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APARE IN" FIECARE DUMINECA, 
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Ziu~ I~~ierei , 

l . "Să învie Dumnezeu şi să !;itri. Dar hunlll UUIJUlCz.ell .:-l·a Indurat de 

"Editor şi redactor responsabU: Dr. VICTOR 
HOTĂRAN. :.; REDACŢIA_ŞI ADMINISTRAŢIA: 
: .. : Arad, Bulevardul Carol Numărul 37. :~! 

Itlllllă,' se illJllll[ţia. in 1J1od uirllilor, de il 

primi şi pnl}lov[ld lli sfint ele la d"tţM ll!'i il 

lui Isu..;_ 

! 
\c risj,peasdi vrăjmaş.ii luP" 

. lattl-ne ajullili)şi La lmninata s.ărbă-

l"u,(Tlmi le şi sufl'l'iuţt'lt.' fără seam[tll a nea-' ... E S[U'b[lt()an~lI IllVipl·ii. Toată sl1fla
mului nostru. rea 1:11\'{wt{tto<lI'e-'şi iusăş firea 111n1('1 llt'CU-

. tOlll:P a ]n yif'rii DOI illllliu i. :\Cl·,t\:-;t it. :-;.1 1'n1:'1- (ldat [~ zipa drepUtţii slltl[illd, toate po
. puarplp lIslIjll'iip ~i ('ari purwu jugul greu 
al l'ul>i\:i, s'au lllişe;1t. Fllrhl!l<\, ni:lpraz.nica 
furtună a !IHÎnhlirei incepuse. 

- tt~~·~~I:i~:~~_d()V[ll'<lt .lllm~. ,~~:~~ Pt:~~l:~~. ~l~~_~ 
: ~~-.l.11 l~.ridlli ik i..kliL vak, pe c .. \ri ('11->11\!'r renie [e rostim astăzi, Vl'l~m să lămurim, 
! tu mintoa voastră, fraţilor, lnsemnătatea I 
I act~.st..ei fltră.llIcit.o zile Pl'llt ru viaţa po I itică.j 
r a poporului nost.ru. . 

Din aC\:<lt>trl fu!'tullă şi fioroasă vijelie 
a inşit apoi ::ilulJo6t'llia pt:lltru vecie şi pe.n
tru !lemllul rOftl:tllP";C de Jirl/'oacf! de Car
p,tţi. 

I ~ I 
~ [n preajlliahllllilloasei .sărbătoli a I .. .c'lopot·plp bi",(·ril'u\l·lol' llOiJstrp n'~-

".';' ·-·.f·-.. :·,."..;~_;r, __ -.;.-",.-··-·· ... .,.~., ..... 

l lllVi(',l'ii în gfludnl Il()~tru 80 p\'rtmdrt şirul itesc sărbiiJ,oarea Invipl'ei Domnului. ne
t uesfttrşit.aJ sllfpl'in ţu-lor ~i In ncel~i( ,it> i, pe ! <.~:tll~i aoea8'lă ...,ărbttt o[lfl.' o pr[l",-rlU i lLi p(> 
1 care VI'PllIe <le peste o Hllle deaIll poporul I pamulltul nost rtl. 
! nVt>Lrn d~l dincoace de Carpaţi l'a suferit U, c<H de I1lUltă bucurie' a aUllti aDe (1-

j.. ~u o.rfl.b~il;"?" uilllit~)are.Par'că ~i acu_rr~ I stă. sărl!ătuare p~)}JorLllll~ cruştin d~n. toate 
f \ ('d~'m I!J.c.lu no~tn cu fruut,oo l1lm·eţll.,a - "TeI'rmn't&.-:;..45t"~.'Ol~er·~eştlilit"--CU 
~ lrmillt,p el!>· ,;'rC;;nic'Ş'i'Tetele noastre pe a toatecA;"'·era1J·tm~loedeca.ţi dea-fi. savarşi 
l t~ăror cap f1urile .Sl." veştejall. :-;i:irkllurill" lur Cli str[du('in~a aceast.a. din 
~ rJ'rist era. cunteetll 'În sărbăt.oril~ sat.e- zilele noa13tre, totuş, la această zi m[u·('.aţă 
l lor noastre, pe Hemea, dtnd trăiam sub ei .se adunau sub pămâ.nt., în aşa numitele 

stăpfwil'e streină. Bătrânii îşi ascunde.au ca.tacumhl' \,cari se llwj pot :vedea şi azi 
ochii plini de lamimi, bărbaţii stau obidiţi în Homa în Halia), unde şimţirea in imei 
~;âl1teeul no.stru se sIftrşea afurisind şi lor i::;buCHP<l in cântări înaereşti, cari se 
wpiii hl{'stcIlIrmd naşt.erea lor... rroţi îşi înWţ.au ca tămâia către t~rnnl dumneze
băt·eau joc d~ 8ăI'ăci~a D\oashă, până şI esc! 
slugile lH~nleşilor )Îşi rf\deau, când nouă Ximic in lume, nici chiar cele mai 
ne era frig şi copiilor noştri foame-. groHznice şi sălbatice suferillţi şi chinuri 

t
Am fost pribegi în ooliba părintească ia ca:re erau. suPtU~i din Palrtea stăvânirei 

şi streini în p{uu[wt,ul îngrăşat cu sudorile p[igâne, n'au fo.st în stare să infrâllgă vo
cu l<;tcrimile şi cu simgele înaintaşilor ilO- itnţa şi hotărîrea acestor creştini, a căror 
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.Jn'!ier". -
Pe alba vale 'n gheţuri fer0catit 
f) 'rază caldă, sol ceresc, coboară; 
L'aL ei sărut pământul se '11Jioară 
Şi iarna fuge 'n piscuri al'll'r/Îgată. 

Şi iată ia'/" a fi ryri:lo ,. cumoară, 
1 ar'râul prins trezeşte-se de-odată 
Si unda lui din lanţ acum scăpată . 
In clocot lung sp're şes năvalnic sboară 

Zadarnic sloi .şi stânci ii stau în cale; 
ţ>01"nitul val de ştire nu le ştie, 
Şi sloi şi stânci, pe toate le prăvale. 

• 
A şa-i şi neamul, Ce din somn învie 
Trezit de glasul V'rednic'iei sale: 
Clne-ar putea avântul să-i reţie 1 ... 

ANDREI BARSEANU. 

i Pr"ţtll unui exemplar 1 Leu. 
t 

Florile Paştilor. 
Decum incepe să se ducă cu tc.meiu omăhil şj 

pe aripile vânttdui ~să' vie-abwrl ca delrai UD cuptor 
de mlHaiu, cald, Pe camp, prin boc.eaguri şi pă
duri ~s yfşte fioric~ a.lbastr~ ca t~te .ochi de 
copil bă/':am. căr~a tmii oametti ,le ZIc .,Viorel-e",' 
altii "tlorillte Paşttlor". Cel putin. aşa ş~ că le 
zloo pe la noi prin partea de sus a Moldovei şi 
Prin Buc.ovWa. . 

Eu ştiam f~:lirea ~aS'tlai de când eram nfc cât un 
DOciumb de 'Prltxmit caii la. arie ŞA n'av.eam mai 
mare bueu'rie decât când le vedeam şi auzeam de 
"f'liorile P~ştilor". că ştlam că nu mai e mult până 
să dau ge ouă roş~. 

O- Doamne, dr.ag4 inli !Cf.a ouăle roşit. şi când 
vedeam ,,Florile Paşt!lor", mintea mi-se ducea la 
ele ş-mi făceam gând că de aceea !te zic aşa a
nume să vestea.scătumeli, bi,l.ieţHor, că de acurh 
vine Si. SărbătQri a invkrei. însă mama mea m'a 
scos di.n nedwnerire_ ; 

Eu aveam un frate Ieoobut. Ăst Mlat. ce fel de 
suflet avea. că murea dUPă flori. Când socotea et 
că ies cele d~ntâi f10rl PTirnăvăratece. era in huciu, I 
şi de sub zăpadă scot.ea pe aceşti copii zgrebuitl I 
şi-i băga )n sân şi mi Le aducea acasă. ŞI dnd le I 

vedeam, rr1Jntea mi-se lu-mina şi o lume nouă, o I 

vânt,fitoi.trc prăznuieşte azi '5i se lJul'ur;i 
de .sru·băt.oarea ''''Ji'ireaţă a tnvÎI'!'ii . 

])e-aelllll ili~tillte căldura soandUI l'.'oiLe 

mai puteruică, r',ub putereh razelor lui iar
ba, pomi!, pădurile şi vietăţile, cari tUi\,t .. ~ 
ill \T('IllOa iernei au fost ra ilrllorţite, ,1-

CUIIl :-;'0 trf'zese şi se Înalţă Gat·re () II/lUa 

Vi;lţrt, fnl'lllo<J-:;ă şi vf~:-H~lă. 

* 
... E srtrbătom"ea l11viprii. In <W{'<.1i:ît(1 

IlIăn'atrt zi un dl'umeţ cillstit bate la por. 
t.iţl·lt' nonstre, fraţilor, rostind stdt.moşps
('nI salut: "Christo,<{ a îll/iÎatf" 

I h'schidcţi-i larg podiţele voa<;tre. PrI
miţ.i·l cu toată increderea in casele fru
n~-~-'a .G~~ecle \'oa::;~.re a..furl1ute. <.1-

:;;ez.aţi-l la mesele voastre, bogate ori' Si'i

nlicc, căci el este grăitontl cel mai arll,yă
I'at -u;l suferitnţelor, chinurilor şi al dorm'i
lor sufletelor voastre, dar el mai este :;îi 
p'urtăi(Trul credincios al fl't1·te:·wull~i n(l~tr'U 
("UClÎll t, chemătol' la o 'via tă 1W'llă., Ulai 
hună şi fericită, vrednică de viaţa ilDastr[1. 
Iw(lită şi de suferinţele voastre multe. 

I .. a praznicul luminat al lnvierei gla
:ml elopotellor, caa-e ehiarrnă pe t.oţi creşti
nii la rugăciune şi închinăciuJ<le, slmă a 
b" "t -, 1/'IlUl (L • • _ •• 

'Pot aşa drumeţul de care vorbirăm 
mai sus şi care nu est.e aH-ul decilt "GJa-

poartă mi se deschi<lea şi nu VIeldeam decât ouă 
roşii şi pască; iar pe mine, îmbrăcat cu straie nouă 
şi cu un sân de ouă roşii şi Q'ocnind cu toţi băleti~ 
din mahala şi lllându~le pe are lo()f şi dormeam cu. 
iloricelcle in &1n până se uscau, aşteptând Paş
t~le. Dat in:tr'un an ele au căzut cam târzht Şi lă· 
satlll secului a piC3!t tocmai in wemea câfl!d se dau 
mărtişoar,e. Zăpa-da Î!I1Că DUSEI dusese de pe dea~ 
luri. deşi se simţt.'a prietenia !soarelUi şi începutul 
babei Docl1ifo. 

Acum, eram_ şi eu rnărişor. Ie<Xlbut şi a1t băiat 
ne părăsise să ma mati vie. Cei mai mari erau şi el 
la treburile 1()T; iaTeu s''I1gur cu părinţii :mei a
casă. Acum, ştiam o mulţime de poveşti; iar de 
florile Paşteh-, mai ş~.am că 'le zice şi viorele. 
Şi dacă nu mai .aNea cine să le aducă deJa huctu. 
mile aduceam Iim singur, şi în anul cela pând1nd 
o z.i mai sett,nă. ple~i ca de obiceiu ia huciu du})';! • 
ele Şi mă intumai cu sântd VM de • .Florile :?aşt-i
lor". 

Acu, gomdii eu, pe drum: "Oare flOrile acestea 
din ce tată de împăral!: ()n craju Ol' fi făcute? 

. Aleasă, ma;ma. făcea nf.şte tevi La soca1ă pen
tru nişte Iăicere. 

. - "De unde vIli? mă întrebă ea. 
- Dcla huciu, am fost după florile Pa'Ştelui şi 

mă Kândooc din ce fecior ~ ilmpărat is făcute. 
Iar mama îmi răsuunse; 
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:;lIi ''':';lH'!or'', npnstolul 0Y<lllgheliei con
str", din prjlC'jul stt'~Hlwitlllui prazllic: al 
I rJ\"i"J'(·i \';1 t'll('~llnrl şi l'l ]H' toţi, pe eei 1>0-
,t!<lti ('il ::;Î pl' ;-;;tr;tej, IW ill\'{tţaţ.i şi 11(' G('i 

Un';; lip ('<11'\('. pl' toţi cl'i obijduiţi şi 11;\

, '[Ii iti, 1; 1 111 P t f, d J'(~ il Il \ fi ,:; j ti r ~Lll Ul. 
riu' "fi la ,qJ/ ..., 0/1'/0/'" ,-:W/(l a li i 1'11 i II tă! 
[)P\lItl'lI <:.1 ~it u.jullgeţ i~ă puteţi pr:îzllUÎ 

1'[\1 11l,Ii ('lll'iÎlld şi ('U inima llltreagi"t hirll· 
ÎI/ţ", >';IH'I' Cil1'l' tintt·şte 11Ijll.t lJG'll'C' yă 
dW,lilll;l sI ill'llit nI' ,,(; /;1,,111 Solt 0101"", solia 
P;u,tidlllllj ţi"tr;llll"W. ,-i-sl' (~N(~, fnlţiJoJ', 

S(! fiii fOl'i 1'(1 (j ,-;llÎur-rI ('o/lIl'u ('(ll'l'io ,'.se 
/I/,"'S/' şi ,..:, '~llliru (/I'I/I('('/dt rall/rire 1//([-

((.;. ,"'lli/II'tI ,-:/lllu'mÎ'5('nlli ,~i În jl/I'ul (>7. 

tl,1I1 11 II/iÎ/liu I'olllrilor /'Il III IÎ/U' lIep1ltin

('111'1."11. 

Iar piinii il!.1I1H'.i. tot llIai eylavioas~i ŞI 
111:1 i Iilillfi dl' lI;Ir]<,jde .,:;il dl>.;lIIH':, cMre {:er, 

"trit.::II'('H noastru;' "8i! Î/lril' lhttlllll'Zf'U şi 
. ..;fi ,"'1' /'i,.;ip('a,~('ii r răjn/aşii lui! ... " 

,,(iTrl S(' L S,I7'I~LOR··. 

"GLASUL SATELOR", 

siţi de carte (adcd: de mjlocul de a scăpa de să
răcie), la. care partidul trebue să cUl{e'te mai Î1l' 
tâi sunt - tăranii. Tăranii sunt şi cei mar murţi; 
deaceea dup{[ lJUllle!,\! lor trebuia să .soe boteze par' 
tidul şi S;I-şj zid:tără,uesc Deci scopul parbdulu i 
este ,S~t facă hine t~~lrallilor, clasei t~~lrflflesti, care 
trebue: J) ÎmboR;l(it;l, 12a s)t !)()ată trflj multumită: 
2) hllillinată. ca siî-:{ poat{t ap;lra bOl!"ăt"a ae () va 
câştiga; ,1) ind ta tii. ca să priceap;t şi al te tre
buint~ ale statllllli rrHntlll şi S~l Se poarte aşa. ca 
$i statului să-i mcarR'ă binc. 

Dar cekla:lte clase au r{tmas cu scopul lm: sin
gUre sit tr~~':lSC;1 Iline! Si se sbat lHlIlla'i ca scopul 
lOr S;l rrllll~lc Îll\'i!lR;t tor, ca Wranii şi mllllcitorji 
deja oraşe sIt nu ajung-fI tar: şi mari. pcntnl că 
at!! nci fnşW Imer:; vor trehui S~i mutlQcască si ei. 
ca sit 'i!iba din sudoarea f,eJt~: ce acum le ~llr~~ 
Uş(tr de tot din 11l1111Cl altnr<!. t\cest scop al lor 
cste continuarea parăsirii 'celnr sliahi. noi acest 
scop trehue să-I z~ld,lrnicim prin panidul tărflllCS;;, 

latii. o p·.ldfl despre 'cum lupt;', clasa boereasc:J.. 
Esle luat~1 din judetul TC\!eOTll1an: bocrul Ion Uim! 
Mihail. cenîm:lll-i-se birul, ·a ascuns fiscuhr' 078 
hectare. 1.:« s~l-i r;ll11{tie lUi banii datorti statului; 
mc:;/a R'Cil\<cra:lullli Manu (fost prim-mindru) a 8$

Clll1s 755 he-:tare: Nc!{ropoube a ascuns chiar )170 
hectare; d0:i numai tre:; boeri. ca să scape de da-

Partidul Ţărănesc, 
de Bogdan Dulcli, 
fost senator, prut uniII. 

J rea pă,m;Întului. au ascu·l1S statul.Ui 4603 hectare j~ 
părmÎnt, de pe carc statul nu a luat hir nici 1111 
ban;"'). Iiotind astrel boerii ş:-au p;istrat b:lllH, iar. 
câlld ~tatLl·llli i-au trebuit bani. statul a cerut dela 

Du mq,nedt , 16 Aprilie 19U, 

Iubit: ţărani, g-ândiţi-v:Î: Aveti copii, an;ţi ne
pot şi strancpoţi; apoi trebue ca şi !Ci să sufere 
ca voi, cei de azi, care mâine-poimâne, veţi în
c1t:dc ochii? Măcar c.i să aib:'Î ()arte de drcl)tate 
şi de bi.le pc p[lmântl Dacă aveti milă Şi -ul)ire 
de sânl!"ule vostrll, veniti Cll noi, cu pa·rt<dul t<\rfi
nesc, ca sil facem dreptate ş} Ca S[t itltemcicm fe-
rici rea !'::: >-".: 1 ~ .. '.. • ~ - ~ - ~ "",rţj]c R 0111 â nie i. 

Drept 1Jti şi cu cei.::c GU voi 
nu au fo·reşhneşte. De a~{'ea. 
de Iloi ' se teamă: 1 k.la nOi 
{iecane, me. dar mai ale" să 
nu se t îtrc voi. cu vo~, STlrc 
binele, . "eoHi şi toti ceihlti în-
v~lţati d " este nevoe mare, je,e' 

binc treouc sa Je n~ ŞI lor • .:a sti poată hlCr1 CU 
dra~ostc pcntru sate şi tară! 

Puneti deci toti umilrlll: ca partid L1l t~lrăi1l'SC 
Sa Se Itlta·rea,scă cât mai mu.1t; ca scol1urile 
lui s[\ fi,e împl.inite dt mai de grabă; si ca tara Sfl 

fie Întocmlta astfel înc,H, chiar de i-ai ciiuta cu 
luminare,.!, t'căloşi ca boerii dela Tdeorman sil nu 
se mai afle. 

IllVi.llR'crea !}3rtidllllli' hlriînesc va însemn;t a
sadar. Îllv'ng-erca iubi rei LI e oameni asupra. anfis~i
rci Si asupra urei, va însemna biruinta gândnlui 
C~l tara rOt1lâlle~tscă treIme să fie un stat t~lr;lIlC'C 
ideal. adecă un stat tărănesc IllUlt mai Imn d,:dlt 
orice aH stat. 

Tridascii. ÎI1T1lltltcasci'i-se. Ît1florcascf\' luptători! 
partidului ţărănesc! 

Partiduii ţ;lr;UlCSC a tulburat lumea. dar a tul
Intrat ma' ales partid~le vechi: şi chiar mai cu de
osehire pc vcchii şefi cari" se frcacrl la Q:hi de mi
rare. se tem de noUa putere şi i-au jurat dujrn~lnie, 

taran, care - 1111 as...:unde. 
Cum le era boerilor scopul: m:drept, as-a le-au Cedrul. ~,~ .J 

fost şi m:j1oaQcle de lupUl; necinstite! • J 
Acum, partidul tiirănes:, ce zioc? Iată ce, .~ice. J ....... _----iIIIIf'!l""'!'IT7':1'~'I"l't'~~~"!'ITT'r:-----': __ :- ... 

Dcodat:l cu Împlinirea scoPuri,lor s<1le hune, se vor 
duce pe COPC;l şi miiloacele necinstite. cu care 
lurl;i clasele l)[)gaie, interesate, Delecă prea ego
iste Snc'dat(:>a rom,Încască se va face mai de 
tIT~b:i, mai hună; fh~'.:are om V:1 d::\ statului cât 

Oare pentru ce? 
De când exisallulllea, adectl de când există 

\'i~l(~l sD-.;al;1 (fdmiljj, ):!:inti. ·llat iul1:L în lume s'a 
dat şi Se da O luptă mare şi ~rea şi frU!llOaSil, In 
lupta au stat şi mai st;w şi vor sta mereu ela
~cle sccialc. care au fn;t ori încă sunt: nohilii' 
(hocrj) bORati. cari tr[liau din munca ţiiralli!or 00-
baR'i1or); pcÎn;t la o vreme, aiurea, de j\!X, în reRa
tll.j n~.:hilt, preotii aliati Cll bocrii şi călug,lt'ij, car" 
'pll~('Ser;1 mâna pe mult p:ullânt şi aveau şi ei ..L.. 

est,,: dator ;~~l dea; :;>, j·ncet·îIK>et. hinele Se va în
tinele în t~Hă, 

A~adar ind odatil: ~{)I}[tl partjdului ţărănesc 
est a S~l crească statului românesc o ţărănime a
lcas;i, cu carte, cinstitii ş.' vrednică să facii [A 
drepLltea !J>e care celelalte i(:'lase (lacome) nll au 
voit Sa o facă În ţară. Mai mult decât ~, dreptate rob, iobagi.: aPoi capitat:ştij cari e,xploatcaZ[l bra

(de de muncit ale .:c1or silraci si trăesc bine, dar 
iolr:l sa fac:t billt,,·s;lra...:ului. dcnJrc;:;c a~ce,l (Xl 
produce c:LPi.5a.listul profită tot Il1IHlai celu~~e poate 
"':lllnpill'a, deci tot bogatului. A...:casta cste lupta 
Jtj<wriaJ:i. 

.nimelli nu poate cere, Jărall':j atâta cer: dreptate 
'ii i;ira,~, (lr'cpwtc~ , 

Par este ş~: o Itr[1t~! morală, Acle...:ă: s'au ~(tsit 
şi oameni cari sfl yază şi sfl ~[Jlle di suferinta ce· 
lor nm\t; este () nedr'l'·l)t ate; şi dL lumea trebll.e 
intocmi.fil astfel Încât suferinta s~i scadă, să piară 
(toara. dadl s'ar putea). ha i::.hiar că ferh,:irca tre
hul' dus;i În casele tuturor. Aceasta este:deia mo
rala. sfânHI şi Înca neîmj)1illiHi. cu toate că de 
mult:l vreme StMltam ~ croestini, 

Dn:phtca tn:hllc f~c:t:f~ rejlcc!i'~. Bncrii o G:llTl 

amâl1[l_ Se parc că ei 3-şttelaptă să se lmai :uita ~ă 
, ţ{lr<unii ati făcut disbniul pentru un:tatea ~atjol1~Lh~: 

nirallii nu trehue să îng;ldue, să li-se" Ultc mort~1 
! lor cei multi şi vrcdnio:a lor din răsboi, Ţăranti 
i: trebue s~i batrl ferul ptll1ă este cald! ' . Dacă au f0S! 
, soc;,:otit i yrednici de răsboi, de ce S~l se lase a ,~ 

Dar iat~l, sunt îndi şi creştini răi în lume. AQc
stora pa,rtidul tăriim:sc le-a declarat răsboi şi ti 
chi,llna Ia podiirc şi la facerea de fapte. hune. ~llm 
a cerut T,us Iiristos, fiul Domnului, 

A'2esta este scopul partidulu.i tilrăncsc. Ou-
mcn:11 cei mai nădjjţi. cei ma.i saraci, cei mai Iip-

U2222 

~ ~ "Viorelclc? C,I1Ic1 s'a răstignit Domnul Hris
tos, Maica DorTlJllIJui aşa plâng-ca că ochii ei erau ca I 

două iSvo..lre aesccate. şi se preling-eau de pe 0-

hraz. pe straiu, de pe straiu jos. şi aşa se tânguÎa 
Mili.;;a Domtmlui: 

- "OchHm.ci ochi, J1U te-or mai vede~ şi ch;
pll-I lll~Î mei chip, nu l-oi mai zări". 

Iar D(jmnu~ Iiri:stos nu s'a putut opri l-a asta 
<>i a lacriuat şi lrucrima s'a şi prefăcllt în floare al
bastr<"i, eri och':i Domtlului Hristos <crau albastri, 
)i a căzut jos $i a şirăs~irit. Iar El a zis: ,.Ochii 
mei. mamil, 'sunt lâl1g-J tine; cu.leg-e-i: uite, floarea 
aSt:1 a.lhastră dela picioa,rclc. crucei. căreia i-se va 
zice Vinrea, sau f].oarea Pastilor. Ea <\re să iasă , 
Si sub {}m~lt, ca veJ';titoare creştil1i1or de apropie- 1 
rea P<ÎştiIor, ' I 

, Şi Maica Domnuhti a cuks floarea, iar în 10- I 

• ,:u-i a crescut aHa şi tot a cuLes şi a cules până a ! 
t<ICUt un mămulChiu bun şi ea a fllCut o cunllnă I 
y a g-răit: 

- "Cum nu pot ajung-e pftnă Ia tine să ţ'-o pun I! 
pc cap?" Iar Domnul Hristos a zis: 

~~ "JidO\,fi an zis că dacă îs fiul lui Dumne7,eu 
sa mă cobor de pe cruce. Eu. mamă, numai în- I 
nailltea lui Dumnezeu sf<lntwl şi a ta îmi plec ca- I 
pur. I 

Si cică CrlkCea aşa s'a plecat. piÎuă a putut Mai-

~, . 

ncsncotiti Îll 'o:.\·ClllC de paciC?! Ţărani: trebue sa 
Îllldeagă. deci, că acum e vremea lor; ~~i, pentru 
ÎmpÎinirea scopurilor I~)r, au nevoe, ca ŞI ceI-ela1te 
clase, d'e Ull partid al lor. de partidul tărflne~c. 
cu care trehue să meargă şi sit ,lupte pantru 111-
drepta.rea tuturor relelor din tară. 

, v I 

'~) Cazllrile acestea le-a pO\(:)stit, în Camera. I 
deputatul florjan Cristcscu, il1văt~itor, 

; 2 

ca Domnului sii-i pu,e Domllului Iiristos coroana 
d,e ",,'orele 'pe cap. 

Iar viorclele tot au crescut îna~nt,e ş; Maica 
DoriUllllui le-a strâns şi tot le-a. asvaJ1l't În vln~. 
Şi vâl1tul le lua şi le ducea pr,in codri. prin ~llnc~ 
pe la isvoare şi tot ,:,ânt~I '!~e ~c,op?rl cu omat ~a 
nu le ~~isească Jidov)oj !Cel pagal1t Ş} Domnul .Iir;s
tos a fost coborât de pe cruce şi 11lgropat SI ~\O
ren'ua tot acolo a crescut. Jidov] au rupt-o, 1-au 
sănat rădăcina şi ea tot acolo a cr~scut deals,t1.pra. 
Şi' au turnat pietre $: floarea a~ crescut pe, pIetre 
si de dudă au vrut să smulg;a cru~ca. dll1 Joc, 
dar n'au putut Şi au d~t cu cio~,a,neIc. 111 ca>~? se' 
curile. făceau ,s.pU111a de 1l1atl!~ ca, dra~l.l, dar 
crucea parcă era de fier, că ·nu sa clllltlt dl11 loc. 
AtllJlC i de frică să nu vadă creştinii mjnull.e'a ~sta, 
au turnat g-tIr1H>jU deasupra ei până au acopent-o. 
0;1 r viorCaua a crescut deasupra. 

Iar când SfinFi Constantin Si cu Elena, au fost 
să g-5,rICiască crucca, n'a11 CIUf10scut loc~!l 1I.ndc e, 
dedt, după viorl'.:lcle crescute pe ~l1nOttl ŞI acun! 
înmulţite, că acoperi~;e tot g-ullojul Şi au pus s~ 
sape şi au dat peste cele trc.i cruCj a Doml1l~l1I 
Hristos '$\ a celor doi tâlhari între cari a fost ras
tignit. Şi nu se ştia care e a Domnului Iiristo?, A~ 
tund, Sf. Cosntantin Şi Elena au adus un oro. ş~ 
orlml şi-a at~ll1~ eu fruntea cru\:ea d~n stânga ŞI 
tot aşa; iar când a atins cu frU11t·e;a crucea dela 

Eu cresc Încet... vncmea mea e o răhdare în
delungâ. Orice m: s'ar ii întâmplat, am crescut 
Înainte, şinid o brumă nu mi-a fost pre.a aspră 
şi niq un ger n1l mi-a fost prea tare. Am crescut 
în Întuneric, din care m'am înăltat, am ores..::ut 
În lumina in care m'am ie!{.ll1at, altn crescut !âng;\ 
vermele, care a, încolti't d'n minc, am crescu.t în
.;;iIP~Ltit1at, în furtuna care! mi-a Vl1it la cre~te.t . 
Am încordat toată puterea să-rnÎ Întindă truP'nl 1~' 
sus, suferind fulj2jere şi foc şi ploaie, stiind doar ca 
trebue Srl ICpe&C. 

Privnd de sus pesilc lumc mă gândesc La vre
m~ când voiu fi tăiat, când am sa împouobesc 
templul (biserica) şi paradisnif)omrmtuI .carcîTI·~ 
IiISat s[t cresc. la~n.) 

Bursa dih Arad. 
Pretul leului românesc pt ziua de 14 Aprilie 192Z, 
1 Dolar Lei l:-lS'-
1 franc francez Lei 1270 
1 franc elveţian Lei 21'--· 
1 lirA italianA Lei 7'20 
1 Dinar sârb Lei 1'70 
1 Socol cf:hoslovac Lei 275 . 
1 Levă bulgară Lei 090 
1 Matcă germană Lei 047 
1 Coroană ungară Lei 0'18 
1 Coroană austriacă Lei 002 -
miloc, o'fhul.a şi văzut. Si s'a mai cunoscut, du~ă 
asta di cele dfHlii cruci au putut fi scoase d1ll; pa
mânt Ş' viorele au ,rămas; dar a Domnult~: HrIstos 

I . , ~'4 
nu a putut-o lua llec:1t el! mare snhorşi rll;..';acmn ; 
iar când a dus-o de acolo. vioreiele toate de pc 
gunoiu s'all prins de Si, Crtr.ce, Şi azi. te c~lIcea, 
Domnului liristos la Si. Mormânt UlCOTI]Urata nu-I ma" de viorele, d\rora lJlmea le mai zice şi .. Flo-

1 rile Paştilor;" iar lurnre~a tae ;Iemn de 1c:1c Jiu ea 
I şi tot întreagă e. ., . ~ ~. 

~ 
i 

I 

'" 
_ A fi, n'a fi aşa, Dumnezeu Ş~i şi cei ce, merg 

Ia IcrusaFm, dar eu ti-o vtll1d cum am Ctlrnl~~Ll'~t-o: 
Ş i acum fi' bun şi învârteşte şi tu la socala, şl-ml 

,\ '~'t ta'" ni ţevile pe cari IJ('-a'll1 mtarz!a cu poyes e, • 

Eu, v'o sJ}un drej}t, nu-mi era de teyi:.. dar c~ 
să-mi spue şi de altădată vre-o poveste, ma ~PtO:.al 
de învârtit socala, ~ân(1indu-mă la ~ele CE::-m1 sp,ui 
sesc Imama. SLPar'că vcdeam~ I~crlma d~l1 och l' 
Mtll1tuHoml'ui curgând, şi pl'tcfac.andu·se 111, fll)~r~ 
Ş 'l Ma'lea D~mnlllt~: cl~k~ând-o şt ,nu se nlal m~n 
. "' .~, 1 '1 d gUUOIU. tubu si CUlll deodata toate for e e pe 
împodobiau /Crucea. 

Si parcă le vedeam pc toate aşa cum k POVelS; 
[ieSC aClIm. ' însă într'o lumină pe care 'JlU pOLt ~ ţl 

, 1 DRAGOS ,-\ . \,'0 ZUg-r[lvesc. . 

r 
1 
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~ ~ PARLAMENTUL- Il} ~dillta dela 3 Aprilie, urmând discutia asu- -
Dra al~g-e-rilor din judetuII Musccl (vechiul rcgett) 
a vorbIt d. I. MrltaJlache, care a arătat dcla tribuna 
P~rh~m~mttlhli crime/Le şi fărădclegilre cari s'au sâ
v~rşl~. 1Il. ale~enle d~n aJccst judet. Usa arată, că 
S~He~1J! p1crzandu-şi Increderea În oamenii stilpii
rurel mtrebau "când vor veni Francezii să se facă 
alegeri l.il~cre (curate), deoarece aceste aleRcr[ au 
fost mat grozave Ca ocupatia nernţească". "Nici 
sub Nemti n'am pătit mai rău. decât sub ilberali 
spuneau tăranri . Intre tărănişti şi bolşevici - 3DU
Il: ~ •. r .. Miltalachc -- sunt două garduri, ollU unaÎ. 
Taranlştl sunt 'ndividualişti şi nu pot a,"ea nici 
cea, ~ai mică legatură cu bolsevicii. Să vă spun 
eu Cll1e sunt bol S c,vicii. Sunt liheralii, cari În fie
cares.at au toomit câte 4-----5 derbedei, cari ~l1lp:ir
tcau porunci jandarmeriei, administratorilor Je 
plasă şi îşi faceau de cap. 

{schiderea Parlamentului. - Cele dintâi şedinţe. - Declaratiile part'delor 
. , din opozitie despre Parlament. - Cum s'a făcut Întărirea alegerilor? 

1. 1;, ZÎUd de Z7 Martie n., dimineata, s'a deschis 
1 Obe!ll11 i ta parad{l, fără ca opozitia să fi luat 

1 lrr~' \;, acc,asta. sesjlllN:,a Corpurilor ]egill;toar;;: 
'll1:in'\." 'Camera deputatilor şi ScnatuH. Decretul 
~l!;a,l 'l' 1ll1rneşlc"Adtln~lri nationale COllstituante", 
J'lLÎ;':'<! ,a":l':o;teU, vor face şi vor vota - aşa se zice 
r !'::Z-L: tUl1damcntab a noului Stat romftn în· 
k" T !lumita Constitutie. 
! In :dt, ce, vom ar,Ha mai la \'aL: veti vedea 
a":~t :,.:,-.::-;[e .. Adun{Hi naţionale CCrll,,-,tituante" ~,u 
icicrl';' '-a \'{)tcze COllstitutia ţ{trei. 

Du!';: ce ti rea mesajulUi n:g·al (yorbi rea re.~c
il il; JilPCI amiaza z<lei de 27 Martie s'a ţinut 
t :" C~tll1era ~i Senat -~ cck dintâj şedinte de 
;list"llirt: sub preşcdnţia dIui Orkanu la Ca
il"';: ,,; sul! a dlll'i Fc[ech'de la Senat. 
I.\dr elt.:s>.:ljlUerea Parlamc!ltuhll, cât si la cea 
i'lrh; "\.'llint:l tl>ici un deputat d'n opo%itie n'a luat 
arte'. ,;". semn de nemultumire IJmltru klul cum 
Ll :t:nl<lj liberal a Hlcut akgeri]c., 
I ,~ (j"na 2i dUP(1 desohidere, la 28 Martie, s'a 
n:p"; dis..:ut<l. aSUPra valid{j·rilor (întărirei) ale
pril();', Dcoarcl,.',C cu acest p61cj Sl'. arată felul 

,.:l,li' ':;w fă'~ut ak:gertlc, la aceste ~Cdjllte au luat 
iiT-~deplltatii din opozit i:. ~fii~ Ia:_ Senat c~t 
A i-, C,1l1C1';-., fi nil \,oreaza Insa llIlTllC, decat 
.. ,' - " J I'el)tati!e ce s'au fiÎ<~ut în alegeri. 
1 C:1 t; .~ltl1 dovezile şi vorbirile -oonvinR"ă~oarc a~,c 
~pr..:zentanţilor opoziţiei, cu t'laf.e dovezile sclro
/tp;;r,<;:adusc de c~ttre de.putatii tăr5ni:-:;ti despre 
hm:~h; şi nekg-iuirHe făcute În ak;;cri de liherali, 
l:'.!'rit:'tea ljbeplă a Întărit toate m~H1datele. 
! 

LA SENAT. 

A.:.i lU':1'urk au mers foarte repede, după ve
li) nhi.:e;ll liheral. de a acoperÎ repede blaste

ltiik UlHlra ~i altora, NiCi una din l1'l:ileg:uirile 
ll,><: h ;\'ca Irt nu a' fost lua tii în vedere, aşa 
;"~ """ ... i~,t)re de ;senator n'a fost ni-m':,,;ită. Ast-

~,,'n.a patru şedinţe. În şc?in~a, d:-Ia . .31 .M~rti.c 
l'):nU~!-st' mrotip:b 8!8ti~jj-&, "'i'It.~- ,f.vahdaraiJ 
b.'(crik,~. :;cnatnrii D!lo;diona]j atlP~lrăsit ~e
tml. dUll:1 oe hine Înteles. aceştia au cetit decla
!\iih; lnr de protcstare. 

; .-\Cln1 liher;l1ii sunt sing'uri, cum s'ar zice, in 
• miI t>, şi prin urmare, pot fa·ce ce vreau şi cum 

't.:al!. Dar pana când VOI' putea să facă aşa, 
;ta e :dta intrehare. 
~ 

LA CAMERĂ. 

, b ':'-l"dinta dela 28 Martie, În nume-lc Partidu
~':i Taralles(: d. ION MIHALACHE a cetit urmă· 
r arca declaraţie' . 

• "t'''':;,t{l d·e con~itillnile în care a venit la cârma 
f::i rnrtiti III Jlui L J. C, Rr{itianu, Împotriva tu
klror nOrmCl~or re.gjmullli Pwrlla.mentar, prIntr'o 
lrtlti.. ~k culise şi prin violarea flagrantă a prin
phd11i ele sllvcranitate natională, Partidul Tără-

1 :-~~ a declarat dela Început, că ci nu poate vedea :ta.;es.( gH\-ern decât continuarea regimului de 
[trarşi de opreshme, - o nouă g:u\'ornare de 

, [ t(l:aşa. de lipsită de orice ba.zn .leg-ală şi con-
~ utilrmai,l, I.;.a C Ş'i f<1Tmatllmil(\~ltni!1i'\terial.e care 
1 W 'Precedat. o,' 

_ .,+'partic1ul Tărtlncsc nu a rI.'"cndicat puteriea pcn
,~ C'l: cLLr pcntru a asiguret titrji Ii·niştea şi putinta 
)--; lÎ~yoltări llorma.~e, În ·conformitate cu cCrin
P VTt;:,mei, el a cerut cu insistentă formarea unui 

'Y0rn neutru, care să prezideze "alegerile pentru 
11-"timantă chemată în forma unei sing-urc. adu
~ nationa:J.c. S~l pună temeliile edificiulUi politic 

i I

t
,.,- om,tnki uni.t;~GERI~TELE. ... 

1 .. lntreag-a opinie Jmblică illdcl)envdc~tă ş,i-a .În~u: 
dCl'asta reViendlcare. In a.;ea\~ta Sttuaţ·e, msaşl 

i 'ditiunilc în cari a fost format gnvcnml, au de
Jminat un conflict vioJcnt cu -c,Ol1ştiinta cetăte-

11 asea. Dar atribuirea adunărilor ce Urma'll să fie 
e ~st,; snb stea!:('u! unui partid. ac caracterului dB 

~lstit'llall tă ÎIl'vedera. l1~tzuinţa de a uza de 
1. t-::reJ llzu-r,pată pentru a da acestui regim de aT-

f,
. ar şi ()J)rc-siu'lle, o aparel1tă de leroahtatc. şi 

; ,;.t:Tutioualitate. !nsu:5i al.;eastă obârşie a guver
.t III ;:Clll~:l PUrta In Sllle c01ldamnarea lui la V10-
'. !!;JTlE'a vointei nati011<llc. . 

• 

Conştient C[t nu se poate răzima pe voinţa po
porti!lui. - căci altfel nu avea mot;v lcg-·itim să re
fuze H'rdictltl alegerilor lihere .sub un guvern neu
tru -- guvernul dlui Ion I. C. I3rfltianu a Urm3t să 
Întroprind.l o operă unică prin î.ndrăsneala ei, 
de zugruma re a sufrag-iulu\ universal. 

Am asistat astfel la nimicirea ulttmilor presti
gii de libertate cctăţencas":;I. laarest<\ri şi bătăi 
in masii, şi chi,tr la asasinate aplicate sistematic, 
ca lllijloa~c ue lUPUL c;1ectoralrl. suh comanda su
prem;l a LHHlj g-e,neral în activitate, care, ca minis
tru de interne a degr.ldat pe ofitcrii superiori la 
rolul· de a~enti el~ctOTaJi. ViDlenta a fost Înfrătită 
cu frau>Cla. Sub prcşedint'a magistratilor numiti 
ad-IIoe, În ultimul moment, pentru operatia el ec
tvrală şi chiar În ziua despuierei scrutinl1lui, con
sultarea ŢloPlllarrt a fost redusă ,Ia o odioasă misti-
ficarc. . 

UNITATEA NATIONALĂ IN PRIMEJDIE. 

,- Astfel interesul ebctoral al unui partid a dus 
la saparea temc]iilor în"~lsi ale vic.ţei sociale şi 
ale organizaţiunei de Stat. 

In ll1lJlllCI}tll,1 istori...:. În ,;,;.are 111.,1ima.i respe::tul 
pri!J>': piului l\'2 sllyeraniWte uatiou:t1il, Si al ordinei 
de drept În viata interIlă a statului pot asi.:~ura 
Ulll:< ilaţ'ul1i ."i rcsnectarea dr~ptllri1or si aspjra
thmHor ei ~n s<1nu1 Ugei Natilmilor în ,momentul 
in care România-Ma,re s'a n{lscut pri,n unirea I)ro
vincii'lor romtlJleşti În numele dreptului de lihera 
autodetcrminatiune a popoarelor; în aceste mo
melll'e istnrice sUg.rllmare"l --<il'tlfr.ag~u.hJ-i·'''l1'11ivcr<;al 
<ă\'ârşit de către o infim[t mil10riiate pluiocratică 
a w:ch iuIui regat. CII complidtatea fortată a orza
nelor vitaie ale. ~tatl1lui, nu numai că pune În pri
meJdie toat{l ordinea de stat dar şi compromite 
unitatea l1oastr;i NaţionaEL 

LUCRĂRILE CONSTITUANTE NERECU
NOSCUTE. 

Ati terfelit in noroiul patimilor alegjeril(}r cin
~,tea armatei, aţi făcut să voteze mortii. Aţi raW
fIcat vOInţa a\cg-[ttori1or. 

Dar, mameJucii, ,Ia porunică au votat că a!eO'c
rtlc . din juuetlll Muscel s'a,u Wcut "bin~" şi dl~lă 
"v.o:nta oc-a mai curată a pDporuJu[". 

Dl:spre desba.teri.le ce a-u ma,i urmat, din llosa 
de toc, vom scrie în ,număruJ viitor. . 
----- -~-._--~---..~-~-_ .. ----~~----~----~ 

"GLASUL SATELOR" 
- Invitare la abonament. _ 

Cu ull1măml acestaJ, urui 1, am riQica:t af;:,t'sl 
s~cag de luptă, di:n obolul celor săraci. din hanul 
Ci!lsttt al pl'ugarului dela sate, dorl1ic de lumină. 
dreptate şi adevăr. ~, . 

N~voHe rr:ultrmei, rănile deschise ale Tăre! şi 
sufermta m1hoanelor de btate muncitoare ne-a 
U11,it ca în JUTII'! unuj altar de jertfă curată' pe toti 
cel CII tragere de inimă pentru bil~ele neamului. 
, Nu nI\! susţin fondurile secrete (ta1nice) ale par

Udelor politice, cari au guvernat Şi Ste-Cătuit Tara. 
niq băncile cari Îngr[lmădesc milioane dill sud(}a~ 
rea si exploatarea mulţimei şi nici nu suntem aco
perem<1nrtul păcatelor celOr Îmbog[ttti prin spe
cule, căpăfuieli. 

Vom llJli murmurul de durere Şi strigiltul după 
dreptate al celor mai mulţi, făcând, din înrudirea 
lor trâmbita lIll<Jr vnemi noue şi j udeeata relulor, 
de c,ne stIferim cu toN. 

_~tIL1!c(?-"te conditil1ni. rnrtidnl tărăncsc Tl'U poate I l 
recunoaşte !cg-n-~Tiifa'tc-a'~fn{,l"~tttrparf'\'tft'enf-onă's;'I·' Trm~'îrirn Cll toată pl1terea sllflett~lul nostru TJni-

, rea cea mai desăv~irşită a Tărei şi a neamului no-
C~tLA l~ill yhlcnt? ::;i frall,U<t ::;i d,ee,tară eft roate ho- d 
tarartlc. acestUIa nu pot avea putere lcga~ă. stru " e pretufinuCJl'i, dăr<1rnarea oricăror hotare 

Cu at,H mai putin partidul ţi'irănesc poate re- despartitoare de frati 
..:unoaşte d reptu,l Adul1;Îrci clic faţă de a elaboraY o_im o ţ~irănimc b~lg.ată: Şi st!ă,până pe bogăt'ile 
şi de a vota Constituţiunea României-Ma,ri. Tarci sale, luminată, })entru a nu mai fi Wlcaltă 

In conse;,;jltt:t, Partidul Tărănesc va lupta cu a Ul1{)r cărdii~:i pnli~;ce de partide. Refacerea eco
uitima energie Împotriva acestei tentative de ar nomică, socială şi politică a taranlmei! 
L!1l-pune Naţiun0i prin forţa brutală şi fraudă o In slujba acestui cug·et curat, de a ridica lăca-
COllstitutie dictaUl de un sinl!:ur partid, până la şul naţ'onail pe temeHa train;di, sănătoasă şi so
d,isolvarca ac.Cls.tui parlament Co-nstituante În for- lidi'! a tăranimcj noastre, desfiişuram cutele ace
ma unei singure AdU!n~tri. stut drapel, sub care ch-etmiim pe toti .cei ·cu suflet 

P~În{t la hotilTârea congresului Partidu,ll1i care curat şi dragoste de muncă! 
'" va sta tua asupra mijloaceilor şi condiţiunilor de 

luptft în Întelegcre cu ce'.'..'lalte grupări ale opozi
tiei, parlamentarii Partidului Ţărănesc se VOr măr~ 
5::ini sii des\'ăllliască de pe accastii tribullă cu pri
leJuI validări!o[ () parte din ahuzurile săvârşite 
spre a falsifica eXPresiun,ca voinţei nationale, in 
priVinta cărora am puhlt aduna până În prezent 
mllt('r'~1111 nece~ar pentru o lucrare specială urmând să 

denunte opiniei !JUbl.iCe tota.1i latea abuzurilor, frau" 
delor si a crimelor din carc au izvorât ac:.:ste 
Adunări. 

* 
Au mai cetit declaraţii de protestare dnii. dT. 

M. Popovid (partidul national ardelean), P. Dra
gomi~cu (averescan). N. Iorga (nat,-democrat). 
P. Rratasanu (rachis.t). 

După aceste declaraţii, a vorbit deputatul li
beral Em. Antonescu care a atacat pe ardelen1~ 
dar toată furia şi venÎ1lltll vorbitorului s'a vărsat 
:mai ale·s asupra Partidului Tărănesc. 

Deputatii tihălllşti În frunte cu d_ T. Miha,l13che 
au întrempt des vorbirea otrăvită a dlui Antonescu 
dându- i răspun'r-:u ri , c;tri au adu'S Îrr marcJ zăpă
ceală .-,pc "fruntaşul liheral". 

După ce a mai vorbit şi primul 'ministru L Bră· 
tianu, s'a început Întăririle (vaJidările) nles;erilor. 

In şedinţa deja 31 Martie, deputatul tărănist 
d. Gr. Iunian 'eli acte zdrohitor _de doveditoare a 
ariHat înselătoriilc săvârşite în ale~eriJe din jn
detul Tecuci (vechiul rC.R'at). Cu cât aducea mai 
muHc dovezi, cu atât majoritatca liberală se în
furia, întărind (validând) cu însu:f1.etire pe toti 3-

lr. şii liheral i . 

Cine doreşte să aboneze ~azeta noastră, să ne 
înşti"11ţ.c1ze despre ar.::easta pn:ntr'o cartă poştală 
trimitând totodată prin mandat postal pretul ;lbo
nametttului pe cel putin trei luni înainte. In caz 
dacă cineva nu vrea să aboneze ,g-azeta, îl rug-am 
să dea nurnărtnl acesta spre cetire cunoscuţtIor ş.i 
pr'retenilor sai, cari, poate, ,ar dori să o aboneze, 
dacă Întâmp,lător n,'t! li-s'a trimes din pa.rtca 
noastră. 

La toată Întâmplarea să ne înş.tiintati şi doespre 
ace~sta, pcntrucă În caz dacă cineva retine nu
mărul 1. dar mt ne-a Îllştiinţat despre voinţa sa 
cte a abona sau nu gazeb, noi îl socotim de 
ABON ATaI nostru şi ca atare va trebui să ne tri
meată înainte pretul abon-amentu,}u:i. 

PRETUL ABONAMENTULUI: 
Pe un an Lei 50.-
Pc un iumătaolc an Lei 26.-
R~ trei .luni L~ 14.-
p~~ o lună Lei 5,-
Pentru Ame.rica pe tlTI an Dolari, 3.-

One doreşte să cunoască Jl;aze.ta noastră !Jen
tru Ca să O aboneze, să ne scrie pe o cartă postală. 
iar noi Îi vom trimite fără întârziere ~luimăr de 
probă În cinste. 

Intr'un număr viit(}r al j(azetci vom publica 
locul şi ntlmele at;;elora undle; gazeta se va vinde 
cu numărul. 

Preţul UJ1ui exemplar (număr) 1 Leu. 

Admi-nistra,ţia gazetei: 
"GLASUL SA TELOR"~ . 

, , 
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f "Cifl..ASUL SATELOR". 
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ŞTI MAI NOU. Ştiri mărunte. R. I I -1 
CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 1 - Noui a!~.gerj de deputat se vor tLn:e' Î1n.tr- - Şef a'] poliţiei vamale de:a P'l1nctulAn 

Aprilie (art 30 de zile). 
I mlttoarele locU'I"i rămase Va,c.mHe 1n' ArdeaJI şi Curtkiu a fo'Stnumit ,d. Virgil Ma-li1:e~ 

Ziua I Calendar 

I 
Nume'. sfintilor ~i serb, 

n. 

, BaBa,t: Ar,ad (.oraş), Ineul. P,lncQI:a. Dragomi- 1 a'VOCl.1it şi gazetar din Buoureşti. 
- i re;; ti. Sângeorz, Uheda, Bllziaş. II - Şc'f al bipou,llui cte Îndhirk:~e Î:lt 01<11 

li - in ,z Aprilie a mur:'t fost-ul Îm~)ăr.a1: Carot , Arrud a fost numit d. S. Ştefămtt, 'se..:-rC'i<H 
j de Habsburg al Au-stro-U ngariei. Par'tizanii Iui I Prefectwre; Arad. Deoc-amda tă îl suplineşte 
j din Ungaria '~m dat de ştire lumei că ei -SOC{)(I~;SC Pociobnu de,la consiliul m~şenes.;. 

InsemnAri v. r----
~ 

I Lunii 17 4 SI. Paşti (a 2·a z) 

18 Marţi li 

Mere. 19 6 

joi 20 i 
7 

Si. Pqti (a 3-a zi 

P. Eftichie 

Sf. Gheorghe 

I ca urmaş pe tnmu': '!l:ng,ar pe tiua mai mare alI· - In luna viito3'1"e se vor ÎncePI.:' lucr{~r, 

I IU'i CaTol. pe Otto. pentru OIlGluă f,abrk'ă dep3f1tumuri in ,-\;I( 

-- In Budapesta s'a săvârşit 'Un a-tenta~ cu - Dil'c,eţiunea poş1telor din Amd a 'imsli 
bombe Intr'o sea.ră în vremea unui bU!T1chet oo't ţa-tcă urcă abonamentul am'll:.1! pCIlt1ru tie 
in cimtea ,p6liri'0:,a-Di lor etemocraţi. Sunt 6 morti foa'iK1 şi <l'Tlume: Mncilc şi cafenel!C'le vor Dt 

I 

Vin. 21 I 
I 

! 
8 SI. Iroditon 

Sâmb. 2! 
, 

9 Eupsiche , 

23 IDum.' I 10 
, Dum. Tomei 

-

I şi 40 de rălniti. 5000 lei. ,jar ,celel<11ite oficii 3000 lei; partk'U!~ 
I - l).u'Dă sfâ<r.şirea (validă-rej) akgerjlor. {}JJO.- vor plăti 1000 ~ei. Din cauza aceS'rej imen 
; zifa a părăsit Paifl-amenJ(1ul român. panlamen1 n,ate un:ări ·foarte multi Îşi VOI' Îirlf..:hide ~ 

f I !.alrii tărălliş~i ,nu mai rntră în Panlamertt p.ln~ foanele. 

Urăm sărbători fericite şi vesek tuturor 
abonatilor, cetitorl:lor. priete";~"'1' ş' cn ." 'i._ 

, , ... j'iT l oJVfrl,fUUtu. 
rilof noştri. 

• , 
- Rugăm pe toţi prietenii noştri cari 

au primit liste tip subs('rin-e de a(;ţillni 
pentru gazeta noastră., sel bilH'vo·iască il 

~)(' fi i ,la A rad la ?cdin ta ('a re SI' va ţinl} 
ni Ziua dl' [)nmmeca 'r'o1nei la Ol'c/f' 10 
şi jumătate in lo(;u}.n (.a dlui dr. V. H oM. 
1'(01 din lJult'l'ol'dul Carol 3)'. 

• 

ce va hotărî congresul pa'ftiduLui. ·ca'l"e se va . - Nou medic ee>rcual la Şiria (jud. And) 
ţin p În nlJ :1nd. fost numi,t onuH ,dr. Ioa-n Dr.aia. carr1el !şi-a D( 

In zilla (!le 2,'-i A.Driliecrl. ,se va in.::c\)e la pat ldlejapoSItUI. 
Clllj H!l!lCl'ar,ea procesll'~ui de urJ1eltke COJlt'ra - Practicanrul dela gara sa'Vârşin UU( 

I statului. înwotrrva p'rootu1ui reformat Bira. tul Amd) d. Cit. Frăţilă 'SI'a sinuds Îm1>U.5câ I prtootul -unita,r Redjg1l\('lr şi ,d1lugăJf1ul p:-a.rist d!u-tSc Î-n abdomen (blllrtă). 
I lmecs 'Împreună cu profe..<;or,ul Sronk. dÎlp~t-a11tul - lna;proPi'erea gă,rei moroc. locotdn~ 
I B-runhamer, ,oogusturul Ltcob Onam, ael\.ll"ati că N. Spătaru vrând să 'CLeschţdă uşa~<ttL 
! a.u avut schimb de scrisori 5ecrete Oll maioT'Ul mcntului (vagonul,uD pen'tTlI ca să 'serăl"xm 
! un~wr Simonfalvj, din Ungariao -'_ .... ..,.~__ o»că, ... .,. -s~. 1 el'ncmTseu ii1HPe-mrt€l e ~'eFobi 
! - Du,pă mult,ă tărăgă:nea!lă cel din1âi marefOOTte rău pari'tla de~as\lpra braţutui Stallg-

'

1,1. sobt al DOlxnuelor din ,5nnopa s'3< început şc- susl1fllmi-tului ofiter. Nefericiljju~ ofiter a R 
. dintele }n ziua de 10 Aprilie crt. in oraş.u~ Ge- iliraUSIpOrrat în spita!IUll civil din Arad .. 
Inova (din. Italia). Aci se sfătues.c toţi manii băr.. - Ln RUSL<\- b.1:nii stlreÎ'n'Î au 'U'rrruitoml !pn 

. -. Toat~ scrisorilo cari privesc orga- j bati de stat: ai pOPo<lTelor eunopene desq>re im- 1 ma'N:ă 2 mii 50ruble ruseşti; 1 co·ro<1'ua ( 
mzaţm PnrtJdullli nostru, să se trimeată i bunăt.atirea stăf'\t)i băneş·ti şi gQspotlă,reşq a Eu- hoslQ1Vacă 9 mii ,nouă sute T-ll'Me; 1 ·frallc în 
pe adresa.: Scel'rtarÎatul Partid1lltti Tărlî- I ropet. ' cez 54 mii fluble; 1 dola'\" :amerka11 &"0 mii: 
ne..,c, Arad, Strada Românvlui 1 a) (dltll! Europa priVle'Ste ou in'Cordatre spre ÎlrumoS1Ull i rub~e; 1 font ştenlin.g 2 milioane 550 mli ! 

pl'Of· eonst. Teodous('u). t port itatian~ de unde îşi aşteaptă mânttUi'rea. 1 ruble. 

* ! - "Gazer.a ,Arx1~'lluil1i" din Cltuj. 'PC temeiul II ~ Doi aV3a~ri (sbulrătorj) :dim,. Porw~ 
_ Du- ă să/I1bă . " ~, , ! veştilor gazetelor socia,l'joste dil\1 Ce-rnăJuti (Bu- , cart au plecat sa s.boM'e peste 'o,.:eal1:n1 ~'ti'a. 
, p . tonle ,Pa\5hfor, la rn1B1lSte~~~1 I . . . .. ~ ;', I ' tk (cea mai ma'rlt.'- t31pă .pe <Ga'Te-se.--e.ăIăJt()~ 

de mOOrne "dela Bucu<reşjj']- se vor i,Il' 'e'''':;'' T. wY ~rrm~'1 Lf:1II~1( f(mltra) vest'<eo;.te, că d. .,'. v. . ; 

• .\; ........ :IIU ... , a- , B v • t v v •• J' d " ""- la Amenoea) se vesteşte, ,ca au 'a!juns 'au bi -rrI,e J,>ei:ntru pre2'ă~i,rea reformei adm; ... jC><Mn .. •. e 1 ratlaUlu a agadmt. m ca ltate • ~ miIl1stru 'IJIC • ' . • 
. "u ",,,r,,"IV • v b ' ... t· p ,,1' • t . . .. I~_I pe Ulsul~ Sanra VI'flcemte dln g!1U!PlJl~ j.{L~ prin care '3e va unifica It·l\.-.:....,;-Stlrn.tl· AI'n t ..... i raz 01, sp-rUtt1'rUl . eWl'ura lmpo nv.a sov;pe,~eJV1 ~ , 

. .. .. UIU'Iu, a \.1 :oa~, . Uap VereÎ'I. 
prOV\ll1cule mute cu veChiul Regat 1 ruseşti .. 

. i - In Serbia s'a resimtit un purternic cutre- - Dl dlf". E. Beleş, sub~fect ro' Ara>J, 
* Imun de pământ care a produs p-agube ij.n pret 'fost n'iHn~t 7lOta·r public in oraşUll Aro.d. 

- Lucrătorii dela mine1e (băile, ooncle) '<il," lde peste 60 milioone: - Duminecă s'a făcut in Braşov iruJ1.Cf 
Ardeal, nemulţumiţi :de modiuJl,ÎI1 -care sunt ~jfa.. I - La Cernăuţi (Bucovina) lacum se iwiecă mâ,ntarea P. Sale dr. V. Saf tu, msveotomti ci 
tla-pi, atU oer:l.tt iocheerea U!I1Ui COt1ItIract collediv I pr()l...,"esu! unor vestiti spilm~. cari e,rau în Sliu,iba mlui mHitarr. 
cu ministenul munceiI. ! bd,şevidlor. Ei atU spionat armata .rom-â-nă in - Gazeta~ .hwia" din Otuj vesteşte ci 

Tr3ltativele ofi~lle vor Ln\;epe ila 28 Aprilie i J3.aJsnTahia in 1921~ când apoi 00 fost prrnsj şi mare s.chimbaT!':' se va face printre pre~e:: 
COTenJt. I dati judecăţei. ardeleni şi bănăţenio di.n ocauze·poli't'~re. 

• 
- Toalte sorisorHe şi IDaiIldatell'e IpOŞtal1e 

(Ptiin c.a'lise trimit bani) să se trimeată 11<1 
ao<resa; Redactia (&au Administratia) g.al2'Jebei 
.• Glasul Satelor", Arad, BlJlevarduJ ,G'arol 37. 

* 
- 1'1') lfQ"IIJ\fa' tmUi ordin al Dh"ectitmei gene

'J)aIle a Căilor ·ferateromâIte~ maTtonil avâna 
citia<ţjtunHe jUidecăto!1e1ŞGl, li baza acestor 00c1I
menteiJ)Ot ci.lători gr.an:uit pe 01. UI. 

• 
- 'm l'a şi a fost ,mmormântat aghiotaIrttut 

regal ,looot.-oolonelui Aoot1eeViciu, în vârstă de 
37 ani, care şi.a ,pus ca(păt \I7iet1ai. 1n Bucureşti, 
trăgâ.n~şi un glonţ de 'revolver in gtUTă •. 

• 
- .. GLASUL SA TELORtt nu primeş1le alutoarţ 

băneşti d.elatPmeni, deci abonaţi-vă !Cât de mulţi. 
Acej cari r~1>ândesc' gazeta "CDasul Sa«OOr" îm
plinesc o datorie de bun! Românii. 

,.' 
- O RUGARE. Rugăm pe toti cărturarii sa

telor, pe muncitori şi 'PC toti bi:nevoitor1i noştri 

să scrie, Pe scurt Şi lămurit, orice ştiri şi intâm
pk1.ri dm -comuna şi din imprejurimea lor. 

" 

•• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: CEREŢI, ABONAŢI ŞI R.ĂS~ÂNDIŢI I 

~ "GLASUL SATELOR" ~ 
i Orgall al Partidului TArănesc, ear. apare III Irad, Bull1!,ardul Carol 1. 31. ! 
• r • il .. OLASUL SATELOR" este gneta care laptă pentru apirarea intereu or _ 
• . celor multi şi niciijiţi şi pentru fericire lor. • 
: .. GLASUL SATELOR" este sai. de birba1i luminaţi fi cu tragere debdldi : 
• pentru cei obijduiţi. .. . .' 411 

• "OLASUL SATELOR" nte scris pe intelesul tuturor. _ 
: .. GLASUL SATELOR"' este organul~ Partidului TirAnesc. ceeace Il dA pao : 

• tlnţa li lupte cu bărbăţie pentru apărarea milioanelor poporului Împ~ _ 
• • B ON.MENIUL : trlva acelor cari vor sl-i mal sec:ltuiasci vlaga puţină, cati f-o mai rimas. • 
: .. GLASUL SATELOR'" este rbunetul darerel! a suferintelor ,1 grlitorul : 
• Pa la u .. lei 50

0 

- donnilor şi • voinţei adevărate a poporUlui ,.. 
• Pe )111. II • Lei 26

0

- .. OLASUL SATELOR"' si nu IIpseasel din ntd o cui romlneasd. • 
• Pe 3 Ilai • o Lei 14' -1 ~, .. : -= Pe, IIDI. o lai 5· - Cereţi pretutfdeni numai gazeta: • 
• Ud si .... mar t le1I. • I : f'~I:W!r:fL" ... ,~GlASUL SATELOR ' C~ ap :t.re in Arad. : li ! Comerclanl', Indu8fpI8~1, mi'-8 t rJ ~I oameni de afacerI, publfcatt anunţuri ~n ! 

-: gazeta .OLI\SUL Sl\TELORfoi 
" succesul va fi totdeauna sig r. : 

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

Tiparul tipografiei "CONCORDIAu Arad. 
I 

• t 
t 
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