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Pentru ziua de mâne I~) 1 !l •. Li!' rrwh."O('()! Îlld ('(' I'C!)(',I(, :1 1'1'. 

"11111<1)'01'·111 (;"('I'i,'i IW-,I :",/IIIS /'ilc,l[' In'" 
,'II!P: .. /li,'i /111/11 (/'1/(1'1' /lui :;(/ 11/1, arln({l'IlIll. .. 

j',,'!//'!lit/-r(i ,'fi i0i'1I'1i fll"'fI(ltiţi·/'rl!". 

j>.,[î!i"'l 11!!1'! t,i1L'i SI' llldn'j)II':IZ[l tlll,'li 

dIIP;~1 !11'\'uilt, e1i!1 ilfnt'fl. 

I)p piiclfl. ni ('Ultl]lill'al tf lilW<llil dt: pil-

1l1;111I si Ilwi ai ('{'va cir' platiI. Au (h~f')" (';[.;.a 
::-i tl'-ili ÎlllPl'lll1lllhtl, ('<1 ':0 sÎlldl'ilpşt i 'ol'i 

:-;;[-i ,f;lI'i gunI tllljll'C'jlll',.. P~I('il I']! i ulll 

ehih,wit. nu te a,p,llci do cho'lt,llcli pe 11ainc 
,';t'!lilljlP "i a11(> de~,'ilti'LCiltlli, ci plflt.Pşll' ÎIl
ttlid<lIClriilf' dl/'i' stt'ţ]ini .. \şn :;li HOlll[t1li,,_ 

,,'a i,tlllil'1111~t1l<lt dl' <1 ft'f:lIt, j'it:..;hoilll: il Îwj 
ln'giJ !lil\"I'I. (/,11' n'u Îfll!']'('jlll[lil-n p('<~" 

'()l ("1 !.2,';II'd t;!l'I', il" III 1I111'le IO('II!'i :In' Îlli'tL 

!I/'(lI'I"~I' Jil'lIll'l/ fi (/III!'. 

I ILIIIill III afn.;t sr<t~i'lt. el!' Sfl!'hi, ;--;l'l'O 
l'!I~lll'i. gl',lllii;l 1> pl' o IllIldlt' tit' s"hil', SIli'\) 

HIlI:2,i!J'ia iul (I~d, i,lr Htlşii 11t"~l'altl pU.Illllul 
<il' ditll(lw,tln piiliil sCiiril). . 

('1' ! I'{,lmia ,.,(1 [';](','111 i;I(\11111 nl'~ :--;(1 ]f1111t-

tim şi sa ne p.~gatim. Totuşi, uitati-,';'l 
('1' r"t '!'In: 111' ('prl (li I I ca LI 1I,~,1 l'ul'! ,tiI! j. 
l' i :..; i l' i 111 Il ani i Un' i i 1 I (> Il i 11 1 i C' Il r ,i. şi i II In l' d n 
(l [ It' d () li il[ }( ! i P r i (' ! eli i, Îi Î II "l 1'(\ i Il ;llIl ::; i [lI' 

('t'i IH' t';II'e> îi in'f'lll 

.\I'lllil I'ut('\'(\ zi!('" ';iri'i"il "Il\'I't'I\liI 1'11-

!-!h'z 1,lllyd (;cnrgl', Tllil.'''II'ld''''(~;(J'(1 a fust 
('lil'iil Cii litc'iHld .\ 11;.!'lil,i '1 ililii ,l'tlzlw
ilJlni. :)t iti ('e a spus ("1])111 ,11\,()I'I11dlli I'()
irl,În d. L Bl'{lti;ltl[]\ rll',,])"!' (,le "d ('('org!'? 

"\, SJlUS erI l.lunl PI':! lIl1 (\]1; (,,11'(' f;!if'Nl 

-
Crâşma necurată. 

Povestire. 
(Urmare), 

Drumul l'a facut. cLar hanii nn prea n:iIL"ltl. 

Hm~terij kltmpar~{t()rj) nu se oiltcau dela marfa 
lui. V{l'lz,~,rc~l merJ.:'ea şcl!iopat;!nJ. Jidanl!1 ~'r:..i 
om im:his la SHflct. par'c5ii ~)1011a ~:-i n in ~ca 
vcsnic, par'C<Î îl !"{)dca :eva In illim(1. Vnrhia Pl!
Un ClI ,ll1meu, ard nU '!tia s;i-'!i la~ltl,,~ cum se 
cade mada, lUt ~tia sft în\','irtcasCil ştlrub;l: ('l"
rofuD P1ill de şoltic~lrii al vâllziîre,j 1l1~irllntisllri
lor, iu sfJ.rşit !}ar\::l Ilki nU era jidan. c; ::IUI 
llatie. Nevasta lui însă. o femce oachcsă, tâ
llar;l -:;i \'{';l1ic;l. ~1l1)1';jcat[i foarte llcÎI1j,rrirf. era 
mai \T,:<lnlc;i. mai priCej)[J!;1 d<:~;H hiîrb~ltll-<;;!u. 
F.a fnvc1rte.a· toaW rinduiala Prăvălici, mai ales 
când era vorba dc fcmel:. Atttl1..:i fi allZI..~a; pe 

11· fiailn Hascal : 
, -~ fx!'Îc;Î, ml'r~[ in dllg-flc(lil:i. ia"'::1 Idea 
1 Joitica. Vezi de araH\ citurilc cele BOlii Pc cari 

j' le-am adtl$ ieri dela târg", si fă pretnl C3 
I pentru priC~C!li si m.t~ştcr~i vechi! , . 
1. Şi ahl11Cl Intra r~ltc,a c un plod III hrat ŞI :cltui 
' .... arc se Hilea de fuste, iar lcJ.ea Joitica S,~I)tC;l 
lc~!lt\lrica de Sllllt catav-cidl. CII OU;t. fas'de si 
aite legume de-ale casei. 

, r\'i ka şi" a s.l im':l rtc-a,<;d ne~llst,nia I)t> lle-
~etc. l~ika era femeie vrednid. Scotea m,ufă 
hq,~,~hctl' se tilrg'l!ia ml,1t;,lltH stătc<l)!'w':l o 

; .:ljp~'. i:ar la llrmll vindea hiJllC. el! Pl"ct bll1]. mar-

b 

de: S. :\1ehedint. , 

It) politici! ;( '1l111 ai "PILit\' <!I'''(lJ't' Ull IlPg'll

sllIr ('il \'illdf' ('li z,('('p (·tilltan'L 

,\ILI. S('c)l [IS Yi:ltol', t"ljlld ;;,I/J,tt'i 

"T;JlII"~" 1'(\;, !Llili t:ll ! rel'I'I'f> Îll ,\ lU.dia 
,~i Î!I !UIIlC',1 îlll n',lgi'î -- II s('l'is ('('\',\ rll"~l'l'f' 
llll'()J'()!Iai't',1 t!lla ,\lil;) IlIliil, <ll'iHiltld HidÎ 
1'(II'tillil'f' p[J(',ltlt! pc' (';'\l'(' 1-<1 s;IY(tr:';iit, sla
tn! !'OII111111'''('. /[is;u[d :-;i1, s(' pdJ'l',wiJ fi ,Ist

f,'1 .Il.' ";;1J'hr,to,II'P tiir;t illlp(I,('t!rp<l tuturol'. 

~~jl,i 1'(' i-a ri"hjJLlllS .,I'iit(J!'ur'. foaia 
gll\'tQ'l!ltllI! li l l('j',I!:-- ,\ SptlS di 1'llgll''Zld a
l'eL, l' III! 1'//'1' '/ Îl (Ii'. Si 1 0('1 I ltI i <I<'( .. -.;f nn-

, . 
~.:'t!,/, (."tl' 1I1wl (';II'f' <It> <l1)['CI;'\lI' :20 <lI' ,mi e 

Pl'ii'tf'llUI (:.'[ Itl<ti flllll ,ti r~(I;I\tlllil()J', ' 
[':: (, a('C'!;t ('.;11',' " H'llit in .\ nl .. ;11. pe 

\1"III('~1 "1 ;q.ltllj;j't:i_u'2;":"'lUI,~t.i :;;i ,l, j'icli\;u.L 
(-,i\:lIJi 11I În sjll'ijinnl W'<lllllllui llo<.;II'It!! 

. Y ti (i;J 1. i 'i l " llll:t l' ( ',- li f t il I ' 11 t II ; Il :'oI I fie t 11 , 

li 1 j :--

(' e 11 rn 1 f', 1 zi\ ti (' il i (' i :; 
1"11 [IH'1'11 !;1l1illl'it: HOII1,Îlti,]. "hia ip

~il;\ dil! flllldltl prtlpi"tslii"i, ;1 tll!;\t (llllllrlli 

dl' il'I'i ~i (TI'dl' ('il il ;qltll'ill [1' DIIIIII1I'Z"11 

dt, 1[11 pi"iol', f?t.:~:!hd(lf, speri;[j ili' !I;l!ul III 
I',l!'l' [Îi'-;t gtlsîi la10!t.LJ[lllfl ;1 \,rlzllt c/t 
În\'icrn, ca ullul care ~ scoală unpii tifos. 
a zis 1<1 Bl'ilsm-: -- -~ .~----~------ ~ 

.. Sâ ([1' (1 lJ UIn n~Z(' .. H ('Il IJ "/'Of'lIl n o mâ
,ri('Î ,~il"ţilli/~ÎI :::ool'f'le--'pe (c·~7:~(1;11l1l(l.l:. 

:) ii, 11;1 l' HII 1 II (> 1) 1'1 't~ill Il Il: !lI' II l' j 1 • r • i Il ii 
ti i I 1 il r il l' ;-j i i i li ti II 1 I il 1 ';1-; p ti r, i, II' II! ;1111 d l' n 
1 It '-il il I i It t ,([ l' j', It, « ' 11111 II' a If f (1 s!, 1; (l J 1 Hf,Jl i i 
ÎII("It,'liJti tiI' (,,'Ilhi ll';'le"'· f~l !lI' L'1,!! 11(\
I 1 I {li 11 1 tlll i , 

,\.':'~I iii!ld. 1;),.:. pc ('ptil urii il('P"ki j'UÎ";1 

('II~I't(' sillgilii ,'11111 \',1 fi Zill a dl' IlifLil10 

PI'[ll,'n 1\,1111'111:" 1'(',1 ('I[ 1""WI''iC 1" lt.,\I(· 

I H li ;11'(' II', ... 

Prigonirea RomanHor-macedoneni. 
Ro m;l Il ii-macedonelli aU adresat "Societătei 

de cllltllr;~ rnacedo-rom,illi'l" din BucLlreşti, UT~ 

m;t tD r1l 1 pro t est: 

. "Minhtcrul instructiunP: a hotărat iichidc!rea 
(dcsfiilltarn.~(]) mjşci.Îrei noastre.:: cuHural{; din Ma
cl'(I()lli~l. (Serhia), J'lernmt,1Ild in Grecia şi A~ba

l1ia PUlillUl pcrson;:d didacth: (şcolar) şi SUSPClI

d;înd o parte din persollalul de servi;,;.iu, aş:l cii 
mt \'OJll mai a\"(~a şcoli romiineşVl În Macedonia, 

Cons.idcrJnd at-cst fapt ca o durere nationalii 
care trcbuc sit ne alarmczc în cCil mai Ina!t 
grad. SDcorim de a Il()(lstra d~lt{)rie a va aduce 

accasta!a cUlloştintă si credem că avem asen
timcntu.( (invoirCfJ) d-voastr:t În PTote..,tare~l 
noastră lcncrl!:idl în contramiî.surei h!ară de .1c~ 

tu.a htl gUVe.!'Jl. 

1': cu atât mai dllreros acest fapt cu cât el se 

iil cea mai proast~ Pl\ Cal"~ o a"ea. R:tcJ oh[~- \'ioase. chHim111d din Cap, ,cu palmeI;,! 1.1 zllrd, 
Iluia sft v<1nuII ~i ne datorie; - era 'wfkt de ori le istorisea cutare fl.'tc<tu h şcz:lto;;r\:, AlIe-
~.lt;'1 !cg-e. -- 7,keal! femeile, d;)i" cr<:d\~ pc om v(l[ld îl ştia, îll<t numai Haim Ha sc a.! , iar el n'ar 
(.ind n',1I"c ~i la ncvoit: il ajut:!, fi };:'răir un (Uv[lnt s{t-] fi pkat cu JII1J1;ln;:rca:, 

1;,0.::' lI--:l : C ucP;tHt lrealn. Venia:t Jl1\1ştcr.i, Nu yoia <1 SPlllI<l jidallttl, era tarc de '~uilci. ÎL 
111l11(' :lll(ln;, l'ump;tratt -:;';IP:)i pl~C~lil, j:'r îl1Cl!O era rusine poate, ori alte g,lnduri il lHllllC<.Iil, î: 
\'!;th din caS~l ,1 llCZtlstnrntllt 1!II' () clIi}oşh:!J ni- sileau s;\ bC"I. Suieria in tăcere foak ca-
mCllf, !'h1l1ai c:lte odat;\ !'.t' intf'{'hau O,l~II':l,' Illi- noal'.'~le şi zapuriJe ce-i C:tZllSe pc cap, cari ii 
['ati. aşa~ci înu.c ei: tL.rburau viata. îi dlrlluiaH tlTIClall0201ia unor Sl1-

M ' , ,1] t" t .. , I J..r· VI' ferill te ascullsC şi tiicute, " .• al, cum ura211 o J ratlH I atlTI ,i:1S;:<l. In 

casaaCeC:l l1c'2ltraUîT Ap0i tot ei se lnt{)n'l~al1 La Îl1ceput când .~'a\[ mutat Îll '::1:, a :I'';':;a, 

~;: S!l\I'llCall ':1nl cu îndoiaJ:i, cu ncs i g:cl!:llIt:\: Ci- c.Iliar din noaptea Întttia aşa din s..:nin pa ca 
ne ',tic?! ~llrile f1 c!T1lcniJor c;lte tiu \'fJrhe~i:, P'Ja- trecll () boare de v;lllt prin odae ~are Îi stinse Iu-
te nU-i adevarat, J)O,'lte ':1 scnfnit .:(ilC·,"j n miu- mânan:::, Ii:tirn Il'a zis nimic, [) ;1I}rlll"t' le, 1,;(, 
ejUJl:1 ca sa ime:e lumea!" apoi ccrcetil zi'ivOrttl dela uşă şj se ";',](;1 .:\ 

~: Întemeiati oarecum pc Presupn:l'..','ea a2':;\- do!!:' :cJri'i auzi lllHkrogi!1d Prin pod, 1l!1 lrolJl)t 
sh, inccnc;w <;:1 \"orhcasc~! cu mai Tlm1 ... ; c()JJ\~:n- scurt Ş:: des p;)pe;'[ <llerR'a un icd ~ a~a i s(' p.lra 
gerc, eli mai mult?i eredintfi. aJrl'~;llld:!sC' !lUll! hlj ca a auzit si lUI bchiiit UŞt)f, AHJl1i.:l f'a cn-
OlrHk1: ' PrillS Îri-::l, Un tremUr nervos nll-l s!:ibi':, t.:r,'t 

P;lr'C~1 Cir1C a V:tZHt (,ti o'ehii d;~l\'(\:Fl? Ne- llelin\~!it in sllfkwl s;w, SOTnJl\d nu sc pllk 
g'n:'-it. s'o fi l1~iz:;rit într'o s.t'ar,'[ ":Hh'~! p'xdc fiţj: de u{lnsul, dar în cur~ît1d c,Înî,lr;l c"e""q ~i 
o ~' fo~t pUn]} C1m ~ft1!nat ele b;::tJflll";Î iar o tăcere adân,;::ti se rev~lrsa asupn il1fr:;g,<,;' 
casa o fi şj ca, o J0.cn1n(ă:;a tO;tk l2:.::idal1.'! case, A doua zi Rifca Îllcercă S;t ~'C ia de ""d,,';"t 

A-n \'orh(~an unii oa,~neni, altii În~:î nll se EÎ- c!c"prc S~()rn0tll! acch !1c,Ohiş!lllit, d;:)! f'l:)iflT 
S,;,111 haruti si spuneau vesnic "::1 in c3Sa :Iccj:l lt~-ll1ascal trcs~iri şi scurt taie nc\'csle-sci Vl'TIJa 

lrie!Jtc5tc dUGtse pc 'pust'i, Ţoat;t Ilna:}te~l flOclo- C'!IlI gest pOn!t1tdor, Fe!llwia llitant!u-se in IJcf1ji 
ro~cş.tc prin pod. se aud h(it~i s.curte În pereti. Iltli llcfi,ni$titi şi turburi. lin fior de tCill11ă Îi ,iri,;
trostlesc grinzile si adc'cori aml1' Iiciir i ri trcd-. hiiw inima. cii nu mai repetă Întreharc.aA);l 
toarc pe fa ferestre În toiul 1I0pti\i. • 1 frcclI o bună bucată de Vreme. 

Acestea se vorbeau În ~:J.t. Sl~ poyc:-.fc:'1; d,~! Dar într'o scară, Ce sti VCZI? DUI;lă -ce-au ~tillS 
oameni la cr{hll1~, "c şopteau {le fcn;..:! cv1a·lumlna si s'au culcat. auzirii 11ll sgomot ciudat 
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,etrcce în zilele de guvernare ale Partidului lj

beraH, care se m<1.i numeste si national. p;;rtitl 
\:are ntlm~!.r~i printre fruntasf: săi si pc d. pre' 
sedinte al acestei societăti (1. Orfidiştcan u) ş1 
~e in zile: solemne a promiS (făgădUit) tot spri
j-;ntr! miscării ooastre cultura,lc. 
, Qelela~·-'~tabe balcanice vl"tzând această urni
'Hto~"e _.batve În retra~cre a tării noastre, nu 
v~r "'tfrrzia să manifeste (arate} intransi '?;enta 
(înd,lrHrea) si sovin:ismul Sârbilor in fata cărora 
nOi ne-am resemnat. punând Cc1:păt unei mişdir i 

cultLrra1e mentinute timp de mai bine ...:a jum;Î
tate de seC0'l cu prctt~l atâtor sacrificii morale 
$f :materiale. 

"ULASl'L SA 1 [LOR" 

Sătenii şi şcoala. 
Pr;11 ri"isboilll sfânt de dcsrohire a1 nca1llulu i, 

.un ajuns a nu !ll'fi i fi. cum a zis l:minescu, stre
ini in tara 110astr~L, caci: Ceriul, prin "itejia glo
rioase: armate române, apoi priin '!luptcle duse 
dc veacuri de fruntaşli neamului l1i-a aiutat a 
avea şi noi Tarlî.-moşie. şi-acum. da.că: 

Ai noştri frati aulupt<lit 
Pân' tară lIc-au c;lşti~<lt 
A ncra50trli sfânt?i datorie 
f. să piizim tara-moşie! 

Aceasta ,-:) fi cu putinta, numai iubilldu-ile le-

Totdoodată, tinem să vă aducem l,a. CUllOŞ- gea. limha si tara, ceeace se poate nUima:i prin 

fî.ntă dl sftuatia conpulu'i didactic din Albmlia ş: scoa iiI , crlC[ şcoala 'c gradina neamuhli in care 
Grecia e din ceLe mai triste. Până ast~lzi scolile cncsc şi se cultivă florile cu polemu:l d~ttător de 
au s'au deschis. Institutorîi !:li profesorii 110:;.tri 

se găse..<;c în cea mai cumplită milJerie. 
Aducându-vă acestea la cunostintă: avem o

noare a vă propune ca o delegatie dileasă din 
sânu1 ConsihlluÎ societătii. să se prezinte la mi
nisterul de instructie, de finante si la d. prim
Preşedinte an Consiliului. spre a depune O moti
une de protestare ;: a cert: luarea de. mnsuri 
pentru înlăturarea llllui dezastnl national". 

(Urmează iscă1îturile). 

Minorităti1e (neromânii) din tara noastr;i se 
bucură de un tratament chfi,Jiz.at în cuprinsul 

granitelor Iloastre. 
lntrehălnt, pentru ce guvernat român îşi aş

tupă urechile când din indepărtata Ma:cedonie se 
aude glasul phll1st;\tor al sânge!tll românesc, pri
gonit şi schill){iui.r? Unde-i d. Brătial1u. ce zice 
mtn.i~tT"uJ. de externe d. Duca? Nu cred dlor. că 
o itt1Je.nlentie s'ar impune în favorul fratnor 11Iar-

vLat~l, iar cOT}Ha:şjll {)ameni1or sunt albinutelc acc
lei gradillc. Ltsati trimeteţi şi indemnati mÎCu
tele voastre a;billutc -- copii şi fete -~ spre a 
culeg-e polcmul de pe staminele aceJor flori a'le 
şcoalcî. ca cu vremea să-l poaHl prerrucra În fo
losul ior, al neamului si al Patriei. Lăsaţi acde 
a1bjnute la scoală, dtci Z~lllic, vedeti Îll viată, iar 
ca'n prezent nicic;lnd, dk "cel Învătat pe cel 
11I~învatat shudl îl ya vrea"! De nu trimeteti ,:0-
piii la seoal;t, {) să fim Întrccuf, de concetăţellii 
streini. Trimiteti micutele voast,re a,lbillute la 
şeoalil. c;\ doar le va: fi lor hăr~i~:t de soartă a 
sp;tla de pe nOi hula, la ;care ne-a condamnat 
Vilregita.tca vrenmrilor că: .,de It'~ir fi -tiganii, 1101 
am fi ccf ,mai din urmă"! 

Indemnati sC1lmJ)CJk vO"a.stre albinute la lu~rui 

de şcoală, căci prin aceea implini,t i porunca 
I marelui dască1 <iJl dascăJilor dIui Isus. ca.re a zis: 

1 
"U!sati pruncii să vină la mine"! A!)Oi Prill acel 
indemn vă pllnet~ in sirul oamenilor cu vlagă $'0 

t· .? (fI. ._ l ~.~ spălatti de pe, voi .~a~ma că dr: cop~, de şcoală 
_____ ---------------, TlIlld. \·()rb'~' \'~ JtRr~jltl :na~ slah Jc~a: ~e tot ce 

A 
Z aveti pe lansta casa. Itl -"ung-Creaza (!luna. ~i-ti 

VI. ph1m~e sufletu.l de jale vilzând că'u neamul nO-

il rând Îl/ I'I'(kre fln'vl aţile CI' I('Îll

tit mpi n ti I1L di 1/ r·(I1I.:- II /llOri' nr j eri f (' bâ /11'.';;( i 
cH s('oall'l"t'u /(J(lP;. fUgi/III }'r Mi/l/uţii alJO-
1W# c {( fi. 1))' i I/Ii' i' (' 9 a.? pt a ." il. b-i 11 (' l' o i (1 .'l {' il CI 

f,.im i.tc cos fu I (llHlll a m ('Il 11(/1/ i 'rl !'I'd (le( ia 
gazefpi, :1 rod. IJ{IT(lrrllll Hf'[lf'{V el!m( 

No. ,'37. 

.... ----------------------....... 
in hor;;, ceva a~a ..:~t hţlr~câiturik unui dne ~u 
tab..::lc pc per~ti, apoi simtira cltm cÎJ1eva se po
goară în jos poe ogeag. Aşteptau cu răsuflarea 
stn"\llsă. gdil11<.idliti subt pl a pom ă, se .p~Lrca cei şi 
inimile încetaseră de ali mai bate. Copiii dor-
mcau. 

De-odată auziră un behăit scllrt de 1Ca!)ni. şi 
În.driizrf.nJ să privească au zărit in bătaia lumi'
nei care venia dela ferestre. o momâe neagră 
lân~ă vatră. f!H;roziti trascră piapoma peste cap. 
Nu trecu mult şi auziră deslusit clJim umb1ă cine
va prin casă. cum rrlstoarnă farfuriile de pe 
poMi. cum sare de pe scaUn pe altUll; apoi dobi
tocul se opri putin În miilocul >ca~~i, puinlnd pe 
n~(ri un fcl de şucrat straniu. OpriJldu-Si În gât 
Un behăit u.şor. In sf,lrs~t ~1:mtiră că patul se clă
tină" că piapOI:la se mişC<!. Riiea dădu ,,5 tipe, 
dar Et:1ci1e îi e.r,ltl încleştate. Erau lipsiti cu de
săvîrŞire deorice putere, pjerduseră În clipa ace'ia 
de spaimă orice Plttilltă de apărare: aveau im
presia că asteaptă din moment În moment, () 
enorm:! greutate să ~adă asupra lor şi să-i stri
"V:Mscă. 

O cap.ră SI ureil de-aS1I1)ra lor şi Începu să-i 
pjseze. Se prjmbIă dihania de vnee-o câte-va ori 
dela cal> pâni la piciNlr,c pe COrPurile. lor În
femnite de sj)aim;I, apoi sări jos de pc pat. mai 
dâdu o ruitfl l)rin ""asc1c de Pecliptor, behăi 
scurt şi se duse spre o~eag, pc care se urcă f<\
când o g:llăR':e Îllsp,!jlm<Î.ntătoare. 

(Va urmaJ 

stru -~ nu la Pllţl:ni. 'ci la multf-- mai multă şI 

mai bltn~1 Înnijire s.c arat~1 fat;l de 3nimillele de 
pe 1;lllg'{\ cas~l, decât fat;\ de cop'ihrl de şcoală, 

'care c os din o~tfl nostru şi s;lllg-e din s~ng:eI6 

nostru. 
Această sustincre la vedere ~c arată de ne

crczut, ):f.! cfUld în fond e un adevăr nerastur
nahi1. o~ 

.La sate. nU vCi afla casu unde de cu vreme 
nu se "\'a fi' oj)rit porcul la cntet. ca la timp 
să fie gata. Dar nu al;.a stăm cu copi~i de şcoală • 
cari numai In vrcme nu se trimit la şcoală. apoi 
retinuti de.la şcoală sunt folmliti amăsurat vrQs.
tei lor. ca h-u,năoară: păstorit de porci. vaci. ori 
gâşte etc. Prin acest fapt se arată slăbiciunea 

prlrin~:lor. pcntmca pentru U1l câştig vremelnic 
in bani ori naturali!. lipsim crudul baiat de-un 
cftşti~ de viatil., cceacec pticat. Prin acest lapt 
se p~tcătueşte nu 111ll11;J!i fata de copil. care Eira 
invrltatura va fi în "ia t;l ca frnHza purtată d,e 
vânt. Se păcăiueş.te !)ri'l acel fapt şi faU~de neam 
şi Tară, dci ncscnlându ... !' neamului nu~i poate 
fi folositor si 11ici tării, când s'a!· cere dtaiutor. 
Căci, f;i ră Îllv,it<itllră C ca corpul neînsufleţit irr 
care nefiind Sllflet. de nimic ~t1h soare nu se sti,e 
insuf!di. fîi.nd neînvutat si: 

"Rom:inu! de l1u'nvată 
l lin lume e p:erdut 
A duce o viată 
Ca mosul. a trecut"! 

Aşa a zis pndld neamuJui. DeCi tot sufletul 
românesc, fără osebire de stare, ~î trimeată 
copiii la ŞcoaUl. dki orl-n scoa,lâ ajl\nst la cart.e 
si il1V~itătur;Î. iar inv;itătura e!'te motorul vietii. 
Căci .scris este, ca: •. Olm!l fiirii Jllsata.turâ, e ca so[-
datul făra sabie, ..:a f:ir'na 1;in\ ploaie. ca Şi C:1.

rul Hră roate şi ca-S"Cr~~ioi;llr T~lră condeiu 
(pcatl;d:'~- --

Df'Vlf:Tl<Il: MICU. în\". dir~ 

lh~lIlillt.:';~I. 26 Nocmvrk 1922. 

Vor intra tărănistii , , 
în Parlament? 
Ce zice d 1 Mihala he? --

III ziua de 12 Nu ..... c. Sfatul jl1detea,n al (In!;a~ 
Ilizat'ci Ilfov al Partidului tar~tllesc a ~:t1ut ():)i~: 
JlllHa sa ail-u Il are generalii ordinar;l. A prezidat 
d. V. Madgearu. 

Intr'un aV<lnt in,ll ţfl tor, cu ovaţjuni şi lira le 
nesf<î.rş.ttc adunarea primeş.tc propunerea ce se 
face de a se trimitt.: telt:~rame M. !:'. J~\:~Cllli şi 
fruntasilor tar{tl1istj d-lIii 1. Mihaladlc si ur. N. 
LtI]lU. 

D, Virg-il Madgearu face o CxpU}lerc sumară 
.a .s4tllatiei politjee.DoH1ni'il sa airată l"01111 C().-

"ftrsitor al Partidului tar'lllt.:sc il! ])o:litica ;;::el1\:
falit a t~lrJi si critic:, ){llVernarea ma<;teră a Par
tidlllwi liberal vellit la c~î.rtJ1a tilrii prin rra:ld~l 
şicrjm"l. Spulle C[t lar,l st.: R .. "tseştc intr' o situatie 
de ex-Icx (afar{\ de le~e) ÎIH::a dela ] 919 ~i arat;! 
cum prin ~u\'el'llarea liheralii al'j~ast<'i siluaţi·c .. ~ 
a.illn~ la hotarele rahdareî. 

Caracte~'ZcaZ;1 ~lIvcrllarea c()llpetcllte;1Jr li
berale. explHl[lIld a.::tirvitat\:u< ~lJ\'erlll~l'll~ liberal. 
în l)lfvint.a regl~!arei dat,oriilor ţ .. irij. dovedind 

falimcntltl politicii finall-ciare a d-h~i 8ratianll. 
Vorbeste de împroprietarire şi dCllume.ştc cx

pmprierea a doua: ln,5elătoria a doua. Desfăsu
di programul agrar al Partidu,lui tărănesc, ară
tiind că,ace!\ta îş.i ia obli~atia a reviztf exprO
prlenca, Si împrorprict~î.·ririlc, făcute dl1pă criterii 
polilfC'e 'şi a desăvârSi rcgimll"l a~rar, Pe temeiul 
dreptăt'i. 

.l Declară deschisil campani.a de rllstu'rn.arc a 
guvernului făcând .apcJ1a organizart, in lupta 
mare care este deschisă. 

D. Or. Junian arată cit PartiduJ t,trancsc csix 
dinastie pentru motivttl hinecuvânta t dt cste Pli
tnms de trebl1~nta Si binefacerile reR'imulUi mo
narhie. Lupta de toate zilele a partidulUi llostru 
este J)<;!ntrn înt;-trirea :Ţ.e~ăturill{)f dintre Dinastie 
si Popor. si ~:Ilta l1oa~tră este de a îndupleca 
fadoru,lconstitut iollal să tin1î. seamă dc vointa
liber manifestată a Poporu1.ui. Numa;i o conlu
Crare a Re~elui (Adunarea În picioare ovatio
nC<1ză Jndelut1ll." f}C M. S. RegCile) cu Un parla
ment ieşit dintr'o asemenea liheră ma nifestol re 
a pOl>ort.luj. În ale~erj, poate aduce linistea de 
care se simte atât de mare nevoe. 

O-sa Jl'~spfn~e cu energie calomniile pe cari 
partidele ()IllKarhice ~e aruncă la 'adresa parti
dului nostru ~sr constată că acm:a1iunile ce ni se 
aduc SUtit CQmp]ed ,lipsite de teme! deoarece În 
caz contrariu nOi toti ar fi trebuit să fim închişi. 
iar nu Jilberi si mnblând pretutindeni asa cum 
umhHi astăzi ';llm icttl nostru dr. N. Lupu (aplauze 
Îndelung repetate. ovatiuni) peste mări si tări. 

Ma; vorbesc d-nii Oh. jlimuş si I. Vasilescu
N<l!t!ara, care a.rată Jî!Cdreptltile făcu1e săteni-
101' dc Gătre Pa11idul liberal cu aŞa zis.a a d01i3 
ex prop.ri/e re. 

Seprocedează Ta allcgerea comiteiuluj jude
tean compus d1'n 76 I)CTso~me apoi se ridid şe
dinta. 

'" 
Din Partea organizatiei 'centra:l\:! a partidului 

t1lr;mesc primim următorul comunicat: 
.. In urma cererei orgal1izat1e; d~ lasi. con

gresul Partidtllul tărl:'meSIC se amână pentrn ~[
lele de 26, 27 ~i 2H Noemvrie st, 11. a. c. Sedinta 
comitetului exC{;urtjy' ce!1tra~ cu partic(parea par
lam~lltari·l{)r fixat;l pentru 23 Noemvrte la Chi
Sinall se atl1al1~ pc Vineri 24 Noemvlie st. n." 

• 
Gazeta .. Lupta" din BUoCUyc,5ti aJIă din cer

CUri tărflnistc bine informate că d, Miha.1ache a 
~sprăvit un raport către congresul partidulUi ţă
rănesc În care s.ustine păstrarea tiJ11ltci parla
:mcntarilo,r ţărănisti de a nu ltIa parte la hlcrările 
unul Parlament ieşit efl'ntr'o lovihlJ';i: de Stat şi 
re-crutat prin fral]d~i si violentă. 

F,wt111 acesta ar dovedi. dupft părerea parti
zanilor d·4ui Mihaaache,~ scri:e gazeta~- că. des! 
întek,g-crca cu d. Manitl nu a is-lmtit; totus pri1.l
tr'o actiune [laraleHt se caută a se p;lstra le· 
g;ituri prietenesti între cel'" dOtlă opozitiuni. 
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UlImlncca, 26 Noemvrie 1922. 

Prietenia italo·română. - Granita româno
maghiara. 

D. Du~a, ministrlfl de ext.erne, riîsPllllzflllC 1<1 
teh.::<ram<.:. ad resata de d. Mussolini. prj ml1l llIţni
stru al Italief. şi (.Comunicat prin Le~a tiunea Ita' 
Hei din BUClIrcşti. a tomis dluÎ ,Ll1hovan', mini
stnd Rormtni6: ';IU' Roma. o .telegram~1 in care n' 
rata buclll~i<1 :Roll1âlljDI Pentru simtclllintelc de 
adcvar<lt<l pri~ten~ ale Ha,tici fat~1 de tara tJO,I
stra. 

Comil/:ullea illteraliat~, ins[q'cillata \.'u hoti,r"· 
rea !tral1ii~i Între România şi Ungari.i ţiui!nd 
seama de interesele economice locale a hotiir:H 
În favorul 110S1r1l. dându-lle 3 sate ale căror in
teres~ e,,:olwlllke eraU strftns kgatc UC Or:l!:ie!e 
rom,llle·şti d~ll apropiere şi ni s'au dal pen!nl fl

celcaşi jntere~(~.a!te 4 sate În tinutul S~ltmar!l!lli, 
COInlllle ce pânil acum le deti:nca Ungaria. 

PrimUHtlinistru francez U. POincarc " rostit 
() mare \'orlJIT îJ] Panlamcni a~lLpr<t politk:ci ră
S~lritene. Din HUllUririle lumillo(lscdate de d. 
PoiIK'an: reiese, d! multumita 'politice; engleze, 
re-am Răsit 1a 11·11 deget de Ull n<Hl dishoiLi. Tot 
din vorbin~a dlui PoiJlcare aflam dl Anglia ne 
illvita~e S;l trimetem trllpe contra Turcilor. {l1I

\'iernu.! f,rallcez Protestase chiar la Londra îrn
lJotri\'CI. acestui demers. care fllSCSl\ luat f;ir~ ca 
Frant~t Sil fr fost mai nainte ÎI1,trebată'. 

Comi-:;hrnea dunarea11ă interaliata tiin 8r:.1-
tislaTa (Cehmlovacia) a aprobat în mod hotărâ
tOr ca RQmânioa şi Jugoslavia sa adminlslrer.e 
Portile-de-fcr. 

Ce-i A nou In politica (ărei? 
Din cercurIDe liberate se vesteşte, că guvernul 

)iberal a· hoUirât C,a in sesiunea de La1'fiă, care 
încePCIÎJI tSă,Jtămânal Viiitoalfc. să-şi rtlreacă .e
gile fi~alc, ~~forlmaldmi~stra:ti.vă.bugetU!l Ş';j 
legile urR'cnte (cari nu pot slliferj 'amânare) alte 
}\fică,rui minister, După vacanta de Paştj se va 
aduce În desbatere nou·1 proi'cct a,1 Constitutiei 
(legea legilor). ' , 

in Zl1.la de 7 Noemvrie c. s'a sărbătorit. CU 
mare parad;t, in toahi Rusi'a. 5 ani dela intro
ducerea bol:seVismu.lui. In satele de pe malul Ni· 
struluL s'au facut p~irăzi, la, cari au hlGt parte 
Şi trupele bo}şevice. Ni se scrie din Soroca, că 
în satele larova, FIămând.a si Cekinova, s'au ti
nut vorbiri de dllşm;mie cont.ra tărei noastre. a 

Domnitori:lor şi .armatei române. Vorbirile au 
fost tfnut..: chiar lâm;ă malul Nistrului spre a fi 
auzite de trupele românesti .cariipăzesc R'ranita 
spre Rusia sovietică, - Mail1:oll ni se vesteşte. 
că de câteva zNte. noui atacuri sunt di{iJte la NI
strU. d'l' p.atnrle si 9;rtlIPl1ri mai numeroase a:le 
bolsevjc~lor. AtacuTNe urmează noapt.ca S1 ziua. 
Uneori Înccardi S~t treacă Nistru!, cefe de bolse
vici Hlr:1 arme. -- spre a face spionaj itI Basa
rabia. In noptite din urmă s'au făcut multe în
cercări de trecere a Nistnllni. Gd1nicerli 
au [)rI'ns de v~ste şi a~1 respins pc năvălitori. 

Medic!1') inSI)ect>or mfllicr dr. C. 1:. Scqottel. 
iilmit eli tn':tdător111 dr. Mih.th'i Peter fus'e de
'corat cu aceiaş marc d!ccoraHc românească ca 
$Î dsa. printr'o scrisoare adresah'i l'r~mll'hri mini
stru d. 1 Brătianu în'HJ)OÎ·ază deooratia ce mi 
misc. 

Din mai multe părti primim veşti·că slujba$~i 
poruncesc priJmăriilor satelor să ahoneze gaze
tele Iiberalle: "Viltorut'. "Infr1îiirea", •. Gazeta' 
C<llpitaJei", "Vestea", "CarPatii"', $. a. 

Duminecă Partidul nationala tinut o mare a~ 
I dUllare wporalTă la CLuj. 

"GLASCL SATELOR" 
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CALENDA.RUL SĂPTĂMÂNEI. 
Noemvrie 30 zile. 

II Ziua I Calendar Numele sfintilor Ins·emnlrJ I 
n. I v. şi serbitorilor 

I-

l Luni 27 I 14 Ap. filip Merslti vremii: 
M.rţi 28 M.Ourie vântos. schimb 15 

răcofO!. 

Mere. 29 16 Ev. Mateiu , Scare~: 
Joi 30 17 C.Origoriu răsare la 8 ore 

~o o.in. apune la 
Vin. ~1 Dec. IS M. Platon 5 şi 19 min. 

jsămb 2· 19 P. Avdie 

~um·1 
I 

3 : 20 C.Orig 
; 

Dum. Ev. d. Luca, gL 1, voscr. 4. 

----------------------------------------
-- In Arad apare o gazetă zilnică {indepell

(hal t{l) ÎntituJ..a.tă "Solidaritatea", sub conducerea 
pretuituJui nostru poet A. Cotruş. 

-" Politia din Arad a reuşit să prindă 4 copi
laşi cari în fe-care seară .furau dhl pivnita Se
drie1 orfanale acte şi documente. pe cari le vin
de~m negustorilor. 

" .. - In ti mPll 1 unei certe familiare sotia politis
tulup Nicolae Ranescu din Arad a Împu.lls de 
mai mlllt·c ori cu s;abia asupra hiirbatuluiei. Ră
Jljt ?'reu Ranescu a fost transportat la sl>ifal 

FClllC'ia a fost dtetitmt'ă. 

-- fratii regele Alexandru şi printul Gheor
ghe a JUj{oslaviei s'au ÎrtWacat. Acest fapt a pro
du~ mare htlC'Urie În tară. 

- Toate administratiile financiare şi percep
tiile di11 tară ~IU pri.mit ordin să primeasdi in 
dare sau orice ,a:lte dat.(lrii către stat. dela ce

tăteni. si bani dc hârtie de 25 şi 50 
de bani, deoarece Statul ref.rage pe această cal~ 
hârfia monedă. ce a mai rMnas din vremea ocu
patic'i. 

~ D. G. liartoll. conswt ~cnera.] amcrican Ia 
Smirna. a găsit 30 mici moncde (talerj) de aUTo 
despre cari se Zice dt Stiut cele dintâi l110nede 
ce s'au tLtrnat pe fata: păm.<'1llhlhti şj cari Pre
tllesc !>cste 1 milion de dotan. 

- Raymond Wilson din Grand Rapids (Ame
rica) a fost Pediepsit l'a 40 de ani puş.c;ă,t1e. pen
tru r~plrea (furarea) unei fete În vrâstă de 11 ,. 
a11,i. 

-~ In Tun:v lui Februarie 1923 o delegatie a 
fratilor nOş.trj din New-Y O1ik (Amer:icaY va adu
ce la Bucuresti statuia hti Theodore Rooseveltt. 
fost presedinte 'ilJ Statelor Unite mare prieten 
aJ pOporUhli Român. ... 

_. In Buhmria a fost descoperite firele unui 
complot a oamenillor ge nera1 ului rus antiboJse
vie Wran~hel care a~a de gând să provoace o 
răscoa,Iă mi.litaTă în Rusia sovietică. Aceasta, ()r~ 

~ani~atie ave·a de gân<i să ucidti toate persoa
nele trimese aci de guvernul bolsevic ca să ză

dărnicească opera wra,l1geJjştilor. 

- Inginerul italian Visma.ra a făcut cercetări 

pentru facerea unuirunel sub strâmtoarca Mes~ 
sina. care să kge Italia cu insula SioiJlia. 

-- Femeia r-:len<l Ivallo"jl.:Î, PDreeJ;ta ,,!Ha
[UŞa Timjşoarei", in vrasra de 102 alli. desnă

<lâjdut~i dt şi-a perdu-t 13 copii .~- cari muriseră 
-~- a luat () bae rc~e. !'O'a îmbr~k:.at îll alh, a hă

rut u.n \;uÎ În părete siCli ajutorul unu; prosop 
(şterR'ad s'a sllânzurat. 

-- Jntr'{) lupti, angoajată CII jandarmeria jug-o
~lav~l aproape de CrU$ova. a fost omorît vesti
tul YOÎvod buhtar, Liubomir Vesoff, cai mai te· 
mut dintre şefii de balltl~l hu!gari <.lin Maccdoni:t. 

-- A fost 1)1IS în lihcrf,a.te d. dr. Aurel Dobre· 
&eli, fost dcputa,t. care fusese a resta t În Bra
şov pentru c,î Inase ap{lr:trea satellilor 11f')11-

drepb;titi prin setltintele aoduse cu PriVÎT(.I la 
Împărtirea p~imâlltttlui. 

- - Spărgătorii dela fraţii Kornis din Arad aU 
făcut o nouă Încercare să fugă din temnita Ar3.
dliluÎ. dar n'au isbufit. 

. ~ In hotaml comunei (iiurtcle.: geologul l:mH 
Lobonţiu a des~opcrit rămaşjtete UtlUl aşez:a

:mânt al omulLli preistoric. S'au gâsit o mt.lltimc 
de obiede. Ca topoare de piatrrl, datte, frEJnturl 
de oale. etc. 

._ .. Din Sant[agD se anunHî că În Chlli (Ame
rica de sud) a. fost un al _treHe.acutrcmur de pă
mânt. In arma accst.ui cutremur s'a scufundlt o 
insu'Iă de lângh coasta PC care locuiau .100 de 
persoane. 

- Dşoara Pcnelooe Cavula. În vrâstă de 2i} 
ani, din Constantinopol (Turcia) s"a Împuşcat În 
injmrl În fata mireluI\' ei. În ziUa Iluntei. 

---------------------------------_&-------
Ochire'n poJitica-lumei. 
In vederea alj)f()Pia!ei (ntrhi a hit Kemal-p.a.sa 

la Constantinopol. toti ÎnaH1i s.lujbaşi ai fosmlui
reRim deopcrcta di~l Constantinopol alt fu~:t. 

De asemenea p(JPttl~tÎa creştină din capi'tala Tur
ciei trăie~tlC <Clipe de gro.az~l. de teama răsbună

rei sâll~eroase a Turdlor. 
In răstimp Adunarea NationaJă (hlrce.a"'C~n 

din Angora (Asia-mică) a ales Pe noul calif (tit

lul domnitorilor arabi, urnwt alui Mohamed) şi 
a detronat pe celala·ft. 

In Oerttnania e criza de guVertl. 
Primi i1tllinişfri P<Jincare (ranc.ez) şi k)rdui 

Curzon (englez) au SiOsit la Lausanne si aU aV'ut 
numai decât o intiiblire Cl1 d. Ml1sSolini (italian). 
Cei 3 miniştri sunt elerJlill inteleşi asupra tuturor 
Întrebărilor ce vor vel1i 'PllSC În dcsbatere şi se 
vor infăttsa ;ca o singură vointă la COllfer':nt~~ 

dela Lausanne Turcilor. Inainte dea pleca la 
Paris, d. POincare va avea o Întâlnire cu dele
gatiile aliate din Răsărit, cU România şi JUgos
lavia. 

Guvernul polona cerut S~l fie În curent cu 
Confertnt.a dela Lausanne. deoarece este intere
sat de aPrQape. Polonia se deolară gata să. intr'! 
în riizboiu eontra Rusiei, dadi această din urmă 
tară va ataca România tn Basarabia. 

TDate tpartidch~ din Italia. atari de ..::cle cx:
tren ... 'ste (socÎ'<l,Ust~r<lu1cafl ~~~evl;c) aprob-d' 
programul guvernulil i MHssolini. eX1>U:'l în Parla
ment. Se svoneşte, c{i o]wzitia se va grupa în ju~ 

ru.! poetuihli d' Annnnzio. Deocamdată fosturl co
mandat aJorasuluj Fiume. păstreaZă o re;>;,C'''v~i 

ÎnteJeap1:re. 
In China. sro rea de Incrtti c îngrjjjtoar{~. Ame

rica, Ang'Ha., Franta si Italia .au dat Un ultimat 
(provocare) Chinei. In legătură cu arestarea eu-
ropenHor. 

\ 

Marea .. Timcs" spun\:: 



Pag, 4. .,- ia .,OLASUL SATELO~" DUl1'tliltc<a, 26 Ntl-Clll\Tje 1922. ----------------- ._~-,-,.-.. --------------------------...;.--_. 
Ru~i se tem că kemaIiştii (turcii Cari urttneaza 1 
pe Kemal-pasa) plă11llCSC un atac în caucaz./ 
Spre a-i întoarce dela aCj~st gand. holsc"icii ar 

-- Prin/T'O r,il'(\111!"l1r~ tr18grafi('i:î' ,\(11'\>' , ~ lI:JJ.. "'a:a. ~ t lLI. :I9 ::i 
SOI r tI t III 1II'(l!" din,,·ţ.illllilnr ~w:)lat'(\ elin Ill- ., 
i l'l'ag,'I ţ;l1'il, Ili t'll isi rnll lnsrr!l('ti llllPi pn- pentru gazeta GLA5Ul SATELOR se primesc la 

f 

f 

r 
i.
I 

fi îmb1at Turcilor spriiinu,l lor în Balcani. Ou
vernuuI bolşevic rus se gâl1deşte la o întcleg-ere 
DOIiLiocă-militară cu TUKia SI Bulgaria, Turcia 
sî--ar lua o parte din tinutur"[e aZi' gveceştj S'i 
RNlgaria o P<1.rte din Serhia, in vreme ce Rusia 
ar ocupa din nOII Basarahia. 

hli,'{\ IlPl"('~t (' ('11 dl'si'h',îrşirp ş(:nl,ll'ilo]' si'l 
('<'1"'('("/',1' "il~elllal(1(ri';d('lf' Sl ;\l\lllI1itp lu- "AGENŢIi"'\ ARGUS" ,t 
ca luri de petlI'ecpre."" , 

-- La ;--:iQhişoara :.\rdl'al) a lllurit cpl 
]ll"Î mi,· Olll din tal'iî, I'~l ;1\'pa \T,Îsl il <lI' :2.' 
;l!I! ~i il\'f'n ,) Îutli1.illll' de Î,-) "eli! illl1'! J'i, 

.. - 1~()11l:lIlii-111:H'('tll)11eIIÎ aii InaÎlll<lt eOll-

Indemnuri pentru f"['in\t>i dt)jn L;IIl"alll' 1111 lIH'!IlOl'and c'prtltld 
I'Înstirpil rlrpplllrilol' lor nationale· din par, 

fratii tărani. I !!'il Blllg'ari('Î. (ÎTl'I'j('j şi ,JlIg'u'>lm'jf'Î. fn (',IZ 

S"trada. Exn.iDeSCu. N:r. 1. 

, Cine nu cunoaste ~ 
.- izvorul de tftindlale din Ârad .
sit cer~tefJţ(~ mogal'J'l'Ul de mOdti a fui 

S7BIISSER 
t , I (·ontrar. splme în IIIP!l\(WÎlI. Homill)ii-lllil'~l'-

I v1z-a-I'''z, de bts lutherouă din Ă)4aa. 
Au, :când tnata lumea cauta "a ~c S'P-Cculcze ! Ihnc'lli \'0)' fi ~illt,i sf\ SI' !'idi(,f' \)('11! l'Il aprt- 1 ~================::::= 

unii ]X! altii si -cu cavitalurile Ce le au voiesc 11";\1'('''' dn'l)lnrilol' 101'. 1, r:::RANC/.SC TRITT··-H-J71L' E'~R'l 
să acapareze! ce pot, trebue să ne cugeti-îm cum ; ~ , 5 

i ======================================= I 1 putem noi să ne sc;lpăm de aCI~şti speculatori? 1 l' 1,' Birou de arilitecfw"â. A R.!l D, ~t,.. CoşiJiH' (lr'l'ssdl~lyi) 47. 

Vedem din zi în zi că toatc se scumpes,:, Il!! j ....... ""..... - ~ t 
i tl'Gtf....-. c:» ~ <ll ~ I e. I~. \îl -;'.' Primcşte fo/ft/a l de ((JII/t'/1zi d. la eri ... mai simple I 

• e timpul acela care a fost acum 10----·15 ani. C;J 1 ! ~ "il l p(tflli la cr'le mai eomplicatf' şi modf'l'nl' lucriiri de I 
~il nC sci1păm de acesti speclllatori trebue llllirC./1, Târguri de ţară. II !_b...-:'=:.. __ ::.~~J:PI;,l/(ş,tel'XeCUlâridi'i)Ia!llIrişidel.i~ 
ca noi ullindu-ne unal cu altul şi strânR<'tnd mj- - ~ 
eul nostru capital să ne aprovizionăm CU ceL! I După că:l. n. - i ~ .... a..o,",~.~""""~",, 
trcbuin.::ioase. Şi, accasUi unire nu o putem [ace, 1 30 Nov.: Dc;,a (Banat); Medias (Ard.)'; --- 1 i Se primesc 
deciit numai prin Cooperatie, caci coopcraHa c ' Dec. LăJpusul-româncsc (Ard.), Zalău (Ard.)'; - AtiENŢl' ŞI TECHNICJANl· V ÂNZĂ TORI 

I I 3 Dec,: Săvârşin (Cris). 
sin~tlru mii oc care 11e face s.ă ajungem Ia cu- ,la magazinul de maşini de cusut 
vintelc Domnului Hristos. care ziclc: ,,Iubeşt~ pe Si:nger Bourne &. COn:1p 
de-aprOalWlc tilll ca '~}e tine insuti". 

Cari aveti În sat Coopcfatîve, a-ti putut v(:- Directiunea Biroului de Vamuire CFB.; ~ ..... _-.... __ .... _-~--... --·-.... -.-~--·-... I--.... ~ 
dea că Cooperativele vând toate articoleTe maî Telegrame: VAMACFR. I ICI k I 
ieftin ca ori şi care negustor, ia finele anului ------..;;;.----------- omul vânătoru ui (Vadasz {irt) I 

' STIMATF. DOMN! 
castilnll ce îl realizeaza această institutie catâ Vechiul Restaurant, Sir. ftflmaRU'Ii~, 
sa fie împărţit între membrii ei. Avem onoare a Y<I. aduce la CllHoştintă, cii 

O r.'a redeschis modHn rem;vat. ' 
Unde atl' mal' văzut acest lu"ru \'redn\'c de - nor· Directil!lle Generală a C. F. r,(, a mal .... Ce'e mai alese bru!ud, Bu\-ă1ă, , 

Llrl'l1at r
," 'infijJltat birouri de v{ut1uine în statiile Arad, Ora· 

d re de primul rang, In fit'c2re I 
.. tiC negustorii dela sate la sfârŞitul anului să ea-mare $i Satu-mare pentru operatiuni de vv- sea,dl dela or" 8 COl;cfrte"ză orhe- . 

mUire, imy}ort export şi tranzirc cu un tarif re· 
v, oanl'" 1 .,.; c ~ A t V ~ t· 'l ci f stră d~ prirr ul rar g Preturi rr:odr;-le ,enll a "'1 a sa lmpar a caş H~UrV e rea-,' ll,S şi uni Orm aprobat de onor. Minister de . 
Iizate de ei în t,impul anului? Nici unii nu v'ati In .Finante. rate. Rosgă l'prijmul On public, 

A v VV v 1 LE • • ~WE ." cugetat pana acum la acestea întrehări. V'ati j a rltl!'Clm (I('-Ci, di toate {)]}eratl'IlTlile de vă-
~~~~----------------~ dus si ati -cuimpărat marfUri doia Orice comcr- I muiri. ce veti avea de facut. fie la Împart, cx- I Pi!niru comercianHi din Il o . c"e I t 

cia.nt. Vinde câte odaEl ClI cQţiva lei mai plltin il port si tr~n~itc să. le efectuati ,Prin biroUll .C. F. R. r Vin' •. 
. , _ d . c, ,ul1de vetI f[ se,rvlt prompt SI cu pretufl'le con- ][ ......... ~ ,......., ~ ":"':';0 ! 

m~rra, t.;~ s~aca ,Im'.lt:lra de .moarte CO(),~erat!- I iorm tarîTului aprobat de Minist.erul de Finante-. .......-...&1........ ~ ........... 
ve., fara sa Va S?;andlh ce vOlcşte comercIantul. j Acest birou este sub controlul Dircctillnei Gene- primUl magazin de manufaclura, ,. 
Cooperatia nu faee deosebiri de' credinte, nici 1 rale C. F. R, vi~de stofe, mă!ă wd şi texlÎl cu 
de averi. ci cauta să adune la sine pe toti acci ce 1 preturile cEle m.,i avanttJgio2se. 
au inimă către f..a. Se poate bine aS'Hll;lna ~1I o /)1'1','(illllen {J;rlJ/III/Î rI,' ('ill1//li/'1' ('. F, n. Biti. Reg, FerdJ.qand Ma 16 (80r05 Bimi.K!r). 
familie, că precum un tată caută &1. adune h! __ --------_________ _ 
sine pe toti cOl~ii lui şi t(lată familia, asa Şi co
operatia caută s~î adtme la sinc pe toti acei. ce 
o doresc, fără să fad vre·o deosebire. 

SERVICIUL DE PODURI SI S~SBLE ARAD. 

No, 1488/IJ-1922, 

Hotelul şi Restaurantul Podocria, 
din' calea Radnei No. 3 are camerile cete mai
curate şi cu preţUl i a..-an1agioase. Hestaufamu~ 
are bucăt c Tie de primul Iar g. btu1uri naturale 
Pifţuri ieftme" ServiciU punctu<!1 

Deci căutati si vă !uPtati din răsputeri' ca s~î. " 
fa.cetI 0)operativa în sat. căci dacă nu vom avea, PobllCaţiul! e ~e licitaţIe. . 
yasplată pe aceasta lume, vom merge În cea lu- In baza ordinului nf. 10074-1922 al Ministe- I -------------,-~----"':. 
me cu fata sus, fără să ne fie vre-o teamă. '"om rulul hTcrăr.ilor pubHce. Directillnea de poduri 1 Pentru orice vânzare şi compărare 
fi cu su.fletul liniştit că am împlinit P'C acest pă- Si $Oselc Cluj se publică licitatie pentru oostru- ' 
'I11ânt CUVintele Domnului Hristos: Iubeste pe de-l irea tuburilor de beton nr. 91,15'" şi 157 pc şos, de case, prăvălii. restaurante, ho-

aproapele t"'u C "'e tI' " '1 sut' jud. Mi.ci~laca,-Hălmargj.tl, km. &'l.0--118.0 care teluri, vii. păduri şi părnânturi. 
,~ a F nv n- [. ti 1 S .. 1 b tA' 12 ad.-esat· va v numai' la se- vanca a ~ erV[CIU su semna In ZJl1a . .-

. TULIU G. .. f luna' l?e~c~vrie .~l1ul 1922. ~a", ~ra 10 o?servând A. GENTI Ă. l\ ~~ G U S" 
~OnL la led . .:oope.rat. sat. "Aradul. ?I~rC~1v leRII contablht.ttr<!. publice art. " . . , ,~ ~ 

--------------------------------------
Mai :l10U. I 

Depunerea ga,rantie i provizorie de 4% a su
mei din ofrtă S~ va adeveri prin recepisă ane~ 
xată ofertei. 

Suma preliminată în devize este 33.000 Ici. 
f:labnrat tcchn(c. condÎtilmHc de edificare 

şi licitatie si modchll de ojert~ s-i contract ~c pot 
\"edea zi1f1ic în orole oficioase. 

Str, Eminescu (Deâk Perene-u.) No. 1. 

GOBOl şi DAVID 
firmă inregistrat! 'a TrIbunal. 

ccl mai Ulare m:lg:~7in pre\i~zut cu H ihfdrr 
ti:: Nlln be g ~i măluntisulÎ. 

ARAD, BUl. Peg. Ferdinand (Boros B.) 4 .. c 

--- In ap01e Ţ,1l11~sf>i 1.111 .-\n~H~l) .. a sosit. I 
(hlpii n 1'[dil,!Ol'JP PIIllTt cip 'penp\~t~l. 1111 \'(.1- i 
pOl" dt, pp)'sV'l1lL'. \'l'Jlll1d dJil .\Irwn apu·- I 

.";C'<Hlkt. In l,()t pa],('l1r~lll dtlrltorÎpi (l hoali'î I 
it sP('I'rat onl 1111P~ (1111, p~ll~. p~ (lill illrl'pg 1 ~~~~~~~~~,a~~~~~~~~M~~~~~~~~~~t~FmI=~B~~·~' ~~ 

eGhipnjul (num(ll~LJI (';1Uîl(wilor) a rrltll<1S îll i V" G IZIN D~, H lINE PEllTRU B IRB11 ŢI, BIEŢI ŞI COPII 
vÎ;lţă 1 marin:}'!'. 2 ()fitrri şi ingÎllentl ~ef. I !.Un li B li i', li li. 

-~ ('ollslIlul lill}.!.ar Bt"la PJp dela lega-! Haine de şcoa'ă. Pfl1tn:1J:e f'lntru băeţi şi ha;~e p!,ntn: b[,rb/lC ,lfil2;laliuri 
ţiUJlea maghiară, elin Bueurpşti :;;Î-<1- fHf'l j n&ltonne de iRtuă,rciOn'ice. bluze dt- plt!e, 'peltJ]i:e 111 "qne ;-,~olttrrt'nl. -

~~;'ăin~~~r!:\"b,;~n,?u~;~;,~~ă'fiC\~;":~~:;::i ,::~;; '1 Szâ~~6' ~i K;~16~:'pia \t~ SA;:~~ lS~~~u~';;'i;~U~e;:~~~I:;O~;;ŞUIUi 
se zirp, malilrl pÎNc!el'i În hani t'e il !Il! .,. 

1 . J " . ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~'~FF~' ~\"'l\t _<~.,(I,~I,J~~i:.«(' .. l':I.l~I:_ ~~ __ ... _~~_,~~~ __ .... __ .. _~_~_-~ __ • .!!"._'lHB_;;;= &&E&S&LU222 umn ....... _xSi • .:&A1IIEW. iBA ! .... & 

Tipografia "CONCORDIA" Arad, 
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