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Hen:ry cleReg:nfe.,. 

, Sfârşit de luptă 
('or'o" ni u/fIlna st'rii' 1)(' ('âml'tll ÎJlI't'Jşif 

De sânge şi de lupte; se·aştulte o umbrd palii 
Jfrri dt'osii, 'of moi d(,rsir ,~i,() }J(lrt' /d/lI)'{l/lo 

hrl'tllllr" p<1.,)(Îiiflll f'I' (/0(1/')11(' ('or{(',,~if, 

In 7.,(/1'(' faJlII1 liriii dUl flÎllrl În /,(tod ~i-I(('//III 

J)r.~tI'r,~t t' gr(j,~lI' {u piri Î II III'uq /'(/ .It' jlii.I'/(I/'r' 
(' '/' frj,~fii mai (' ,"('II/'fI ('f' SI" d(·,~frnt/lrl 'fi ,'!((/,I' 

1'(' {'(ifliflll1 plin dl' SIÎ!lq", !lI' !ll:/JI!'/f' şi {IIm, 

j)if( I"intl ill ('(irul UII sll:ifliil ÎI/fiara! l'âS{I,IIIP 

; ',i/{' 11:1 ri'i.ILif ;11I'('I'1I'('/i sr1 ,~" l'idi('c.If.~o/' 

!Jar ff'l,(l'ul {IIi /'('(JltI" ,~;-UI1 1'11;1/ 1/I'C/'II(Mor 

Doboară (oa,Iă cloqa fi fOI'!u Iiti ,~I t'ăll1wâ, 

Sj.'oasă p,intre norii tU erest! dantelafe 
T,'im ite luna. blondă o ra.zif pe pămel 'n" 

Şi raza osta pare asemeni unui cânt 
(1(' M' tllalfă lai1;ir ,~p)lp ?i'il'i Îndoll<rfl' ... 

('07")(/1'11 umrJl(1 l/op(pi !11' C!11111Hd pâ,.â0f 

Pp NUf' dO/'JII dr-fl.jJul'lIri /III .... omn Ill'iulbl/t'td 

,lOJoldaţii noştri apTigt ce 'arII-aii. drsl'ohir 

OHi 7l Îmii ritpa,ză, ("U brrr.( infTăcăraJ, 
Tra.d, tip r;, 

APARE IN FIECARE DUMINECA, 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

>11Ie: •• 77 -
, 1 ~.. _ ţ •• 

SI' -;'11<1 Sii 111;IIHI.,:\I' "flIIŞtllilţ;1 1l0;(stril na-

ţiOll;1!iL [liil'il!!plf' LIlI'[wilt U fost HUU! din 
;i,'I'[;\ (';!f'i 1:;;1 ~illl';IH Ill'i'l:J'PH :IlI'!"'ll :11 ill-., . 
liltl 11(·..;t\,' ('arp,,~i. 

I;l!' dttpil islllH.'din"1 1H;Jl'ellli 1'[lzlloÎu, 

.. it'lti th'l,1 0i~e~ti" a t j'!'ClI'l ia \'p('lliul j{0-

:.:;11 ~i ;t I";lt p;ll'!!' ;]t'11\'(1 la 1';llLlp:lllia PPll

tdl irl1l';U'{';) iti l';lzhqill. 
In \TPlIwa r{lzbollllui, rmrinlt'lp I,!lcal'il! 

, 
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ro -
: ;1 ln'l~lLl iti :\ Llwri\'<l, i,J[' Il!' ;I"i in It,dia; 

iil 1:[)II1,I, !llli!.'~ it r;~tl'lIt fl illtinsii Pl'I)P:l~ 

~andţl l",nhll ";lllZ;I,\'()lIl:~!le<)St'il. 

,\st [lzi 1 p{ll'ilJl .. !el.llC;\"'Îll ItW a J'f> pe 
Ii iliiliiil 1l1 ,\l'dl'iduiili ill ~t'lr!;iit dpsl'obit. 'I:l:i 
;"I'i,'it ,Jt.,,;t' ,iltii, ('1 ,1 Utili apucat ~';l \',HHl 
;1!r;~l'l!llîf i,lfillul IH'!ltl"ll "an';, h:pLn o 
\l,.til Înt n·agli. 

(lddul(';,S(';J 111 pace! 

Lupta pentru a dobori un steag. 
N ăixn.itii. -

~ j"";, , 111 (i i II 1 It" \'(j:a de llluit il \'1'\'11 Il' 

~ i III t. it :1. dl ţi) rflll i [l1 Pa S~I ;\ i 111' n'\H'l';t,ell ~ 
\.ilt,!.ii j,i liL"'~:il i [11 \'undllt'i'l'!'" Fln-i. Ol'gil-

11l ti l' i tii' III pt il JWI1'll'll d't'I' pt uri :;ii p[nll;."tl t , 

1':li'l itll!! ~rli';olIP"~' :1 ('h'~l~lr Sllh "tpa!.!'UI 

S11t1, r:;i ,pe tllllHeit.(wii din oraşc>, Pf~, orice 
Stlill d,· l!lIlll"itul'i ,'II hr,l\ltl ~r ,'Il ('I'pl'nd. 

P;';'lid,!1 t[II'illlt'Si' ;, tpl't'ld df'i<l Sllll]ll,l n.~

pn'zi'ut illlţfl a lI'uei (,!~lSt' sociale ~i ~p l'i
dil'ii Iti ('onc~'pt i lllu'a I ÎnV[l ţ flt udl) 1ll1.f' i t!p
moeraţii Hll'j,lt' (Hi.11eşti, till';ll1P.';;f i) ,II eiî 
rr i i n"fl'lIlt 11'11 t d~' inm pt li 1,',' \-:i'if f'asUizi. 

Xli (' el,.l' mil';q'I', efi UlrZlllislIlld ,a, des
dli,; fo,' ;qll'ig îlllPNriv<l da.'lt~k)j' "luprn
Plh(' şi ,';1 ;1 1lOl11Ît la as,dt pntf'ITlÎC {'·ontra 
lrll': dllp[t ('!llJl 1111 \~ d~" lllir;] ro ('ti ;1,'(II~tea 

('undll'';f' dt' \'eehi politir'ia,ni.· itll fugit 

Crâşma necurată. 

, 
<II' !tIpI a. I;d,i~îî :;i ;111 atacat pela ,~paf'" eu 
"'~1!!.:t, i le (it dl \' it e. 

, F 111";;\ a!t('I'\;t cii' mil',Jl : l' [';q1'!111. dl, 

il: I ;J!'''I'i1C ,'<lIJtr;ll'l' ,,(O gfIWS" aUitia Inp-
1;~lt"I'i ;11 (';'11"11'111(' 1111 1'...;11' ;woll1, d;u' E',l,t'l 

tob.!ş lupti! pentru a dohori un stel g. pe 
"drp lll,ll ;111'''; ilr tl'l'hlli..;FII ;iIWI',', l'l [iine! 

;d ! .. r. 

I lip iI"~'sl Illlllcl ci,· v\·clen' '"Pi'cptittlll 
PIli, i ţ ia. 1 tii ! ti ) 1) : li" i clu/Il i t, :"11' ii!l~ 'SI' fat ă.. (h:' 
('li'h'!;l!lp !"lrlidt'. ,~/I"ill1 IHI fCllOnH'II" i.!n
("'lt -;\ll'jll'illt'.iltnr·· ('illd.ll i'll p()liti"a f1(~e"V 

t ei L\ri: apropipl'I';I ori \TCI,<;:IIlZl,-;;id int.i"\" 
P"r'lidld UII'i'ttH'!-i(, şi ('pl"lalt(> partidi" 
:',O"ntll e il! Hh-Ml1in'il lor lillljol'itarfl. 

nu jl'll'Ill':;;te 1Ii\;[ dill progr;uHP opns~: 

mai pe urmă s'au ~prins Cli necazul acela. eraU 
oameni săraci ~i omul sarac se deprinde cu ori 
ce kl U.e tlC\'o.ic. Povest~re. -

(Urmare}. 
Acuma reglliat la o s.aptămână la două, capra 

îi vizita. îşi făcea tabfentl (deprindcrea) frămâ
S..:urtă vrcme uup:i aceea ctllltară t:ocosjj, tându-j nitelus. far către miezul nopţii Îşi lua tăl
.0 lin:şte de mormânt se impr~\ştie in tot cu- pitSlta plcC{i.nd pe unde a venit, numai dimineata 

prinsul ~asci, era o t;\cere fioroasă. str~lln~{ Îl ~asean urmele în cel1uşa de ,pc vatra ş,i-o ble-
par'c;'t de lum~a noastră obisnuita, pe care intu- ~tem~ttie Îtl casă de-ti ))UnCa i mâinele în ;;ap· 
llertX:ltl des o milrca, o făcea s[t apese ca o pi,,- Aşa au fost pedepsiti sit-Şi petreacă o Parte din 
tră de inoară pe sufletlli lUi Haim Hascat şi al iarn;!. 
lleves.t-e--sci. V ClliCa asa ca un tiuit prdUllg, pu- Ca tco<.! a tit Rife<l, a dUlIit femei di11 sa't la vre ,o 
still, ilttrernpt uoar de 6isuilfirile lor înăduşi,e eia':;t tk s<;'~lrmallHjtl[1I1ii, ori de I>ttuft pene. 
si fricoase. N'au îndrazn',t s.i Spun;! o vorb~î,!lIl AhmC'i nu se auzca nici o mişcare prin l>Od~ cum 
~'au mi~t:at de loc; '" mai d:nsprc zina au adormit. pll'c:l1l insii kmeflc stditne. imediat (în<L'ltiO se 

D'111rneata lH.e ,p.trLl ,un vi~ ~eeaCC au/Ase ş: insufletca totu1, - par'că a'\leau viaţă şi cuele b~· 
simti.se in timpul nopţei. Se piirea că sunt hKrtlri ture În pereţi, Şi t.oată zarva asta pânl la cânta
trilite altădaW, de pe care vremea sterscse t:\~- tul cocosi1or .. 
ceti-a rt:J.aJl.tlltii (faptei adcv~irate). Dar vi'lz.ltd Intr'o noapt~, prin februarie. Halm flasc')} 
dcsordinea d'n casii si diutând CLl deam:l11l1Tltul. auZ': ciocănîturi la fereastră. In casă era intttne
;.:;\sira urme de capdl în cenusa de pc vatr:l; 1 rec. Riica dormea, "Cine să j e'? se Întrebă el şi 
au înteles că nu c lucru curat la mijloc. că trc-\ ridicflndu-se din pla'puma se uită spre fereastra. 
hue să fie ceva, dar n'au şoptit o vorbă nimănnl Deosebi lin ..:ap <le ,,;aL Se dadu ,ios din pat şi 
despre întâmplarca ac.eea. I aprOfliindu-s(! de s:o;cal11 (fereastră), vazu calul său 

A doua scară, caPTa n'avu chef să se mai '::0- i ~el alb cu pana că.păstruhti s.pânzu!ând. ..S'a 
hoare. Ci îşi ffice..1. mendrele pr'n pod unde ~ra I desk5!at ~alu! dela iesle. se g-ândi Haim. mâ duc 
j.!;!lagie (s~omot) de-ai fi crezut eli se dădmi'i 1 sa-l h~lg in g:rah!!" Si ieşi afarii să pri'ndă catul. 
ca-'a. ~sa se SCl1tl1r~ din dîpriori., fiaitn tla~a2 a,~a Cl11l'l Sl~ gasca. îll ditna~a, atâta. doar puse un 
~i cu Rlfca ascultati !1l tacere. se !Utau Cu s.~}''lll11a ; anlereU pc lltne-r i :'1 lua nişte papu...:i în pi~oare, 
-'[lre gura og-cal1:u!ui (,;::oş), iar aPOi vorbeau de! Când să pună mâna pe cal. calul rânc1teză 
alte cele, dar dc sgomot 11U, AII suferit ei mult, usor $1 ~ (Jcp~lrtă târ,1~(1 Jli!);i d,~tl~lll pana dt-

II 

, 



ro Il t r (Il"!' ). Il il' jeli U fI" jl n /.' 'li'; <III ţi' d \ " ) -il' . 
b!!(, rit' jllr"re"'\~ vri ef.· ,.]<JSI' snc;"ll', .\p/'u. 
plerl'iI Ill'i \ r{L'j..hltt;:;ia 1J/,'[I('[1 rlt'l" <J I.lll11H 

,,'I'p,o/lolitti ţi IIl'i ynljll' în frunll·'. 'In'lor 
pal'tidfl. <il!' ('i!]'ol'"i 1I1\t'lllilll!' ori n':-;t'lll i . 
ment,\ \dU~I1i<lllÎI'), .lip ('[I]'Pt" .. n·rll'ri", ()ri 

illten''i\' ';1' tnlll.ilnit 'prllp;!g;'1. s:'l(j~"wl 
\~rj ."il'. ÎflJjJtltl ')Jl'l"U!lcCşlp) jI:trti.Iullll. i,,:· ;1: 

1'(''-1;1 ::-i II' j'll :-;lI~t'şt t' pc dl;a' IL! i't 'glt!. 

Faptul 1.' ll~l)r dl' OhSI'lT;1! j hit o ;ll III 
s("am{jl, ,.... I 

('" )';1 J'Lwluni dt: p;J rt]ll. ill·PÎa.-;;Î niltJIl'lli. 
('cu'Î f,)nlt(',lzit ia Întrl'gÎIlIP 11;ll'tidlll lJll';I
IWSF. ,wpja"i fii dt' ţtlnllli, ,I('plt'(lşi plp, 

ment.e rurale, ori de cllrimd p]"Cnt0 dela 
I-i<lfe, ;t('(>II'~lşi slIfl"l!' IIpltl()!,!'''! (' 'Pl';n ('nll 

vingeri şi fJ)<li ;.llt's. priI} ol'igiuD, t·,tlri 1'01 

lM':'/'i"i Partidul 1)11'(11)('-;1" ;H'I'!":;;~l,iil .II' 
{'1"llJ('nlt' Î1l1r1\ intr'o lil[ISlIrll Jllili 1ll11';'!:;;1 

iu ('Olllpo/,it,ia altor Pill'l id,·. 
J \<!cii p;!!'t idul 1Jtnlll!'sl' ,'il in .... t 1'1 II i1cnt 

d!~ hl}Jlij al tJlI';lIti ... rJltlJlli, ,li r!l'llIIWI';lti,,

lI11dlli 1'11]';11 IlJllIH'ilp\'i'·W. e:O:'if' Il" II;II11l'fl : .. ;) 

;It J'dtJ;', Îl! Illorl fj n's/' ,·It'llJ('lltf· {'Il ;WPltl ':' 

"illflc!, ('li .\('1'1''','7 origill11 dill ;tlr!' PilJ't idt', 
rufuş progralllul an'"l lIi partid, dllC'! I'irlil 
1: il J\<l ţfdn I':t' pul Î 1 Î, '1)-:-'1)(' ia I [II', '. ~i',a da' . 
!ln,'f" 'i;1 Hit fi,. ele tllti ilt'I':;iti,t ,ldlJti';;'1 

tprimitil;. f)l)all' fi ,~,;tSil fI cit· uuii in"pli!',l' 
cabilă (de neÎl~faptuit): de altii prea Îliain
t.;tiA. Principii uri d~ctrillC {Îtl\';lţ[li uri) /.1,), 
liticp. tl·nhuinJ s{t il1lbl'[tti'7PZl' ill'tpl'f'se so
ciah~ gt'lIl'l'aJe. Ul'1lH'i.l7;{1. si'l sti'" dl'·nsll pra 

inb'l'e~u)lliilldi\'idual l)wt'sonalj. ol'i "hi,11' 
df\ c!:lS;l. 

1 .. · ... 1 l,11 rI .. fiJ'f~se ti'l.\' {'CI t'[.'/ltf'llt(' ,.Vl· 
1';Y:1iste" din ~dt" pHl'tid\'. :-;ţl refu2(' Irf·:-;piw 
gM trtrănisoJlll Pal'[ idnllli \[11'[\1](':;('. ,Il ('{t

lui prognllll Il]'; doerrill ~I,ill\'rttrd Il rfi), <il' 
gi):si-o ilwplicabÎI~t ,<\'\1 ["'putillţă df' ,a fi iu-
fl{ptuit~), . 

PiTI 1I\'/"'j'i"În' .~j dill ,I(T'it plltld il,· \\'
d.'\'1· jltllit it';l {'(~Ii)l'Ld' P;lI'! ilie f;l~ft dl' PUI.-
r.idul tii dtnf>:-", .. st .. r '1111,1; ('ittd,tlii, .I;II' 

oomieil ,};'I, tii). dp P-Cl)'; ,trag-i-('olll Î(,ti 
Ide pl:'ln;-;-ri:-iJ. \Il ',! .1'lJc,l ,IU ".''/('1"; dt'll' 

i.H'hih'. nil pt'IJll'll ci ,1ll1 "dlHLr : prillll''''', 
ţffrilllisiJ:1I1 P;'jJ'!idl! I Flr;-II\f':~('. st!;\ iTi 
t,dw]'f' npll'i(1 1(""11" 'l'! flHîltillll'<1 df' el"" 
mente. nu pt'Ull'P r .,-;In (\nllil'il ('11 1I11/'ll] 

înh'un Rtpa O' ('e fill.d(· măn't in ":tlll .. : ::>i 
~ 

JH '11 t I'n l' Î . 
:'\'\1 I)('nt!'" ('it j'I!' ÎI\:;;Î·I.· III1 iP ('DII\'lIIt· 

{pl,Jl'('; 'i.!I',tllllil ori j(lpalul IItl(~i dl'lf1n· 

('mţii t:llrfHO \Vil~Hl eşti) se nrqm~ll'.st' ('Il f Il", 
T40 de :"l;;negaţ1 a;s$ra: Partidului tărăne!Sc 

dar p'tlt (',1 Ul/'dtlisHlUI II/! ('(mrÎIlI' (pla
ee) eelul' L.', /'0/)(111(' arde portirh" fiII pLwf' J 

---'~" ~ 
p:i~t ' ,:. Îaim tl..5cdl În.;{;])U să >Irigl': "Na, cal, 
ila'" ~;' ~ca Pe urm,::c lui. Calul pilr'că illadins 
flicea; îl HISa s,i ~~ rW1'!wiC şi apoI iar pr'nva ;l1a i 

departe. l1aim I ,ls.c.a1 se tinea după 1!)(t1allul s~iu. 
Calul necheza. mar sta În I<lc :;,\i,,; putin. il ade
l1lCnea <înşela} las,'udu-I ~;ă se apropit! b dlli paşi, 
apoi pornia Î1lain\t:': I dar uicioufI r';' nU se Îlldt'părta 
Il' ~a mult. 

A~a il fură. Il\) lles~mtite, putin câte pu4iu. in 
$~in care se gii.sea, de-} dllSe până la m2.rli~ 
nca satului. JidamIl însă nu băgă de seamă. nu 
vedea , nu awzea desluşit. parYcă se pusese o 
pânză de lIelin l slJe neguroasă pe sufletul său, o 
teamă C1.lrioasă ş.1 mai, ales îl chinu.ia grija. ca 
să nu-j fure cineva 'cahll, ori să nu apLice dobi
tocu~ peste câmpuri , să j-I sfâşie lupii. Simtea în 
ei tot maj mult nădejdea că are să-I ţ)rind~; pat"cI 
itimboldea cineva să mea.rgă 'tainte, să păşea
scit cu Îndărăt 'kie Sprc calll1 it~lorar: par'că î: 
şoptcauKtasuri asi~lIrătoare, că acusj are să 
PllTIa mâna l>t Pana căIJlăstrului. 

frigul icme i 111'-1 simtea deloc; de aSCDir::'.':ea 
nU'"sj' putea da ~".,;oteaIă la ce depărtare! S': ,nii 
de casă; era un fel de rătăcire a minte l 1; , o 
mască înselătoare. (şj inchjp1l'<l ca se aiUl la 
câţl-va pasi de poarta locunteli sabe, că se află in 
1)reajma casei. Numai o{ .,tă, var'că , 'se lumina 
înaintea ochilor; tresări;' ,e uită cu groază în 

"GLASUL SAT~" 

rJJnr Hl';Hi;IJlll 7; tuturor celol', jH' ('iln m 
lllOd fi n's(' ti J'!'! lI'('zi II t;l ~ in făt işp;l/,it) (' i, 
III! jlh('{' t d;!/II"/i i{'i 1·(Jlltfnii,..;/ (' dill ,j('P(1~t ă 

t,;t 1"1, 1" I pLl! 'I' d. :\ l'w,nt,oi'lIl11 şi idt (1 l"H tip 
. il',I'I''':;; lngilt11 ::;i 1111 flla/'p dlni \. lorg;1 
j'('lIfrll cii (() (11(fII/Îşli, al' Inf/Î/'IÎ pe (1. 
.\'tfn' (IIÎ pc ti. McllediJlţi. 

p(' ('ti. II il P it rt idu 1 (;\l·tIlW ... (' l'llpl'ezi 11 U, 
iillfilţ j.)\':IZ:')! Il ('/.IS{1 atiu tiI' IlU!lF("rC}a~~ 

I'~I, ,tpt'jj,lfll' :lkt\tUi'1;'tl' in,.,II,:; {I/nr. fH' ,',11w 

C'Olldlli'ill ())'it i!l,c"t Iii jJilrt iti 'mut l'l'}II'('ziJl 

1; I ! I t, i i li (( ,~Ii ; li, li'\' Il' i; I Ş ci; 1 SI'. fi r iri il i tJ I i.(, 
.!pos"hit;i tii' 1'!':-,1uJ p,u'! idldlli, flinll'lI/ri/'ii 
l' ill 1',ln ;,JuJ liIJl'l':d (li'; a/ !>t1pnntllli .. \il'; 
1'" liillg:l t11l~'h· Cll'tlll'llrl' jJl.r{Ult'Ş{ i rOfrt· 

(·ÎII·. 1'llIdlll';il'lj'ji sunt rcpn·7.intanti jin'şf l 

I <Ii olfnr 1~1;IS(' ~ol'i;dp: .'Ii c-laisp]or .~liprl]pU,~t> 
,;i 1II,Ii ;tll'S IIi ('!lJ.litoli"-lIlullli s111> tO(lU' 

fOl'lnele. 
~. 

Se ţi! ie, (.'[It,!'upa Hwrg.' ill'pj() 

,n;IHdanţii I~i U IlI;'Ultl. 

Cflt e de trainică. ~11~ea'iUI 1~~gt'I,lll[,U in-
11'(' nH}(IUcMori :ji t ['Upfl SP \;1 H'df'iJ lă,
fltllr;r În ziua ('(ÎIU' !>ur[idlll (âl'lllll".:(' 1'11 

i f',~ iti i 1111/1 iil (J l' ti iII/ ti pl (1. 

:lI"I'I'ellllrii :lItîi/lliţii.i dl' H,-.:fă.c-i, Itl/ltâ
litri phttiti in ~/I/il)(f (/Untll. COl' bate um i. 
li/·i Iri/III 'i. urÎ '/lou/(' Îlld/'ll"nt>ţi. /0 U{itJ cf1-

,~('i 1,,1' ,';ti f(l/, (·in, .. ,; ~/1'ofrlJi. 1"> (;111'1,-1 dis
firI'! II/'SI' Ili'lIl III 11/1 ill·ifi (/1' lillll'. 

Mar61if congres al Partidului tărănesc. 
Neul program. -~ Plebiscitu' poporului. 

Ar Jo'Uca ~()l1~rC!-i ){clH:ral al Part:duluj !ar;l~ 
J1C~~. sortit Sa .1iuc in:sttmllat.ltea un-ci mari j t l
tâmplini oolitice. a avut lo~ la Iaşi. În b,itnll1a 
c~·tate a Moldov~i. tinde s'a savârşit atitea !". 
Cfuri mar: din istoria neamului. Desi plăllu;t nu 
>:. ... o demonstratie sa tintcasdi la pphuşirl'fl 
rcg-imlllni :-.illlic de azi, congresul tărănesc a luat 
caracterlll unei str~i.Iucjtc mallil"~statiull' populare, 
~aci diil toate h~dc.telc t,irei ofl.taIlÎi'..atiil'e tără
lI i)itc au trimcs dcic~aţi dc intelectuali Si tăran'. 

Sala "El is.1.hciU". unde s'a tinut conuestll, 
a fost arhiJ)lina. Ivirea I'n sa];i a dlor Mihalache, 
Stereo Bujor ş; Costac11cSClI, a fo~t salutat;\ cU 

urale im<uflef'te cari au tinut mai mlllte minute. 
Strig::Hf) de .. triliascit Mihalachc, LUt])lI !$i Stere!" 
sc repettt ÎndclunK· 

Intelectuali orasllJllt Iaşi, alcHlIra(i Partidului 
t.irănesc. îSi a'ratA bucuria lor. cu toată Înc!"e-:., 
dcrea ş' cu tot sufle.tui Jor illst1fletit. ' ' 

Cong-resiştt VJ!ste9C. că măsurile de infricar~ 
ÎIl toate jildetde n'au ]ipsf. GII\'Crnul prin agenţi~ 
s{ti sau ai sig-ur~lllt('i, :1 ~CHltat sft z:id,irlllccască 
L()[J~re<;ul. împcdecânJ pe ţ;irall' a pleca Dar 
tn~lsurilt! de Înfrkare au dat greş, Fiecare org-ani
zatie şi~a trimes delegati1i ei cari aU sosit la vreme. 
Cine îns,j se poate ÎmpotriVj THltcrniculttj \'al de 
vjată nouă pe care îl adll'::c, SPre hinele t;\di, 
Partidul tărănesc? 

D. prOlc'or llnÎ\'cr~i1;lr Paul Bujor. des,Jlizând 
con,S!;re~mi. ara-tă, În cu'Vinte plin.e de Însufletire 
că Partidul tărănesc, a tintlt să allbă al doilea con" 
gnes al său În Iaşj, în afară de alte cauze din 
acela. că jc!;cni' au dat omarc parte din votur:Ie 
lOr dlui ron MiJwlache (aplallze şi o"a~:i). 1a$111, 
ca re a avut jl~t(Jt(kalr~l!a a<;pi rati i (dorin ti) 'de 
rnaltă cuHură se !'ţ',mte azi ÎnviOrat de eonJl.'resu:f 
t:îri1ncs.:. care ii aduct, 111,,:!fleţ i rea lume.i nouL 

Dcscric ÎmpreJurariie îl! care s'a născut Parti
tidu} tărăllcsc. si spnnecfi ~uferhltele multimei 
care aluptaf. cu credintă necl'ntită În ish~llda t1~ 
nu'i ideal Curaţ a datna.ştere organizărei fortelor 

fllIijlocul câJmpuriior pus-tli. unde se văzu numai în 
camasil cu antcrcul in spat.e si ÎllcăIămillt<~a 
aceia uşoară în picioare. I)e jri~LJ.l acela de DOC
lleaU p::etrc1e. Dar curând. pieri nă1ucirea aceia 
trecătoare; ce era Ca o rază salvatoare 11ierdută 
îl1tr"un Întunerec grozav.' 

f:1 nu mai vaZU Înaintea sa decât PC cahll său 
i' ',it. cu 'care aducea maria din târg şj Pc vreme 
~"l!FI ~i pe vreme rea. Aici îi părea că aleard. 
ti li.:'; Îi I~lrt!a d. stă pe loc. nemiscat, că ~i aşteaptă 
st.;q)[uml; si arunCi Haim Mascat se rcpezea din 
:t0ll inainte Cupasu,f lui cel grahit. ademenit de 
rrivir:1c diabolice alc, calului. 

IllCCJmr;l Sl\-j tiu-e lIn~~hlle, aşa' par'că auzea 
llmi urJand; sunete cri~falil1c de clopotei li mân
g,i.:au auzul di:n când În când, Alteori j se părea 
ca vede hoti tupilâlldu-se să ru.re calul si atuncl 
o nădejde noua da putere pidooreJor sale a,rnor
tite şi pleCa mai dcp~lrte. cu Înver$unarc. ';t.; CrC-

djllla c;l aCUITI \':a (zhu(i să prind,l Uohit.o . 1. 

Se uita la cal. :.:: uita laochij lui cari !.uceau 
ca tIoi ciLi'bllt~i aJDrill;;". parâdu-li aŞa de frtllTIoşi 
Si parcă privire1t!al)dea Îi soptt~ltl ceva tllinic, 
îl ch;,>mall stIlnlitnr Îll[\'ntc, mai dt:;~:lrtc, fiÎră ră~ 
~az, pr1n vit::dluncJe acelea lmstii :~j I ~p<lrtate de 
S:Jt. În n03pt"'~1 fio!,oas;i de iarnă: iar el n" în' 
telcg-e:-l nilll'c d'11 toate a:<:ste<l, numai 'h putere 

I democratice, isvorite din adâncul masseJor. C;i
teşte- o parte dintr'o seri's.oQre a fje-icrtatuluj Vla
hutâ în -=arc se SPLlne cii ,Îaful în vremea rfuLbou
lui a Întrecut o)"Î ce margjllÎ. şi arată că Parti dai 
ţărănesc a implinit o trebuint~i a vremi chemând 
la viata no'ă put,erite vii ale natiunei.. • 

D. Pan ;1'lfpa (estc vilt ovationat) spune că 
Basarabeni sUllt aceia cari au adus o rază de lu
mină. o chezăşie către o viată mai omenead, 
tuturor fraţilor objjdtliti de boIeri în tratul intu
necat din vechea Românie. Ca cetăţeni cari ne~a.m 
desrobit Shlga,ri de sah tirănia cnutuhti rusesc, 
am crezut Şj credem C~l vom da curaj tărănlmei 
din vechiul Regat să dobândească drm>turile ei, 
slobozcnrilc 'la li~rtătl. (aplauze). 

Titriinimca din vec.hiul RCj!a.t a răspuns cu în
sufletirc si ~'a alipit puterilOr noastre. Ea n't 
vrut săi se lase g10bită Şi inşelată de bolerÎi caT'! 
f.turesc azi alte lanturi cas'o facă din nou roabă. 
Se uneste Cl! tărănimea din Banat $f Ardeal •. " 
e hotărâtă să nu desarmeze până când nu va fi 
stăpâllă .pe destinele '(soarta) ei. 

{asul, cetatea marilor dtm:r'i şi a marilor in
tâmpliîri istor1ce. ntl se va lăsa adotimit de min
ciunilc politiciani1or de azli. Juşu1are- datoria, 
Îl1a inte de ori care 3l!t Oras, s;i-Şi adudt aminte că e 
chemat să pretuiască cel dintfil: hotărârea bas3-
rabcllilor. si să sprijine dorilltelelocuitorilor a
sUPr'ti dill lJrm·J jncia (tinutul) de peste Prut, 

Constată cu htlcurie d cei mai multi- profe
Sori lllli\'~rsitari din Iasi s'au alipit şr luptă pell
tril biruinta mjscărei tărăn!ste, Preaslăve.stc un'
rl.'a pulcr<lor democratice cinstite şj crede în iS
bând\l luptei pe care o duce Partidul tărane<>e. 

D. Bodnarc$;Clf (BlIcovjna),-~ primit cu ovaţi:i 
- spune că unirea sunetcasc~ a. nucovj'nenilor cu 
p'ăturiloJ' nlllllc:ţn<lre dil vechiul Reg-at. este mai 
presus decât însuşt actuf Utlfrel, eafe 1: fost ... 
numai Înfâmplarea istor:c~. ci o arătare de tinere 
strâm la ola'ltă natională, ma; nre~oasă de cât 
toate opintirJle către unitatea. pOlitică. 

• 
IlcJnvills" de care nil-si d{idca sccoteal~l. îl purta 
ca r)e Un COI}i!. de cofn p;1na colo, 

J),')odat:Î Începu s,1. simtă o Îierh,Întealii prin 
toate fibrele corpului său. aşa ca o vâjietllră Pre
lUl1~:1 În urech Î , svâcnituri ,puterniCe la tflmple. Se 
111 i r;t Si el ce s;l fi e a sta .. 

. Apoi parc;! se prcf,)icur:t toate; d':sJ)[lrU @ana 
dU!1;f cal si lo,curile acelea l1eCUno~'.cutc care II a
tr{t;.:'c,all s~>rc elc. fără voe; i se P,lru că s'a in
tors acasă, că se află 'Înaintea prăvălii sate, Se 
f5.cea ca-j vară. O cătdur:t foartc mare îl su
para, - n{tdll'Sise )eoarcil, Calul se afla legat la 
ieslele afară suh un umbrar ş'i se uita necDntc
nit, la -dânsul, râ1}i~ezând Înăbusit. cerând 
ovăs. 

Iar el zl~ă R'fcăi: 
,.~ NC\'ast[t MI ovas ta ilal! 
A n'o I s'a sculat dc pe prisp:l Ullllt! ~e gasca ~i 

H In(eJ)tlt S;'I l1lâtlg;'t:i'~ c3!ul Ţ)e C(),;''':t şi pe Îrunte. 
fra tare vesel Haim Hascal. z:linhc;, mereu ca de 
amintirj plăcute ,Deodată văzu ieş'nd din casă' 
('n.p:!aşij lui Si cel ma mi':. al,crg;t ruga şi Începu 
sit<;(' jO:l{:c cu m,înutclc sale P:;;· barha roşie sÎ 
îllc;llcit~i a JidanulUI; iar f,·· .. 'Îm Ha!'caJ i se 
str tlll !te:l (n 'rrn ade IntC LI ri, ;î rll t.a cu foc c()
pifasuL 

(Sfârşitul În llrllt . ',) 
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St{trllie a s.t~pra necinsti reti' lcp;ilor, cari se cald( 
t()tdeanua când e vorbă de omul de jos. făra 
deo~JJire de re:liR"e Si ll~ţiollaHtatel. populati a 
din Bu.covina se declară Cl~ StatLlI-Roman şi cu 
Partidul ţărănesc. dar nu mai poate răbda sil
nic:a st{tDfillirci a!\I~Dritoare a olig-arhici Îmbo~ă
tite. Dela plăieşii lui Stefan-cel Mare aduce sa
lutu.f către noua putere politică a Partidului ta
dnesc si: spline·: "Cu DL~menezcu înainte!". 

D. Mc. Adam. (Banat)·--ovationat Îndelung' 
SPune că În primul Parlament al României-mari, 
8ăr./.:1.ten ii au trin,cs 10 reprezental1ti cu toată 
urgia admrulstratie!i sălbatice, exercitată de ve
chHe partide ale vechittlui Regat. 

E mu1tuml t că s'a limpezit turbureala tinu· 
fei PartidulUi national din Ardeal, Acest partid 
S'a unit azi cu asupritorii de veacuri ai tăranilor 
de dinc6a.ce de Carpati. Nof suntem Una cu 
clasă. tăr~tneasc;l ş.r nu vom Între~ăsa să luptăm 
oontru dreptate 'Partidul natiOnal, ajunge să trad 
urmările greselilor lui. 

(Va urlt\aJ 

Spre altă' orinduire socială. 
Sădk·ja crflşte din ii ~n zj în J;f.rntn1'ile largI 

1Utu1('it.or{'~ti ŞJ ('()llsunliltoi!re .. \rbitl'llrul (eate 
llU al'oeulUi denÎt'i u leg{\) ŞI bunul pla.edoll'llueSC 
şi ~tii.pîUle:'!c in t.otul. ~unf'tul Ol'!i(',c .... -;e fi.! metal ului 
{l"ani<fol'nIat 111 banal eu t'arC' ~e I'oho,;e gloawbe 
;ttfag(' tol 11/:11 mult pe ('.(·i ('(1 i~~ţ inL'Jlină şi dau 
robi. 

.p(\ l'llina f1l111l1CjtHl'uhlll r~e ,.;.e ht.(}\'{·~tt' ·de Iip
,~il, pt'l'n :<pecHIa pi'uwjde ('are Ilre nevoe şi vlidUY:il 

,wl'lwă ŞI orfanul fiîl'll f'ipl'lJlll, pdn ril,pi"re'a pili
net sărmanuluj nevolnic. :J)liin specula - aceasHi 
hoţÎfI mo(\t>nnli - a. tot tX' {'f'!e ~·c tN'bui:uţ.ă .pen

i.ru (Ia mai moc!(,,,til (>xi'it.twJl~.i{. "'f' inmultesc văJ:înd 
cu .()I('hii milioll,ilJ'iJi. 

"GLASUL SA TfLOR" 

I Poporul şi conducătorii. 
: '. r.· ~/ 

E Dumineca, ziua Domnului, ztua celor din casă 
şi de PIC lâmra casă, ICar· 111 tOCita vremea, o vi
ată întreagă nu încetează a fi tot ,pe lâlld casă. 
asemenca sâr~ujnc;"Oaselor {urnld in jurul fUrIIlca-

1 rului adăwstitor. 
1 Dt$ă o muncă Încordată suntem dor:tor; ue f) 

atmosferă liberă şi mai rOCreatoa~. de o ahnos
; fer~! Înfir:pătoarepentm greutatile zilei de 
I milinc. drora fiecare 111 parte are a le faQe front 

in tlt (unul v'e~:i. Toti. P;l]'':~1 zoriti ~i mânati de 
O Il lt~'re tainică. de un j{las tainic, -~ În ziua de 
D!II'1:nccă ~ se Împrllstie Ca fluturii" i'n câ:npu( 
cu ihJr"i, Iăsându-mil singur SllgUrel cu J.!:âl1dllrll~ 
melc. 

. In aceasta stare copk~it de gânduri şi Sillgll

rătate. fară voe imi vinc a crede, că parca şi 
Marta'" PHS pe bi chil învătător pe pjcior de răz
boiu ( !\inl1.'Urătatea. Deşi el necontenit face in 
ŞCO;]!', pe neobositul carmaeiu al l{01ldo!ci pluti-
toan spre limallul fericirei acestei vieţi trecă
toar' p,"rttre tl.lbulrele Şjj turmen!t'arelc vallfri 
iner~ :..' \'iet ii , invătiltoruf Cu tra~ere de inimă 
nit: sing-urătatea acestor cljpe de odihnă d';]1 
dl'" :ca şi indndurarea de soarta ac~stui 
nea. lH c lăsat, ca tot sufletul creştillC-'i>C de sub 
soare a se reCrea 01"'1 Înfiripa. Din zi 'in noapte 
el e pururea, Înujjorat de viitorul ce aşteaptă 
aceS't neam. continuând C11 nepăsarea de până 
aCllm a fiilor şi a multora dIntre conducătorii 
fIresti ai 11eamulLlj: preoti şi învătători. Cop\eş'it 
de Îngrijorarea CllCeasta strig cu apostolul aruj]c:~t 
tn mare: "Doamne ajută-ne, căq v:erim"! 

Dacă 1)erJtru cineva şi cândva a fost nimerită 
zrsa apostolttlUf neamurilor: "să răscumpărăm 
vremea, căci zilele rele SUJlt!" cut'CZ a sus.ttine, că 
pentrtl nîmenea Şi nici când această zicală n'a.· 
fost 'mai potrivită ca pentru noi, Românii, <:a neam 
şi tară. Drept a'C8ea cei Qe au urechi de auzit să 
Judâ! PC'lJtrucii deSi la neamul ş,i tara noastră, 
ÎlIca cu aproape un secol Înaillte de a'-"cast.a. am 
avut i(!ricrt!a de a se cere de către fruufMii nea

Tot ma,j rllllll:'II'Oij":'!I ,;(l vcd,c ('eat,1l ~l('{!,.:.t,(Yl' fiill'ţ(' mu1n] trezirc.(l t~lI'al1ullli pitrâ,sit de. s.oartă ~ 0-
hidat-de împrejurări. CEl aproape o sută de ani 

( f:hă i.njma~ fădi s-nflet, fără l'ii'lpunderE' ~i fă!")! Îtlainte de, acţasla, o j)J;€~adaae tineri Tuminati, 
, Ul{'l 1111 ro~t (Îll\A'le;.\)p,entI'U mulţilllle3 ,nHU'C (~ CH 'u'nicul scop de vlaia: de a alina cu balsamul 

lDUlH'.rşte ;;oi (,I'ei azil bogii(.i i le, plâng'e şi ,.:.nfrJ'H ŞI mâlltRilicrei dmctile c.Lllnptite alt' jntilttmf lli ro-
piC'l'(, ÎTl('l':trnaj ,!!,TCil să riiei·('. mânes.c, a arătat 'că unicul mijL, 'le a ne as:-' 

Ră>iiU' {'Il -di'n pi.l:miint .mQgazjnol(~ (duglliauf'l'(' g-llra traiul, este lumina r~i'Spâl1dil: ~ril1 cartea 
dela ~c{)a Iă. 

ln,trl) luxoase, îll C"are "e sp€eul~a7~ fără niui o Aceasta plcia,dă de tineri reîll~ .~; di1l străillă-
lnu't:l~ă ul'uţii/I' .cl'{,lat(l (('A~.igat(') d(1 'robii fahl'j- 'tale - la vlCtrile 'părinteşti. au ',;);\gat: ură
oe1:o1'. din C!Il~('se ... t rang li \'{"I'jle in pagll ha };t.wt 11" g-oste. iubire şi Însuffef..ne, pent'.1 tlit ce e ro
lui ~i li. ~O('!eti:iţ,~i intJl'Cgi. mânesc. In şirul acestora fost-a lr. rele şi ne-

llitah!![ fiu <1:1 ncamu~Ut Constant! P: .:;se tti, care Şi contil!! aCefJtet ruş.ill1i nmuaj pomeniw., con, 
in patru cuv:nte a format crez-vl' ,tente! noastre

j ,tra SJ)()Cul-ei, rea mai plilHută (Jenpaţ.jpa :tri'i.ntm·j, ca TI eall11 , zicâl1d "LumiI1Cal.ii· . ..: 1)r ve~ fi"!. "/ 
',lor modfll"ni. care 1'0'beş.te şi llimiee:;rte Iffilll<ţ1i1nwa. Inainte de aceasta -c'iT"ifp-roipc o'-sulaae aii:: 
:,muneitolll'e şi ('on~U'mătoar(', 1111 ,'le l"jdidl nici nn ni-s'a spus că. conditia cxL~tellte~ noastre ca ind!
IKla8. Nu se ia n:ici o mlisU'ră(le mIIi-tol $ ,de in- vizi Şi POPOr este' lumina. ÎnvătătlJJra. cartea. 

Stii'nd ace,asta ,v~ tel si jlld~t;!când nepăsarea la 
!frinare. a acestei pornit:' bo1navi.cfoase şi' p-ăgubl. tară 'fată de carte. î-ţ; viile <1 ,crede, că glasul 
itoa.T6. mareluj T~ussctti r '~,~{: .,ldas strigător În PUSl'~" 
\ Peninl lu,nx'a 00 8ufm'u şi Îlldură toate .liiP~II· pcntru noi Si, că ;)., 'ni:.;tul parc a fi g-reşit la lor 
bl.e d'in p.art(>:l eclm cc-i stQlX' zj·Juie I'odul mUlI- şi timp zlcând nll~m '"urechi au şi nu var auzi" 
gei, 11ici o măsura de ocrot.ire. şi llu 'Că: noi Româl111, urechi avem şi nU' all?:jm. 
! AZT·. ÎII veacul 1·· ,!Î: ';or cân<' nu un nnnr..r, ci lu-
i '.i At,ea.."tă stare de llOSlderit riu mai poatlJ {lăi, mea toată tr? " moare t1enfru d;';:t;, bietul 
!lui însă, filrii a ~ iJ,;nce la i,ritm'ca pi':-:te :măsură Român neÎlJ.' . '-şi .cop"1l1 se mâng-ăie că: 
\ mulţimilor ee s.ufăr. Şi t!illdecarea 'rănilor ce ,.n'o să fie 'din . ;;i popă, niCj dascăY". 
L:!ngeră nu se poate fncr. dN'ât prin cooperafil'. Il' chipul aCe:'.~d ! artea cca mai Imare a copiilor 
!'" lOr "c:vin oaltneni S'ahj~lO~''. c:tci in lipsa 'de -::Hrtc-
1 Şi mun~a .de (.'Urăţil'e şi dcsilllfect.art'. a Qrga, ,,111; ?ste Duh În g-u'ra lor '. iar copblultli ce nu-si 
li.'nnului c.oeia.l de vietăt·i,le 00 îi sug }yutel'ea bl'e- ştie. ori nu-si POate deschide gura. meI chiar 
\ueşte îneepntă ş.[ la oraşe. PI"'n il1tovăI'!Lşire~t 1I1!1!l1:\-.sa nlH inMege durerea. O altă parte, mai 
t:.1ţ'1· 00 sufăr ll{'IlTrn /1 &e ajuta :'1 sUf;~inea III n ;lscnJl1ată, dintre ai noştri. umhlând ))tltin 1~ 
~od imp1"lunutllt se va u.dnce îmbunătăţil'oll "tit- şCOa';!;::i ştiind ceva car"e. În Îl]ch i'PU1rea tor 
1.. ~. voe~ a fi mai mult. dedt cOllducătorii lor. Si 
fi m1lwr:iale ŞJ schimba'I'M feţ.cj flOCjetfiţ0i. .., / dac! '::inevar în .deplină cunoştintă d~ cauză. ori 
~'in cooperaţie .q(' poate 7upta Cu 1'f'!I§ită pe'lllru in L'~.\ jire~ Illcrwri'lor, cuteaza a 1~ sta În f:lt:i, 
rinrlf'le(l act"lui 8fO/,. ori n, r 'i ii face atcnti:că in fruntea afacerilor 
\ .9trigiitul no.~t1"U de a7armă c(l-l dăm pentru şi .. că la toate 'Js·nrăvile an ~ asculte de omul -
\rllromul/cdoare a ora.ş(-Io/, (ş;' el saU'lor .. zÎer'n! dÎputaş - trecut prin şcoli. 'nu nl1mai ,că se supără 
~i". N. Rt>d.), să fie {ndemnul cu urmări!1l foc, Ci protestează în fel $1 chip -în 'baza deln/)-

cratici - suh cuvânt că toti suntem una. .-:\ 
1pfă pe'lfru, Întronoroo unei olte orândm:eli m De aici urmează nesfâr.~lte, ·certe. ncîn~Plc~.~rq 
~ipfl1tea noa.sfră. frccărr.i Şi de~hillări între fl·ati. asa • c~ llr. il' sunt 
1 8i crulinţa 1Iesf.!·ălflfllfafă 1/(' este. riiÎndl'mmll doHrlc:i, r,ri ma; multi Ro. }n': adunati, acolo S11nt 

01'('0 rihlunef. Si ele în :mHlocul lor· ~ 

,Tov. " DEf/{ETRTU MTCU. Înv. djr. 

Pagr'na .1J . 

STI R I. 
~ 

CALENDARUL SĂPTÂMÂNf.1. 
DtcemvrÎe 3l zile. 

~--~--------~------------~-----------IZiual~~~' Numele sfintilor 
şi serbitorilor 

- ~ 1 Luni .. I 21 <t) Intr. În blS. 

Ap. filimon 
I 

Marţi ;) 22 

Mere. fi 23 C. AmfiJochiu 

Joi :u it. Clement 

Vin. B 

26 C. J.lipie 

27 M. lac. Persul 

Mef'Slll .'"mii: 
moale, «ată, 

ploaie. 

Soa,de: 
rasare la ti ore 
~ ruill. iJNM ,,, 

U ~l QU mia 

Lună: ~ 
li Dec. (2:1 Nov, 

lună plin!. 

!sâmb !l 

~um·110 
I-----------------__ ------------~-------Dum. Ev. d. luca, gL ~, \loser. :=1. 

~-------------------------------
La Cluj d avut lot.: o sâl1g"croasă ciocn.ire 

illtre swdentii crestini si c"rei. A fost nimicit:i 
tipografia (ma~il1ele de ":nar) si Întreaga instala
tiI.' a Gazetei evreeşti .. Uj Kelet". 

In Timi~oara a fost (]CSCOI)Crit.ă o Î1ititlsă 
Hj'jI;,lll'izatie de falsificatori de aqt~ militare. 5 
persoane alI fost arestate. 

Sârbii colonizează Banatul ell f~lmifli sâr
I,t'~ti din vechea Serbie. Comlltla Petrovasilo a fost 
denumită Dra~omirovat. 

- - III Grecia <a 'format ~"lverl1 militar sulJ 
preşc-dintia Colonc1uhli Gonatas. 

, D. Subprefect dr. 'E. Beleş a fost îmrHlter
!licit cu condllcerea afacerilOr judetenc pân;l la 
intoarcerea dela Bucuresti a 'dlui G~(,rgc;cn 
delcRat de prefect. 

_., Cu inceperea d,e Mcrcuri trenul accelerat 
N'o 15 Bucureşti -BlldapcstCl~Viella circtdă nu
mai până la Cu.rtici. 

',. Soldatii turci-kema1hti au oprit (]oll~î '::0" 
r5hii. îl! larRUI m5rij. el! fll~iti ueci ,'li armeni, pe 
cari le-au apri11s. Cel scapati alt fost jefuiti. 

, Curtea cu jurati din "Lcmberg"(Poloni':l)' a, 
osândit la 6 ani muncă silnică pe un anume 
Fodor <care atcntase la viata şefului Statului, 

Societatatca 'de lectură ,.Ioan Popasu" a 
'YtudentiJor in teoloj{ie g-r. ort. rom. din Carans.c
hes s'a C011stitui t în m-odnJ următor: Pre!')cdinte 
Alldre iu Ghidiu. protopreshiter; vicepresedinte 
Jn~l1l Medelean. c. m.: secretar: 'Aur J Lltăr. c. 
lIl. viccsccretar: Ţlc-odor CiDban. c. I., controlor: 
Miron Petric.c. m.; cassier: Ioan- Qoantă. c. 
II.: hrhlioreacr: Zeno Muntean. c. IL: vtcebiblfo
tecar: 'Toan Bucovall, c. I.: memhrii ÎJl comisia li
terară: Valeriu Suru. CorfO'lan Roşea. c. m.: Sil
vju Secoşan, Oeorj;fe Rălcan. c. II.; Petru AJhean. 
rulian O,lciu c. 1. Membrii ordinari ai societătii 
$l1nt 4S la număr. 

x Ar 17.! Sociefafro A llonimiJ ţ}('. Asl.flllr&l'i 
(/('ne/flle Il/II. Bucureşti .. .10B I C(J l,A" 1·{'!iu1.lId 
!l('/lI'('iiJ<lIfnnta .'Ul GeneraM din A /-a.r! ill rC9ia P"o
jJl';e ·şÎ-fl. ('$f;lI,<; tNf'l1ll1 .\'iiu dr (l.('fil~i[a.fl' ŞI flS"

jil'fl. jl/(lef1l1ui Hunedoara ,~i. r:âşfi.qâ./'trl lofodafiiÎn

t /'1' o/ţii .~i pe b;n('cuno.~('utlll 8pecialisf În 7l1'lm
.~â /)1'. Rudol( Remcll!li ca conducător Q1, o·('('s
feil1. CG/'e împreună cu ajutom.7 vechi-lor ŞI di"

lin,~ifol' f1wcţionari ai Rep}'ezenf./.w(ei, prom.ilr Q. 

in?('sfrl/ 'iiI/tii af(l('("J'11r Socletiiti:i prhl orgor/l.;a

,'('(1 tl('{'eh'/'aM In foole comul/ele ((le aastor douii 

juJI'(t m111·q/:,wşe. Socicfa!M AgriNdIJ ('uUirâ 

ofri('f1ilf' dt' rr.qig/l/'are. m loa,[(' ramurile f'I/I/OS' 

('1/11' dl'jo. 1. "/ind tOl'ifelr aII'. nwj mod(,l'Ill~ fi 

"Ofl. /'1' lIohil J!r·n fi'1/. contl0·efltă. Rirou! Rr ]11'('

unirII/fei GnlC"ra((': Btl'Odo, Moise' .Ni.coară NI'. l. 
,,11('n(ii princip<rZ(': Arad. F'j-rma Rnhinslei.1/. 
~1'('dif{Jf': ])(~t'a: nI'. Nicolo(' Mp8h:O a.droclll: 

J.IIPI'I1; I'l'lroşeni: Jillier Frir(l. c011H,.rcÎanf. 

TH.\ UD (' ER 1 'În limbi .~tl'<'i il€' lot(' r.n'(:II(ă ht 
i)Î11(,(,U!louu!ul Bi7'otl UNIVERSAl,. dill /,,'fr(uio 

.11 ()i.~r N Îcwu'ă 1 .. în mod discret. prmn pl ,~i {'PI'

{NU", Yf(l·anfată. 

X!'/i."if .JăO'tw, croitorie morl.elpt'1IJI'H dOJl,m:nt~. 
.~tJ' dl·tlti:mu ~rr. 2. (Weitzf'r .1.) Pa,htul MiIlOl'Î

;\ rad. 

L~------~-----------~ 9 
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Ochire'n politica lumei. 
Cerul Răsăritului incepe a se însenina 

Pin ţ«' in ('e mai 11l111t "t:Ul"r"" hlit'Tu"ilor d(', 
.jnfl Ulai hllllOOP in Ră":Îl'il. \Irltjl" pnt~'I'î ,:,i 
nuteri!c ~.~1(','liice sunt hotlrâte să 11'1 .Ha- vrea 
n~Hnril1'+er,<I l':17.bIJinlili ~i nioi ~ă (k':! pril",i (l,,~· 
yoltiîrr·i llllllÎ lH>ll ,;:tlllbnrp dt> tl1rhnr:ni Îl! BlIl
I'llnl, 

Când ''', rcii s'au (;(}llvill!', la sfatul de!a L:lll
"<IJ1np ":1 1111 put o-1jW, . ."l1ln IWîl1,!'h"/o{fTil" <lintro> Ell
~1('7i ~! Fl·t\IH'PlÎ în Hi\:-'1"lri1, ('Pl'('l'î!{1 hr an ""'(1-

zllL .1ngn"b\":a <;-i Bulgaria ;n1 Pl'imit lf':,.Îrc' la 
\{;J1"('. 

Noul gli"\"fl ~erman format .<;;ub rr(,~t'din
~ia ~ui ('1\110 .1 11l"11ll1l ,,,1 d.' Î!I(·j'ulPr<' din pil'r

t('11 P~l !'1:11IH1l1tnhl i. 

!I, r)ill,~"hllf"r. nlilii.~tntl Fr<lHl(,j la HIWl1r('~t:, 

il k,~! n','h~'11:lT î~n ţaJ'iL 

!',lr!allH'nwl ituli:m II ",1:11 in~·rf'.d('l"p <Ilui 
lf uS~01in i, i nn·".' i nd 11-1 ('lI pUh'ri d j,'t:11<ll'i :d(~ pA· 
na la :n Tk""'lnn-i(, '!12:~ 11entrn 1'f"l1',e::lnizal'f':1 
din-Îl,,]' ~i adl1lini8tl'a1i(,j puhli~ 

n î Il p:l11za lllHJ r ,('1' i 0;1-'(' t \1 r hl\ l';1 ["'Î ('I' "t' a:<· 
tpaptii in r ng·ill'iH. P;l! \'('.1' Il 111 lIJ:lg:hi:1J' a l'Gtra~ 
r.c,:, eroa<;~ 1111:'c delu,uanita jugoslavă, 

Se :"\"fIT1C"tf'. (':1 rl, 1'01 !Il'!~r{,. lI!'i tin!'; li! i li ist ril 
fl':nw,'/. pIpa 'ii t!p!a ("l'Jldll\'f'rf':I Stntl1.lui. 

! 11 \; l'p<:'Îa "p l':î1:t' l'll \:1 i,;hn(~l1i \1 '1\011:i rt~\n· 
hţie 1'l'['llbli":llJH, (111\'11'l1l11 a :;<i ahzi·.;. S", ",-Wh 

n('~t!' 1,:1 \":1 llT'llla \111 '!!llVt'111 miht;n, 
A nil! ri t ~!llln in0. fm;t 111 Î llti."tI' li !It' Pxt"'l'llt' fll 

halif'Î il! \"l'J'Jl1Pfi nllu'plui l':h.hniu, 1111111 dj'H f:în
rîţol'ii in'\'in[('('l'ei ~talit'1H', 

Ce·i It. nou In politica ţarci? 
M :lrlji dimini':lt;l (·ln blll'il(' 111"&wak ÎI1,tnrn i tI' 

~ll f\p:11n] ~{jt;r~,p!llif'.i din Bu{,U],(>>;,t,j :m a-"'Hltat 
I'()rbil"';l di' rk~('hid(,l·.p ,'o ,i fO,;t :-npl1"iI :-'Pl'~ li'<.',;t 
lil"C <it' ":ltl'l" .1, T'-'I1('1 Brilliann. In a"":h"t:1 \"l.r-

,bi re .. Pal' lHll1pnll1 F' l' [kdara~ .. ( 'Oll .... t.j t.l1:mtii", 

C';jT'f' \':1 "ota n"l1ll (\)fl,~tlii,n\,ip fl t,ăl'eÎ, 

Dintre partidele din opozitie tărăn[$ti! ;!u ho
tarât s.ă reÎntre însă la .aducerea În deshatere 
li ('O",:t1111\i('; "-C vor ret~ag·('.. 

Averescanji. natl.on ali stii $i takîştii deveniti 
ll':ltÎ,.n:tli"ti !l\l \'01' n'intra. 

1 i, lor;!!.:l JIU :;.-a ·limpN:il "jn.UM. d,ll' ti\., ":\l

uă'!"a".'. ar fi Îlll ,.t:ll'f' "ii l'i111l:mil j'iI f'ltrlarnf'lll,nl 
iitwral. phi:11' ~i ln Qo"ha·terf>i\ t\.n.~titllţi(::, 

('''mil\'tul P~~{'(·t1ti\ al Pal'tidl1,ll1'Î national,,,',, 
intnln:1 la Cluj, 11lH.l0 d, ~rnniu a fik\1t () nx.pll
n"f(' a tr:l1\11tj \'plo)" ('U f(l~tu·l pilon Îl] t:I ki"l~l a 
l'onl"pi rPÎ la eare "~a aj'U1l'" 

~;II)lbiitl~ ,:,i Ihlmil\C('ă, ddl'g'l.ţij Gel'lliani Inr 
lhn l'II!r(·a,gă tlll'lI ,,(a11 Întrunit intr'ull {'Ollg-rPf, 

~:~l ,t;1 nllt a"u'pl':I 1H" "fii de tim're I:a olalt.:l it 1-n, 
ttU",r :'\ ~:mti.lor din \lnil ::"j-:l('.Î'Il"t ir"i df\ dtl'l' 
gU\'(,l'llul k;kral (l dT'pptnl'ilu\' L,Ci!' llationale. t:.ul. 
t.urlllf' ~i f~(}nomi(~, 

[ntr'o mal'(, întrunire ~i'n\lt:l la CLuj frlm<t~ii 
alor două- fractiuni politice ungune-ş.ti ~ll hotărât 
v.nrrea Un~urHor într'un singur partid politic, La 
a.ceasta R;ntpare s"au alăturat si Jidanii. 

;\rJ('a1~i Thua.t ali ;l\"l1f () 1ungil' ""Il,f:\tllin' 1:11 

ll. ile;H'l'al \':litoinllll, Illini:<tl"ll dl' intel'1li" in o. 

r;!:;"d .\l'~lll. :1·-<\;P1':1 al"-!!yril,,l' I"llllll,nale cli'la Illl.i, 
al "in',,!" !P~lllll:tl \~;..,piră j'lt:[ 1[~'1'1l11'l'i(' \"lltor. 

:\ \1m,'I'''';I1 {'l'ta\t>ni rliu (\'ho"l'w:wÎ:!, l'~\t'\\
gi:lli În Ol':t::-dl\ n'J;I~trt' 11i'!a gi":mÎtil, f,,1o~illrllt-,,(' 
ci., \a;uta In!' lI['(~at:1 ('1111li'llrii ,!\'i'l'i lll;\l"i 111 "l'll,{', 

:E d11l'('I<'''. ('[1 "lujb;!';'Îî Il' ,bll 1ll:lIla do a,Înl!}" ;1 

~.~,.", q.-,nj nl"\'Ţ\:lr,1tl,:-i (k aH 1') ["OJllillh'Ş!i, 

i )plq?,'~ltii n.tll:'ll i Il' ,\ lIlP!·jc:\ pll<'a~l :1;".]1) 1'1\ 

\.;;;,e:J.pnl :..:~~ ta ·nt\.~:i~'C~·(~ ('li g:l1 \"C'r li 111 :~nH't'i(~all ~'i1 
Pl'j,"jl'P la l\liitlr~·~-t dal,lric; It··i~l"tr-t· .:\l~qlu~ !l~IPU

tii'ld f,'g:ldtli din partea n"01;Înki ::!I 1!1',nl['[1 rl~' 
fi :·,11 il. ,,' "II' Î li [lI;1 I'n' ill 1,.1 I'fl. 

Scrisoare deschisă 
dlui J. Brătianu~ 

,\,tI pllhlil'at 1;1 IT\'Il1f'1I "ll ÎIl','inllirl'll .t;l't<a nI" 

e:ll'(, pr~mul mllli~rnJ lib«,'al rL lone! L C. Ihiî
ti!!':!I! :t 'tr!n . .; n 1'1 ('luj iuhituhd 1I •• <ll'U fl'l!n:.:l~ 
dlni tIT, :\. Lup11. fu"'t mini"\l"1l. ră d-,;a (el. Br:l-I 
ti~IH:l1 _;I~t' .r\oW'zi d\~~Pl'f' h'ţ.!:îturilp pp eal'i i"nn;: 
t.H c l,11 \:,I1"Ul11"t )('-:11' II ;t;-lll ~I lf' al'!' (',11 '''"l:;;\'\"i l '!: 1 
I"ll'H· 

!), ,II" ;\, 1.'11'11. '1 fi tll hl din ga/,.,tdf' de";jf'H--il ., 

-
\":1 l'r!W{'(' (lI"':'.l, -;i lH1UII:lti ,"',ttţ> (l"n'zil,' ,'t' 

(l('c.lf!I':q.i eii l., HYPti; ~i -\ii \'il "I'l'.l2:i"ll iţ.i dE <1,,5-
!':ln~, Fu 11\1 \':l {'IT .1"":11 'LoI!:1 ItWt'III';: "I'i ,;1: .t" 
\'pdiii - I'l,',q,,{' llU \ ('ti l'ali':L l'iI.'; 1"1 u! " 

~i"iul'('at:l nii,~{'(wir .. --- "li "t! n<:ra;'::"iÎ il! pllhli .. ,i 
ill "'{'ri" ,n\-inl1il'c;l, Uni',;! \'qÎ n'f';7.:1 :1 n .f,,,,,-_ 
"pt 1 t1'a~'p ttlti, t!..' 1i1' ~ t1 ~ţ r î l~· p 1\ i-ţ ~~r~'1' i d \"l);t:-:tr;l. 

--------_.----------------------------------
No. g, ~26/2·--1922, 

Publicaţiur e de Bcitaţi'e, 

Pe baza decisuJur Judecătoriei' de ocol Ar.1d 
No. de mai sus cuprinse În favoarea lui Othalm"i 
Usii takarekpcnxt<ir contrrl. lui VaUy OeoT1Ce 
pentru suma de &10 Lei cal):tal .';iÎ a:ccsor·l. In
terese 6% dela 20 OctOlm'rie 1917, Spesc staycrite 
d.'..' prezent in 4B6 Lei MObl1de l)rettlite în N.1O
Lei se vor \'inde la licitat'e publica În Arad ">h
Eminescu No ,)7 În ziUa de 2 Dccemvrie 19.?2 <1,. 
m. ta orele 2, 

Arad. la 12 Noemvrie 1922, 

G, CIUPULIGĂ, cxec, jud. reg-es·:., 

cln-;p!'i; :;.('\'Ds,il ~re« Îll\'i111lil'p l'('-i-:-t, ;telUl'!, :It:it -----------------------
d",d[, ("It ~i. fi n'.;:'1 '!' , înt regulllÎ l';ll't,i,d tăn\,ne"". 
a trimis dia ;\('y·l',,!'k-- ('\l {hira dota ~ :\0\, 

lfl22. gawtpj , .. \111'01':1" ,din Bn'pllTe:;-ti 'l1l'wilHIH' 

rea scrisoare deschisă către d. I. C. Brătianu, 
.. njl1 g-:IZ("!.('!(' ('H.l,jmi a.Îl1ng airi, aflu:' di ill

ta"" .. rlUllHl'{' :pldlli"il la l'luj ati Il{~'llll';U, {'Il 1<,':1t:( 

g-reil1atea ",t:l\'l'Î d\'ti'l"11':1 in prA "i ('Il \."HIiÎ gn'lI~ 
tnteR P('l','''oant,·j (h'('H~tl'ă ,('fi "lvf~ti la .m:Înii ~lo),i'u
men-tcl(' ·d,)yprl tolll"· :11,(' lpgii Ili/'; foI' 11/1,1 {' i 11 {/'rl-' 

.qafe ell hol:'f'vÎ"ii l'V7Î. t",!!:it.lIl' 1 1'0 "I']),t' o l'n:l1t:\ 
trădare a interesdnr t.ire i : C<l Un duet aSPuru s'a 
Î1lC"IIl"; În ",,';t;c,'I(' Îa jurul ,h'{'_~t(',i g-n·\(, inyinui,!'! 
şi eîi aţi ro"t Jll'III;"l'~lt dp r.):.t:i IniIIH·n. ]W dl'!'pt 
l'(!wt!t:1.î ii., ,-li :'(" ':Il,'\ i LI i \\'a LI dPI'u'nwllt{·h'. L·.~i 
p:în1i ~"nlll'lti 1\iîl"tr'Rt\'f':l mai Tli\d:it{~"l!'lil, n:ll' 

pPlItrll d\"':I~t,!"h l'~iI Illai Îlq{'h.'al'(;L ltw,'l'\'. 

De aici. de departe. I1C<1\i'titlC.l la minc tO:ltC da
tt;]p ~; lH':l\,:',lld nid Y<)lhil'I'~l ,(I-il:I,~t'l'il. llU ';'I\llll ei' 

.'-':l'·!Td, ! In'ii <'iit \'-'I.lIl ('l1ll'b('nt a It:id'!,It:J_ 1111 vii 

!'\' {·"t :-n "Un' d., ., a<fi'l ,In 111 iş.('li('. T n tl'('('IlT.. ('Il 

'Prilejul altei !i1)se a mele din ţară, unii ticăloşi, 
tllt ,1i11 pal'ti.hl1 th'o(l:-;trii, 
,~:.Jo." ~l~" :,ll, -\ ln-f('ll vătiilnat Î11 onoare .. Mf-att 
hl:tl in,,:1 IIp:ira.rr·:I. '"pl'" oll',,11'f'[I rh'()f\,,,triî. ~i lin 
Y-:tţî il1:;-f'lat. 

J ~w'l1"tril ,;,!iti hill" eiî "ril",<li,i ;l!' fi pqlh'l
p,;ik (n"/.l1l meu) ]î ,lit;I'~' ~I n]';{':Jt dn {'{,ntral' 

"fi "I'nt ('l1. nn ,,',1 :-,.'himhnt niilliC' î'n fiwla '!'arrw
tPr\îl-lIj I,"in"ki) 1111'\1 '3i in ~1ral-!'htp:1 \.jf> \)[' '::lrp 
o 1)<Îrt Îl! ~1!fki t;-\l'~'i Jl\"!0, () -;,titi hin(·,.\i\; m'ui 

-dOY.~7.i !/ .. l~{":,ll""~ a In P'11'Î" \·h i ,n' ',ll1!pil "(' pnlii1 i
('(:-:,t~, :ml 111i)I;11 din tont" plIt(,l'i](' mde impotri. ! 
va dvoastr1't şi a partiduiuej, ce conduceti. Atunci. 

~ I"1 ..... X1 'ti '-li. r :1... , 
pentru gazeta GLASUL SA TEL OR se primesc fa-

".l\GENŢIA ARG1JS" 
S"tF"ada. Exn:inescu N:p. 1. 

~ Cine nu cunoaşte ~ 
• izvorul de eftindtale din Arad • 
să ceruteze magaaluul de modă a fut 

S7B.tISSER 

--
I COrPIJ! vânătorului (VadaszkOrf) I 

• 

Vechiul Restaurant. Sir. Romanului. 
s'a red<!schi!. modern renovat, 
C~lt mai al~s~ b,uturi. Bucătă-

,ne de primUl rang In fiecare 
seară dela or~ 8 cont'utează orhe, 
s!ră de prirr \lI rang Preturi mode
u'e. ROigă sprijinul On, public. 

A 

ce e.<;te? Se poate oare să ~e fi stâns din dvoustră I t 
~; ""fi mai Itl i.--i\ Il rrnil fI i n ;l('A~:I ,.; "",tI' >;1: nl't(':l.'~>il t 
trch1linc'oasa Ş1 cehii. din urmă om? I Pentru cGmerciandi din prOVlnc~e ! 

.--------------------------------.------
TIaI' (1(, (k~\'fJlt:U'{'~'1 (hua~ră "'llfl:::t~':I"t'il liU·ml 

h;,t '·aplll. '[:1 iHt .. n,~('al.ii în,~i\ ('.[I1.';\('H HH':-l )wr
'>(>11,[1111 :;-i p"I.ÎLi,'ă p" ~':1 rp alll pii"t1"M ..... n<~p».1:1t:t 
(IIHIllitlliit:j L nI p[111,':'.'ăI·Îtrl. atlil ]1!'111rn llIUlwll' 

n,pl!. "in,!!nra'llii m-.:1'(·, pf'n.:nl pl'iet,f'nii n\'t'j 111'1', 

':"11:1\; -:'Î llnlit:,i, "i Jllai alof'~ ]wntru parli,hJ\ al 
C~tnli membru sunt --- Gât si pentru mi1ioallelc i 
dp ]PPuÎt\lri ai TInmi'tnipÎ, ;\,'1I"i dr'h :H'(''''t 1'1Irti{1 1'1 
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primul r.lagnio de manl!fa:-;tmă, 
vinde stole. mătă ,uri şi textÎI cu 
preturile ctle mai avaniagioase. 

8. t. "eu Feu •• ;lami Mil 16 (Bums B(mi·tet l, 

Hotelul şi Restaurantul PongQna, 
din calea Padnei No, 3 are camerile cele f11 ai 
curate şi cu pteţud avan!8giosSt', H.es:~~ÎH1;'!tl! 
Ille bucăt- T:e de primul far g, btutUiI t1at~raje 
P;eturi ieftine. Serviciu p',mc~ual. 

RlI A'I 

: , MAGAZIN DE HAINE PENTRU BARBATI, BAEŢIŞI COPII I i 

I 
! 

HMoe de şcoală, p~ltolne oentru băeti şi haine pentru băJbsţi, faglal1\Jrl 
paltoane de iarnă, cojoacet bluze de piele, peletine În mare asortirnent. -
Store de Jânăindigenă şi strdnă. - Secţie separată pentru croitorie. 
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