vom fi silitI <1 lipse: lemnelor de fflC. Trist Incru intr'o comună 
iuplor la olaltă putem să scăpăm de sub tutela stăm Ciu arma la p\::ior. de teama de a nu fi sur- cu aLoc lI.': nm!t; ,mari br,g;ltani. 
nare1ui şi hrilP:lre!.11(;ti C1pi tru! care, zice Dsa: prinşi de evenimentele din af,ară. Popoarele În-', ~. In B~~sarab;a Ci Îost de~,':ODt;rib mari.: or-
~st;: C;tun .an'mal monstru. ca 1111 vamp'r cane vîiWtc se ştin îmu~!eti, sprijini şi Ia nevoe ch:ar ganizatie b[)lşcv~c{1. Pilnă ,lI:um au fost arestati 
;ug-c s,ll1~e!c din cor·pul altor anilmalemail!lici·şjicrtfipcntl.lltotceleallor.Acestaelucru.37111<:l11br:.r(.LJ ••... ii\bo;~e.\.iciî Maria Vetrov dill 
\'(\r:1cs k şi!itdeamlla siitenH 55· sJlr11Ple~lSd cardinalI, cOlls'derând fa,ptul că t.emelia p5cei j)O- Cet3,c:l-All;iÎ. lo,:uÎtnare în flureşti, s'a spânzu-
;O()'Pc.rayv~: n:ndl1'le d:v:z..'lc~. llu~lai dela Co~- I poarelor, În t1rm,'l marclui răzhoiu mondial. n'a rat. S'a ~~asit JSlljlra c: mlflte :('risori. 
pe",Jtl\"a S;l rl1'11l)('fC' <;1 llUnl:1] pnH t.:cop.::rabc i .. ~ •• • ~ • ., ~ • • • 
~. ,;.~--- \- _1,.,.; lllu, .. 1 • ., 1 1 . "I--r"o:::f pr mC'IP'!1l1 i."tor·c , adeca trad1tlollal C1 cel ef- .. "" COHs;]wL nat"l!wl a ales prcscdil'te al con-
:a-ş"dll u "prnc WC\., anllU"ap;';:lU.C').ipc- _ .. ' ""0: , • '.. • '" 

~cl[l"''': '''r"\ "'st"" al lor ş' ~"';iLltlC ~~ltf"'l~'l .. ~ "" n!c::- -~, "-._.-.--.. _ .. ,-_~........"....,.,.- .. .;.. .. t)j .;'~"IAC._uvhGtlc;pc d. JCl1JJY. dm Parl1dul ta-
'" '\',,--h Lt:1 It:: \,. rIU 'L .:"\1'-\ .""'"1.' ~~i1" :"I~t :'\ ..... , I "-

)iÎ7:e1·"'că 0.\2 a primi politica în Sil111,I conpentiei. Dovad:l, că la formarea: nOlliJor Stat.e, d,'n rui- ranesc. 

Vr'rbcştc zhic i lliJld făra ndă pe toţ' acei c<lrt nilc pdilmsitelor t~r.i, tl'I~ s'a .tin~t seam~ă de h?- -- Ni se tcleg"raflază din 13\1·~llresti că la Di-
;unt chomatr a sprijini coopcratia ş.i caută si! tarcle n.att,!rale Ort Istorice, CI s a luat In COI1SI- rcctla cnn(~bî!ir:Hcj. din m:tljsterll! CultelOr s'au 
subordoneze accastii institHtilltJoe intCl'c>c!or mâr- dcrarc l11itnderea ncamnrlor. d('s~rpl'~dt 1ll3ri neregllli, S;lY<Îrşitc de d. Ste Po-
~ave a ':ndividlla~is1ll111!1i. Ariltă, mai departe, că Tn ml1HeloCllri SÎpărti hotarD1e istori~l':, peSCll. dlr12ctoru! acestui ·serviciu. care a şi fost 
·n urma \.:ontre,luIuÎ ncut 1.1, C0[rperativ~ a ::Ies- narte tn 1l11TIa v·trcgihîtilor din rnstimpuri, parte sll'rendaf. 
;o'Pcrjt o act:v'tate fO;lrt·c mănoasă, multumită În Ur1lla llcş'Wntci - că, a cni e pă1m<Întul aceluia- , La fortul Chit:la. în urma unei explozii 
;?nsili1l1ui. de admil1~?tratJc în f,runte. cu preşe- c 'ţara. _'. hotarele etnice au fost Înlocuite ca' de 1,mnitiul1j ~H fost omorHi :1 Iucr:Hor:, jar 6 
'!]ntclc N:colae timna Bo!;dan SI casj(:rt~l C!l11S- v u • ,'. l' 1 ' d insi au fost Krav ră!1;ti. 
',wtin Oancc, a:lllh;'[ ţ,lrani, cari f1Ie~rutâlld jertfe bunaoara T1Sa. cu frontll~ra nwmu ll~ OCUlt e 

R • ._- Un mare cutremUr de p~lll1ant a făcut fOJr!e fi 'ră s;]ar aH d;;r dovada că sunt caJlc\bi1i a om;lIli . mari llaKuhe în Japonia. 
~ol1dllce () inslît\1tiHm~ Î!1tr'll l1 mod atât de hllda- F.vent1[.~flr't;îtilc .de acest ordiLl În vPtor se 
oiI. În cfuc1a acelor cari până aci au condus Co- vor inC1l11jura dacă intelectualii si în special ti-
:)j)eraHva intr'un mod ah~otutist'c, considerJ1l 4 nerimca îşi va ÎnteleR"e r(}stul şi m:sIlll1Ca. E 
JU-'f) c:~ 'J Dr",pr:"t·elte :1 lor. fapt istoric, că. În gjcneral, scoala a iucat il]] rol 

La st~nlillt~l clsale 'se pune baz,) une' B~i'1Ci însemnat în luptole de dcsmbire. manifestate 
)oDlllare, pc care o primesc silteni! Cl! bucurie prjn diferit.ele porniri reformătoarc. Asemenea 
'ns;:r"indu-se Cll totlj ş care deia a şi luat fiintă îndătorlre arc ş; poporul. care prin muncă con-
~ ~ciuda câtnrva ('apit·ali~ti cari, durere'. - ~nnt 
~om;:tni, - văd cu ochi răi trezirea papomlu' de tribtte Ja Înflorirea şiîntăt'irca tăr ii . Germanli 
os pe care - s.pr.e rlfsjnea lor - nu f.I pot SU~ e!11pă terminarea războiului ziln'c lucrau două 
ieri să ~!e rid'ce la bun ăsta re şi cultură. orc pentru ta!di, căicimuncit~d Îşi ,fac d,atoria. 

Acestora le arată că, dacă 1111 sunt pentru co- Şi, unde t.oti îşi fac datoria, e să1ăs,luită bunii-
mer8.tic siî" poftească afară din sinul acestei ins- înte'jl'g"crca. iar bazati pe hnnăîntc!egere, apoI 
:itl!tilllli si le ~tra~C atentiul1ca că va!!lll cel mare lucrând sunt stăpâni aiavntl11lt<j lor si mai pe 
~L ~ina$setor cari se deştc8ph\ mI va fi putere 0- sus de toate, tr:icsc in îndl~stl!!~re. Urmarea va 
ncneasdi să-I stavilea~c~î. fi că neamul care triîeşte astiel. va fi imun fată 

Imbărbătează săt.cn::i <:,a cu Dzeu înainte s~ de hnl"c""sm. 'C'lrC ._-- d\lpi"Î istor'e ~- a fn~t 
trmezc )le calea a,rmcM5. CăCi această cale şi este' piedecă înfrătlrol sj ~mpăciuirei între 
,C{}()])cratia" ~ este cea mai dreapt5 si dL:ca-
:\larc ,la SCOp. 

:, Sala care era tixită ~ erau peste ()OO de tă
';-:tni. fruntaşi, Si i11telectuali -- răsuna de aplall-

Jc:Ie ~g(}l11n.tl}asc .ale sătel~i1or cari îl ro:)~il să 
,il" car 1n(l! des m comuna SP1'C a le v;1rhl, Tm
l,distiindu-s.e ::ătcnji la casele lor, alt dus cu ei 
knwesii' pl;:îCll!C. ~; îşi ziceau Întrc ei: acesta 
!'ste H11 adev~rat .,goură de aur". 

I DS.:l prcmit.e c~i t()tdealln:\v,'a!l1c~~ din ră~~)il
~ri pentru tnumtul cauzei ţaralluIll i . MultnmlTId 
cntrÎl p.rimirea cei-s'a tÎcut, termină ClI cl:vin
'!e: "Trăiască Cooperati.a" 

PARTICIPANT. 

popoare. 
P;tCc. Înţelcgere şi armonie. Sub' scutnl aQl;S

tei trinităti trăind, vom scuti iubita ţară de C:lU

zc1e dccăderq lăuntrice car: nimj'cesc state şi 

popoare. Pentrudi, nici o tară uu se desfiintează 
prin lnfrângerile înduratc 'PC dinpul eLe l.':lorie, ci 
,Prin d~~binarca şi Ura intre frati şi în urma 
conduccrel ticăloase. 

In interesul tării şi-a fericirii neanwlu i• din 
zl în noapte mnnc'nd să fim căIăuziti de deviza: 
Totul pentru neam şi tară. nimic pentru treburi 
zădarnice! 

Şeitin. hma Dec. 1922. 
DEMETRIU MTCU. Înv. dir. 

-,- In Urmal!nc; ciocniri a dOU;t trenllri de 
marh In \~ara n,lcşti. ceva mai SUs de Ramnicu
"I/;1l:ea, manÎPlllJT!tlll trenului a fnst !lCi~. i~lr şc
fj.i celor d~l1Jj trenuri şi 1 imp'eg-at ati fost r~
niţj, In momentul llclHlndrei manipulallml car.<:: 
î~' avea fetita m eLa asv{lfsit-o Într'un şant. in 
zi!paoii: astfel rcopilita a scu.pat cu "iata. 

-~ Turcia se 1)oartii ClI H1ult·iî cruzime f3til de 
creştin: cari p:trasesc COll~tanlÎnoŢ){}lu!. 

---< Ungari i Sr Bulgarii r1'i~pândesc vestea cii 
în Rnmânia c mare :revo1utie. 

-- Guvcrnnf bulgar nC-a rcpJ;ltitcele 19 m'1i
oane aUr, ce nkw luat dup:t Pacea dela Bucu
reşti, pentru "Întrctincnca pr;6onierHor români 
în taherile bu<lgoare." 

-- A apărut: CALENDARUL DIECESAN DIN 
ARAD peauul 1923. Contine: Cronologia, Săr
biitor': si alte zile schimMcoase, POShlrile, Dcs~ 
Jcgilri de post. Parastase oficio.ase, Sărbători na
tionale, Zile d·e r0paus la judecătorii, Regentul 
anl1lu" Anotimpurile,l Partea calendarisr-cl1. Tn
tl1nccim:Je anului 1923. Taxe~ de poştă, telegrai 
şi tclefnn, Consemnarea târgurilor din Crjsana. 
Ban'lt, Ardeal şi vcch:·ul Regat, Timpul eât poartă 

; an'ltna.lele, Timpul \'ân~lttllui şi {} parte literară 
il1structivă. împodohită cu foarte multe clişee. 

Plrcţ'1I1 1l1ll1j ex{,mpbr fără ';lpmati~H1 ;.. l,ei. C'll 

ŞOlnfl t i,'qn 7 I,('1. H('vITlIzăt',ri i bmwfidazÎÎl"a11!l!. 
Re roa\(' fflma,nd'il !'ontra bani gat.a 1a. libl'illria 
di(>('M,ilnă din Aran. 

x J(),~if .răg('t. ,-'roitm·jc moo{'! POllltru rl",Hll!Jlt', 

stl'. Briltj,:mum. Z. (\V(\itzer J.) Pall\ltnl ?\[in~lri
ţilm, Arad. 
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PaR'. 4. ,-OLASUL SATELOIr lhmnil1(>(,fI, 17 Deeemvrie 1922. I ---
I ~ I'1 1!.:It I'1 ~ U ... J.. 
1 pentru gazeta GLASUL SATELOR se primesc la 

, ,. 
non In polttica ţarei? 

4 

10SI,I GIRDI 
Scriind despre Congresul Partidului /ţărănesc 

Iaşi, gazeta "Aradi liirlap" din Arad scrie, în- ,.A G E' N Ţ IA' A R O U S" ' magazin de coloniale şi delicatese, serveşt!, 
tre altele, urmatoarele: Hotărâriie Congresului F ,1 prompt, ARAD, Str. BRANCOVICI Nr. i 
tărănesc deja laş! au produs senzatie ... E neîn- I 
doi os, cti Partidul tflrănesc 'a făcut Wl lucru foarte Stpa,da. E~i:n.escu Np .. I. i 

I 

1 
1. 

Întele!)t prÎn holIirârea de a-şi încrucişa armele I 

de luptă cu guvernul în Parlament Şi in fata tărei. -;,- i "~.~.B.~ •••••• U.$~ ••• ~.g~ ••••••••••• 

• • : ,. Cine nu cunoaşte 1)~' Niciodată pasivitatea (abtinerea) nu a dus Ia .. ! 

scop, fiindcă ea face 'il~presia neputintei"... P ,.:\ se UŞI NI C{) LO VI CI-1 
In Parlamentul! liberal d. delmtat 'V. Madgearu 

(tăriinist) a interpelat ministrttl industriei in 
chestia nationalizărei .J~eşitei". iar Într'o altă 
şedinţă dsa a interpelat lh "chestia averitor strej
nilor. 

Fruntasul nostru d.dr. Lupu. fost ministru, s'a 
intGrs acasă din că·Iătoria ce făcuS\e în America. 

La discutia IrtleSagjlllui vOr vorbi din partea 
part:dului t~\.rănesc dnii I. Mrhalache, C. Stere 
Si Virgil Mad5;earU Tn 'cameră, iar la Senat numai 
d. prof. N. Cost ăchcscu. .. 

A!J[lln din BUCureşti, că din motive de tactică 
d. Br{ltlanll a anânat· Începerea dCiSbaterei 
noului proiect de Constitutie. 

De'llutaP şi senatorii liber<lili au cerut Şi au 
obtinut urcarea diurnelor par'lamentare lai 250 
ICi pe zi, faţă de 160 din trecut. 

:. 
Clubul liberal din Dea'lul Mitropoliei a întărit 

ale~erca de deputat a trădătoru:lul MihalYi Pe
ter dela Sighet. .. 

In nOal1tea de 8 Dec. o bandă de bolşevici a 
atacat pichctuI nost.ru de grăni.ceri la 2 klm. spre 
apus de satul OIăneşti, în Basarabia. Bolşevicii 
au fost fllg3r;ti de ai noştri. 

• 
D. Iulliu :Man.ttl, preşedintele Palrti d u,1 un. na

ţiona} a fost primit cu mare alaiu la Bucure~tl 

bac, ciorapi şi cârpe, cu preturi ,eftine. 

bac, corapi şi cârpe cu preţuri eftine. 
ARAD, PIAŢA CATEDRALEI Nr. 8. -

(V~dâszkurt) I 
Vechul Reshuran t, Str. RtlIl3.11ifllf, 

s'a rede~ch;! modfrn renovat. 
Cele mai alese b?uturi. Bucătă
ne de primul rang In fiecare 
searA dt-la ora 8 conrerlează o' he
stră de primUl rar;g Preturi mode
rate. Ro.;gă spnjfnu} On public. 

1 
1 

: 4r iZI/orul de eftindtate dm Arad cr fi 

: să ce.,.ceteZi1 magatill'u/ de modă a lui • 
i S71lilSSER 
• : vlz-a-I'ta: de bls lutheronă din Arad. j 
~ ••• we~c~~w_~~~~ •••••• ~5~.~W~.~ ... ~ 
I Pentru comerciahtii din provine'!! 

Ic>~:.-1 ~aa 
primul mag 1zin de manufactură, 
vÎ'ide stote. mătă ,ud şi texlÎl cu 
preturile cele mlÎ avantagioase. 

B. 1. neg, Ferdi'H'nd Nu 1G (l:1o'(lS (Moi-te]. 

------------------------------------
--------------------------------------- i Hotelul ŞI R, stauranttt PodO r 13 I I 

BUFET N O U 1 din calea Radnei No. 3 are camerile cele IT 

j
' curate' si cu preţud avantagioase. fleSI(!UHmî 

are bucăt· rie de primul ta!ig, bl utUi i l1<1tl.!rl 
s'a deschis în ARAD Str. BRANCOVICI 
Nr .. 2. Mâncări calde şi reci serveşte 
:: Ia orice oră. 

" 

, Preţuri ieftine. Serviciu- f'Uncfu 

I-------------·-·....->r-.-. . 
Pentru o iee v ânzare şi Cl1mpărare 

de case, prăvălii, restaurante, ho~ 

AT E N T tUN ~. • I teluri, vii. păduri şi pământuri • 
, adresati-vă numai la 

" 1, 

de ad,erentii fostU!lui partid takist. A avut loc un 
banchet la ~aM s'aou rostit mult.e vorbiri. ""'-~~'J ~. 

Cumpăr lânăkmgă de oaie, spătată~J . .....,...A~I' ~ ,.~~ g U S ". 
JI!e81Jălată .. Price....Qafltijat

p ·A.R~""-.p..-...lStr. Eminescu (Deâk Perene-a) No. 1. 
DRECIN, Strada EMINESCU Nr. 21. 1* 

Ministerul Cultelor 'a akăit;it un proect de 
le~c .Prin ~are se înfiintcază noui epjscopii orto~ 
doxc în Basapbia şi Dobrogea. . 

POŞTA REDACŢIEI. 

D. SARANDAN, Şeitin. -In nml trecut al 
gazet.c[ am publicat - în 5 rân;duri - jalba 
dtate, dar cenzura a ş'ters-o. Orice încercare nouă 
în acest înteles e zadarnică. De altfel "Aurora" 
ţi-a publicat-o. . 

SARC:EA, Jugoslavia. -Dacă nu trimbităm 
în lume, asia .nu înseamnă că nu împărtăşim jalea, 
chhml 'ş.i durerea voastră. fiţi convinşi, că Vie
ghem la căp:Uâiul marilor ~ntcrese ale neamului 
Întreg. Dumnezeu cu noi! 

SIGHET. - Multumiri pentru :Ciele trimise, pe 
cari le intrebuintăm. 

CLUJ. - Dece nu dati SlCmne de Viată? 
RĂCĂSDIA. - Să-i fke de bine; şi n'avem de 

ce să ne pară rău căs"a dus., ' 

•.............. ~ .•.................. 

ATERTI D H E. 
Moară care macină făină neagră şi aIbă. 
cu mOtor de benzină 4 h. P. productie 
200 kgr. pe Oră, se poate cumpăra cu 
28.000. Lei. - Adresa: D R.E CI N. 
ARAD,' Strada EMINESCU, Nr. 21. 

.................................... 
Noua! 

vinde: făină, pâine, fasole, Hote, 
porumb, ovăz şi arte. Strada 
:: BRANCOVICI Numărul 5. :: 

MAGAZIN DE HA.INE PENTRU BARBA ŢI, BAEŢI ŞI CO ~1I 
Haine de şcoa'ă. paltoane ver,tru bh ti Si haine pt'ntru bErb,.ţi. Hglanuri 
paltoane de iarnă ('ojoace; bluze df' piele, pelt.:ti!1t' în mare a~OItin'en!. -
Stllfe de lână indîgenă şi s1nină. - Secţie ~epaTl1t~ pemm croitorie. 

Szant6 Si Koml6s, Piaţa 1 vr~m Iancu Edificiul Teatrului oraşului 

_ ~··"~jWj;ţ~l~"~lIlbSCI"!IA!IH 
... ~~;~~;jj~~~~~j.;1<JO;:';: •••• .: .. •. .1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~w ••••••••••••••••••••••• 1 

• • 
: CEREŢI, ABONAŢ( ŞI RĂSPÂNI»lŢI: 

, ~ "GLASUL SATELO "~ 
• • : Orgaq al Partidului TArAnesc, tare apare In arad. 8ul 4lvardul Cilrol "'o 37. : 
• • ~ • I fA • "OLASUL SATELOR" este g'zeta care luptă pentru apărarea intereselOr ~ 
• celor mtllţi şi năcăj ţi şi pentru fericiTe lor. I 
: .. OLASUL SATELOR" este scris de bărbaţi luminaţi şi cu tragere de inimi : 
• pt'ntru cei obijdUiţi. • 
• .. OLASUL SA.TELORw este scris pe inţelesul tuturor. • 
• "OLASUL SATELOR" este organul Partidului Ţărănesc, ceea.ce ti dA pu- t 
: tinţa să lupte' u bărbăţie pentru apărarea milioanelor poporului impo- ( 
• I BON ft M E N T U L . triva lIerior c~ri vor să-i mai secătnia,că vlaga puţină, cată i-o mai rămas. 
• .. OLI\.SUL SATELOR" este răsunetul durerei, a suferintelor şi ~răitorul 
: 'Pe ~n aa •• le! 50:- dorurilor şi a vo>ntei adevărate a_ poporu\~i A 

• Pe ulm an • Lei 26 -. ..OLASUL SATELOR'" să nu lipseasca dm ntCl o casă romanească. 
• Pe 3 luni •• Lei 14'-1 . : Pe o lun*. • Lei 5' - Cereti pretutideni numai gazeta: 
• Un singur nomar t Leu. . 
; Penlrll .merÎ~a pe In GLASUL ~ A TEl OR ' c\: ap tre în A \1 d .. 

I 
: an 3 DOlirl. " ".-

,
', : Comt:rdant·, indudrlaH, măf's·.j Si oameni de afacerI, Jh.lbUcati anuntun iA 

: gazeta "GLA';UL S.\.TELOR" şi su:~~su\ va fi t·.·td,..auna sig r. 
, . 
~ ..........•...•.•..•.•.••................•.•..........•..........•.. 

•• .. .. ~~ .... wg .. na .... ~~ ... 
'iAWiăi%_-_____________ ... __ .. ~.-~_" __ . _._r_~ ___ _ 

T!pogmfla "CONCORDIA" Arad •. 
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