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o clevetire 
de S. MfHFnJNTJ, 

De ..:âleva luni, ~;a rasp,llIdit ..:.!e\'etireac,) p<l,r
t:<llll (it ranesc ar fi COMUNIST, adecă are de r ·\ (~"11"\-"1 (' 011 l.",]" °t" "f"11 Re·t'lll"l!·' .. nlllll, I,I'/it/'ll /1 l' '';,' t l' 1',~Jlll,:IIII', '-ll.iO ,If' IIIII 

Jc ", " ~ t ,." ;;'1 ,. (1 ,.. , ;::imo Sit împart~l I>IJoll)!;a f I;!· .. :arllia ..:.u cel dintâi 
;·u:-, in dis(,llţiu !d(·;·dw!!'l'P,i lepf'o n,llra1'l! jt'i, dl','i ('1) -t 10 Itlii rit· lei luai nll!lL . \t~llit. 
'\ft'_()!"a [1{1111itntlllui',! JII'nfl'1l Ardeal .. q. i Ho- 1-IJinldll-1H' ('U \'o/'bp/(, zi'.IJ'nllli {jtat: i , Ce om ~II lllÎntea î11trea.~a pO<lte Sci creadiî O 
'/Jol. .,lm;1 llJ'JII[II'iJn triSl.e aiI' lipsurilor din le- i ;!$tfd de Ilasdravan ie? 
" ..... '-4UV"pllllStlJ Ulltic. trdmit.or !e . .,te ~('(l t,',l gt'a. "gradl şi a Spen\l!l:.Î (~<trn S(' tolel'c'lhi1 I Se Înţc]e,lt<\:i că .!I;.rt\'rnÎ dintre cei cari CUllOiC 

~ă fi,' n·;liiz;ltrt 1,f1r~lptllitrt dt, II/ai n'· ;ÎIl~ilrlll(>). llO? Îllt.j'(·hhlll: Onorat.ii depn- \ firea sâteanului român. Rom<1nu4. mai întâi de 
}m<j~. L,lti ~i '-;t'IIf.llorÎ ,Ii Bihol:ulu.i el' fac pentru i toate este ncÎn-durat. euud c, vilrb:.l de hotarul 

l' f v t j' v I b V t;II1<lIlIIL 'I'P ('a)'(' t/(· .ilt h'l ti IIr·\'('"'~· d(' a " 111". Sa'-' j"n""lstez,' f'oO'o·rll,j TI', 1111<1;, , ..... Uii l·>t de nl'''na~. 
\E' OrJHa agrara fl~(' C Iscutata \.( f\." (:1- -' '" - ",., ". ~u .. ... 
, yota pentrl:l -- tărani.')t.'? :. t • .' • 1 . -d t A - • 

tnti't) in pn·,""1. tgazetele) gl'rmană ŞI ma., ~t es e iti !o·ta,re sa mCilrg-a a 111 cea ă pana II~ 

h· '1' . , . t ( '<1 zlll I i1l tâ 111 plan>;1 '1; dpIa Bihm' f':~t e O ! 1),:t"z.ele ,·111 .... , )·a.r ["ICOrl' '-",')' r""'e dl·"ptat.~ SI·11"U.r . g Iara,( 1I1 p,llne ea ŞI ('1I1n sar pu N1 .. , '''' .. '1 "'"" .. .. .. 

h· 1.- • I '1 I dny,lClrf l}()tr1l1jt~}~Jn'. I'i=! (iiral/ii irt'bl/I' .'il] l.)ar m~tce "','i'ld e v()rba ,r"~l-'l i"',I' toa"a dl'll casa' ort' 
·W litlutl mdl În pagl1o(l tănJlll OI'. ,il ! ..... " "'" >< 

;!l·f'~t·p (IS,el1ţ.lllrll 1. es )al('I'I) nlspullsn 11- ,., -,...... 1· '. d I ' " v 1 'Îşi (,(I/If(' °ll(jl:ljfori proprii, nf,'g<Îlid dl'pu. I I',lalll ','t··! '·."',l de' pc Inas,', S':> O d''': UIIII! 11"'Sp','llat care 
nie tn~buitor flste e~l ('il să fie !'f><1liz,at5 tati .~i sena/o!'I În .~/u.ilJa lUI'. IlI1 <1 partid+'- dmlrme in J<Jc $;1 muncească! 
(ir1tăptui1ă) cât mai reţX:'d~, lor n"(~hi. i tiot;tr;Ît, ori ::;i Hnde ar putea prinde ·.;omullis-

Ptmă IIIIH-alt<l, tlldiind ('.ill(, s~ le i<l I ITIU~ tlumai la noi NU, Jiiecane pfl1ga.r vrea sit fie 
.~. 1). f'~lItij PPrrini, dirl'.(·t,mul ...... O.·t'TH~ntl al t{lI~i:lllilol' <.ll)ul'<ll·en, l'II,,,rC"ln JIP d. K P0trini I 

' ","U st;lpân deplin pe gOsPOditria, og<Jnl!t şi gri'tdina lui. 
e:gri~'IJittln'i !( :Iuj) are a(~p<lstă rklSlmndere si'! nibă dSi. _.o.riJ·" ('(1 +ăranii noşt-rl s;) nu . . ~ \ .. Jar daca s'ar fi g{tsit vre-uit smintit ~ CCToe a im-
'tUJJ'f': ti f!,!·uhi. a grăhi mel'Oo11 ea I)ăm<Întul Il' l J):";O'll}nl'ţ,', VI' prl',-)'tJVj' l' l)!'h"}" 1')1"" I 

"r:> f ( Ut-o " . • - ~ , 'V d n ... c, • lt·- părti DtOY:l, averiLe. ~rOzltvHle din Rusa I-an \'in-
,;1 SI' împart~ 6tt mai iute. didt ;îndatil) ·'icI fl'illtf'lI/rl (/1'1)10 () n//e!tl'fă I la uecat şi pe a-ee . 

I 'e l' t. ( ~') " "" • R. (' l' /'1' l' I a rt')' .-.: (' l' i nil."; (V(. ! '- reZll <I .. e :urma'~l 'aJf'e IIharU-.1rea Ll ce ali ajuI1S Ru~ji ,\CU Încercarea lor tie a 
;8 pO'lt0 H'dt:<I dillrl"l1ll al,tico] al ziaruilli .\ndwhl t,!'f'hllP să ('t'I'CI'tf'·7A' ~i ommri· Împarti deavalma averile':' Au ajuns dl mOr de 
.~aleta) .. B::juşuJ": Tăranii n'au încre. 1(· cir· pruc('sl' j/lt.(,I1lt.atf' ,'rxwnite) dC' ('pis- foame cu totii. Când amull1u mai e stamln pe to
I/'u î/l /,/,!ornta Ilf}/,(lră. Ziarul a.ep-sta a· /'.Ilpi'l ronw/ln-catn}l('il iPll.pist.ă,,~e'lscă; din: uul munc'i lwi. nu mai are n:ci un Îndemn spre 
'aHi ('lIlll. ill Bihor. lH() .. ~jil(' I1li Tf'legdv. Oradt>il-llIe1n·. [a Tinc~l. I~\Stf' nwha de 
:>inkas, cele dei:l hmoşctâ, Sal1'IDU, Tiut ;1417 de trlr~l1li inpl'O('rsn;/ti dr popii <,ato
,i aift· I1I(1~ii Sf' y[md elI proţl1ri mai mari' liei I papisLl!;;i). 
decât cele C(~ pr:upr'tta1ri; le>-ar Î11caSsa. ('['NIt'Il], ,:ă În ~'urtllld d. }~ Pl'trini J1f' 

Iacă In 1.-' s.i Îl e s'ar vin1de potr.;vit rege-', nI (la' uo ră"puns pl'lIl gmwtp. ~ldt){'iî llll 
,gra:re. In loc de 150 mii 90 de le'. plă_ ' ('OlnllJlÎ(',at. 

iti în .'in d0 ani: Uir,lnii în ('hE"StÎf' plăl~.s.t~ j 
- - ---- - >~ -~~_ -_ ~ ~_ ~ ____ ~~_~ __ ~~ _____ i 

Cântece de-ale poporului. 
Sfl·jâr,·! d/' I)(~ ('o,';tiţă, 

Jfâllrll'{( rlrr hl/dl'i IIUl'iţi1: 

(i II ri ţ li şi li 1/ Z Î ... <.: (1 (ne : 

O/llu; /'0 hii.diţa 1It,,pal'i'. 

, ..... 'fl')i'il'l'f din Jllli"U;ţâ, 
:11 (Îmlrrn zice: Jl ăi hădită. 

M (ij /IrI. rli{ fi (' Ol1.'d 1/11 i in r. 
!Jlt l'a ; ÎIU' ni In' ni zif {',' 

Sle)'!: •. ..! fiiii cud/'u df'~., 
J/oi, blidiţo, ma; la ŞP,~, 

JIu; la ~1'8 fâllgâ iZllor, 

('iil'i ill' fiIII'. ztw. I/Ii-i do)', 

, .... ',)âl'ef (ir: pe /HI1'âiJ., 

? (1 Il, liădiţă. 1'11 Ilu-i I'ău, 

.J HlIÎndoi .-:('j III' Îuhim, 
I)ân' la lIl()al'tp-a.~a . .;:ă tim, 

, 

Alrzita in 1.'On1:1n~l SOLO~f.T (din Bu..::ovina,) 
C. i\ULICJ. -re~ unui exemplar 1 Leu. 

fi. fhl,t1zll. 

i __ _5E2~ 

Bătrânul clopofar 
de: V. KOROLENKO. 

Poveste de Paşti. -

(Sfârşit). 

M()!:'I1I:'.l')1;ul işi apleacă alhjtu-i ,;ap,' in care· ]'0-
ies,-' Ilcl;~IJ1111rite gânduri.., 

.. ~ A.:uma ;;'0 fi cântând troparul! se gândeşte 
el ",' var"..:a se '1CJe in biseridi ... In strană par'că 
vde I.'UIll S<e Întrec daSllrÎl'e coD'iJor ~ cum popa 
..:el h;'lUJ,n. raposatul Naum, \;<Înta voZglal-,lrilC cu 
i?:iasll-i tremur,itor si puternlc ... 5!He de capete de 
tăr~'ILi Se pleacă şi se ridică, ca niste sp':ce de grâu 
..:0pt. pe C:lri le bate vânruL. Se În'2hină lumea ... 
tot fete cunoscute d·c Prfe.tcJ1i si t,"Jti mOrti ... Colo 
Z{!rt''iH~ dtipl~l aspru a.! tar;ih~' s:ltl ... şi ... uite-l pe 
Îrate-s.;:ill ce' mai maqe, cum se rOa,lt~1 şi suspină 
a!;tturi de tată-sau. Şi dincolo se vede ... şi pe el 

i SfIlg'l1r. plin de s;marate. d·e IJner-cte şi putere. plin 
1 de \'joiosi.e si nădejde, Încrezân'<ill-se în "Iată. în 

I fcrio're.l. in n(lrocul şi bucuria ei.,. 
, ş; tinde o fi oare bucllrr·a acei-a? Gândlnifc I nWŞl!eagului -"e apri-nd ca un foc, ce stă gat:1 să 

I se S'ting;'i 'f'. ILlTnhleazâ o clipă si repede toate col-

I!' tllr~~e, şi U.llYdli,UrHe aSCU11se ale y':etii: pe <;are şi-~ 
tr:ut-o... Numai muncă peste pllre'J1J.te 1111, numa.' 
dllreri, chinuri şi nevoi .. , Unde-i norocul c&-l aş

I teptaT şi llădăjdl1i.t? Povara soartei ·hl" haine l-a 
I sbârcit fatn-i tânără. i-a indoit spinarea-j dri?'apm 

I 

mltlk:~I. De aceea ml!Jllca a sc.1.zut, hxare a se
manat numai PClltru gura ht; şi milioane de l'Ucră

tori din fabrici au rama'" mUTilori de foame, Cât 
despre cei carf d;n caPÎt~i1u! aduTlat dle p[lrinp 

S.lU dlj31' prin o..·,tcneaJa Jor. aceia. au pierit ca 
mustele ori şi-au luat hllllea in e~lP, Au ajuns să 
m;ulânce si carne de om, .. ! R'),ltU-viî, ca'l1d la un 

, 
şi pll,terniCl si l-a Îm'ătat să ofteze. cum ofta şi 
frate-s{llI' cel mai mare .. . 

Si colo .. , la stârt~a .... Îflt re feme.iJe satului stă 
: şi nevastă-sa, rlI~~lndll-se Cu evlavie. Cu ca'Dul pJe~ 
I cat... Buna şi' credincioasă femeie i-a fost.. Dum

HCl-eU s'o ierte!... Şi multe a mai avut să Îndure 
~i ea, sărmana! Nici ,ea n'a s.c{lpat de griji:.. Os~ ! teneala ~i munca a îmhătrânit-o si pe ea repede ... 

1 Ochii efo -altădată stralucirori ş,i limpezi. si-au pj.e-r-

" 

du't \'·'oi>.:iunea Si stralucirea. Si Ull fel de teamă si 
.~paill1ă i-s.e putea citi pe fata"';;, lovit pc neaşteptate 
de soarni, in l(leul mândrie) si Încrederii În sine 
de ahădată .... a nevestei h~i tinere si frumoase ... 
Şiunde-j nOTocul şi fericirea lui? lIn singur co
pl! le mai rămătlese; sill~ura hllCUT"e si nădejdea 
h?ltrânete!or lor, dar răutatea Jllme~ l-a stricat si 
pe el ... 

Si... {;ol-o... şedea si dusmanul. cămătaru.l cel 
hogat al satului. ce-si îndoia trupul până la pă
m,inot. făc,Î11d la mătănii ... Şi cu ce evlavie îl sărută 
şi cum îşi face intr'lma cruce, cum se roa$;ă TJen
trll Sâl1Rel~ce I-a supt si C1!m ar vrea să SiC usuce 
lacrămile orfan~or jefuiti... Şi cu rugăo!ut1i fă
~anlice caută să rrfnfă Si pe Dl:mnezell. cum a 
mintit pe inima !tIi Miheid şi cl1:P11·rile întune
coase ah: ico<l1relor se ll'tă cu 'lc;;primc, din per.ete, 
fa chipurile omenesti şi la nedreptătHc Tor.,. 

.. , Dar toate astea au fflst odată .... au trecut şi 
C mult de atunci... Acuma, to.ată yiata pentru el 
stă în clopotnita (t.".:ta, în care bate vântu! şi mişcă 
frmghiile ... 
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Pagina 2. 

p~ de noi se petreo astf-el de grozavii. j)ute:tr-:lr 
un om .;u s.::aUJl hl cap sit mai bată în struna hl))-
Ş{;,') dlor ş.i a comunistilor? 

Se îlltele~e, nu.. 
Totu.';., duşm~l.Ilii pa'ftiduJui taranesc au aruncat 

ace;:;, P0110S celor cari vor să rid!ce ţărănimea. • 
1 Ş' s'au ,:I;iu>H şi Pri,ntrc tarani oamen: uşori '<II 

minte can au crezut clevctirca. 

..GLASUL SATELOR" OtlmineC~t, .30 Aprtlie 1922 . 

Inmormântarea eroului u. Tâmpa. 
Exhumarea şi ducerea catlavrului la casa părintească. - Pelerinajul sate", 
lor. - Gardiştii străjuind la cosciugul eroului. - Inmormântarea. Vor .. 

birile· - Scene aujoase. 
_. nei~l trimsuillostru s.pecial. ~ 

.. 

Da, e o vnrbă (1)e cat'le .. DllJninţj~l POl)onl[ui" i 

o spune ueseeri): TOA. Tt: PÂCATf:LE se PLĂ~ 
TESe! 

fu llun1f'lfttl trecut al g-eI1.etei noastre am isto
risit p'e scurt vitejia eTotdui nostrU L. Tâmpa in 
luptele noa~1re de desrobirt.: şi ul-iderca lui mişc
lcascâ de c~ltre ocStiije tln:;!'l1re~ti a lUi Rela Kuhll I 
in urm .. 'l trad,l"r'd mizerabiic a lipitoart:.i jiJo,,<:-;,tr ' 
Ckla Kaairnann J'n [)ezll~l. 

llat~maJa de sub 4.:ol1duccn:a suhtoco tem'lItu lui L, 
T,lrnpa. 

Cint' minte. ptăt~te cu vârf ~"i indesat min
citma lui. Aşa O vor plăti cei cari au mintit acum 
Cu priv1re ~a partidul tără1H:SI.:. 

Când satent; vor cântări faptelc, nu llllmai vor~ 

bek ~j VOr vedea că toti cei ca'ri tin cu ţăranii, 

tin ficc..,j'c cu casa. ~ospodMia Si ogOf\.lil lui, att\nc,j 
î::;i \"Or tua ~cama cei amă~dti şi Sia vor întreba: 

Oare de ce O~\me11il aceştia drepei şi cin"titi 
au fostckvctiţ!? 

lar drePt pia!;t. poporul va iuhi şi mai maJt i 

dţ)dt a:ti p,a;rti<11tI t:.lr:ltlesc şi va Ci:rc dela el scă- ! 

{.a staruintcel dlui' S. N-eamtu. dela "Ban-ca Ro
m;tneas~a" din Arad, un bun prfctkn şi camaTad 
de arme al eroulu1 nostru, l!:uvernul si-a dat în
voirl:a pentru ca osemintele Lui L. T âmpa s:\ fic 
e.xhumatc (~caase din p{lmâm) tfll dmitiru! j~!a 
Erde;~~' şi :--{\ fie înmr~r111,Î.ntak il! satld lui de ,laş
tere, b. AJma~. 

EXHU ,"ARtA. 

pnTCa de t(lute păcatde .:e!or cari p<\u:ă az( au i ExhllnHrt::a s\t 1ilCU.t în z..~U(li de 13 Aprilie. 
ty;!it el! mj.nciun' din asuprirea 11lu-ltimii. I Au luat parte toate sato1e d.in îmnrejtll·imile F.r-

,1 

dC:Îşului. 'ar uOll~i hatalioane d~ soldati (dela Rc"". 
4 Gral1il;eri Si R6 {nf.) sub conducerea iocot-enentu~ 
lui Ionescu au dat on.orur i milita!'\?, i Slujba dzec3scă a fost să"ârşită de mai multi 

! nI r'l) HH'hirp ,1'nstitJi\ în P;n'laJ)wnt i pr~f)ti. iar r:I"Pllll~HrHc le-au 9at Îm·[ttătorF si 
îua j'lI·tp dp Paşti. d. prufesur :\. {orgel '-01'- '; cânttirdii safe!or di.n rmprciu,rime. S'au rostit vor
hind despre' obi\l'şÎ;1 ~.tlly('rnllllli lihel\tJ '{fl' 1 hirl de !J!'eamărire al faPtelor vitejeşti săvârşjte 

! 1 I 1 1 de ernul ucis. Mai a,lcs cuvânta-rea locotencntulu i 

D. K. Iorga despre Partidul Ţărănesc. 

azi. spurH~ cii la o inrti nire u i sah:~ l~U (. 1 fonescu dela S6 Inf. a p-rodu.:; o p.rofnudă imJ)r~ 
V. Brittianll vrând ~[\ inchep uÎnţt>lt'g('- I siunc: tllată lumea, mic şi mare, pl~\n~ea. S;~oac 
re {'U lilwr;llii p('ntnt a I'ăstllrtla gl\\"f'J'llul l' de bcrimi ferbinţi brăzdan Si fet~lc soldaţ'lor. a 
dltlig·(>nf.t~1f :\ vel·~:-;e~l. 'd'U~H.Ili<l sa - 8pll' ace.sto;. ~!)~rător~ ~e tară, cari, adnşi~ă, dea. C?11O
Of' ,~~- .1 fa('ut dllll \. Bri\t.lann prnpl!,IH' _ rUfl ml\t.lrc tinu 1 erou na.ţona;! a,u auz.t IstoriSIrea 
~ • " t'b .. 1"' "~ ,!' ~.:" .Y., ,,;-, ~. 1 vredlliciei unui fiu de tiran dela Mmas care iti 
recI. (.(1, 1 el d 11 :scl se 'IntO\ eli c\ŞC,<l:-;( . .l 111 I T t d ' .~. . l'~" ~ y ,.' - ··'t 

• J.' I ~ . - , .. '. .. ~ '{" 1 }up a e ,qMr,1rc a g-ld srr.lmGşCşd a'\ u un sTar~ 
cu J (l1i!( U{ ((Il allt se, (\C'Spl e C,\fe .<1. 101 ~a I atât de groza,v. 
spmw ('fi Ilumrtril un rillHlu61p lUI Illlllt(' 1 
ti i \ \ ('!! i' IH (l i [nu. (' I (' /II' . ,li t' • : 

D. );'. Iorga aduce laudp dhlÎ L Mihll- ! 
/(/1'11 /' şi IIHlstrtmd 1lI,ljorÎt ,11 \';1 lihe-t-;1JTI 
ppntru tinuta dUSlllţI110;\S):'j pt· Cilf(' i-a ;1-

dHaT-o în Parlanwot. 

! 

I 

In G;:-h'i acestor V01.n'Cj luceau ca mărgăritare 
lae,rimi is\'orâte din cel ma,' curat simt. iar privi
rea !.or. Îlldre,ptnt[t spre cltlmile dcalunlor tinde 
eroul ClI mă,ml1Tchiu\ lUt de V()';nicl gardiştl apăra 
gt'a ~tr;\m()şe<l$.:a. ~d!da lla rca acde locuri i~4o

rke ~i $f'ntite cu Sillt~e românesc. 

• A fost o jale, CItITI nu s'a mai pOlTle1'd: tot; cari 
ali putut umbla, :;;i erau sanătm;i au icş~t la l!aIa 
sil Întâmpinc ,.:<,davTul aceluia care În viaţă le-a 
,;p::trat hrăzdltta $1 bordeiul, !.mha si !e~':,a de fu·, 
ria ba rbar'lor. 

Strig-[\te!c de Ulirere şi pHll<:'Hl parinţilor ~i al 
fratilor ,~rOI1IUi, au fost sf~lş'etoarc de ill'tni. . 

IN CASA PARINTEASC,.\. 

In c~\sa l)ărîn~(1at~,că, COSCill){ul a fost aşezat Pf 
cataf:l.k impodolit \;tt {} Întreag-a ~rrldtnă de cek 
mai frumoase flori. purta-te de îetel:e sateloT una 

~ ~tre. Iar 1O J?:ardi;)ti. "{lin ci r;hna$i în viahi di! 
i ceata condus[t de erOU, au străillit, Înarmati. cos 
l-':i\l~ll'l ca re ascltlld.:a oscn111ic!e s.2umpului II} 
l conulIdtor. 
1 Aceşti m.lndrj vOÎnid, ~ari în vremea luptelo 

îşi a",~all aţintit:l priyjr't'a lor de VtlHlJr tot tnai'!ll 
de astadatâ ej a"cal! fata galhenă ca' CCa\'a Şi pr 
,,(rea li era tillhrită P<lr'dl de c()sci\l~. Ei stetcli 
ncmişcati C<l o s.t~1ndt dar ochii lor Cr:1tl iSVllilt 

l de lacr'mj ferbinti, iar picrtul În ca~e a,~'â~ 
, atâta dor de luptă. de a~,t;îuatii, in fata cosciUg; 
1 lui comandantului lOT, abia ma'; putea cuprinde i 

i în:îhusi durerea chinuitoare şi sllsp-'nu! jnmci :~< 

PELERINAJUL SATELOR 

I.n tOt ti'lnpnl, înot·pând dela âucerea in Ahll 
a cada\"rl.l~ui eroului şi Plln~i În ziua înmormâl 
tare1 lui, toate satele din apropiere ş.i chiar ~e 
din mari eLepărtiiri, a'lI f1ict1t 1l.1l nesfârşit oclq·iR 
la cas.a mortuară. [ 

IN,"'ORMĂNTARE.4. 

In ziua de 18 A!)fHie II. (a trem zI' de PaŞI 
pe la Orele -1 I Îna,in,le de amtaJ'"i • ...Gio:uo1dc..bi~::i( 
elin sat rasuna·tI trist Şi p\[IlJ.l~[ltor, .:hc:mânJ IUlJl 

la S~ly:lrs'rea înmO!,11l;1.nta rei. 
1)S(l :.:;pun(>, ('ţl d .. llihahll'he ('.c.;fe 101 

IHIII (·U,II().,,:/·ăf(il' (1..1 ll'flei pâmiÎHfldm $'- I 

loatll' /tlin"itu)' l'ÎI'[ei ŢJar{utlllf'1Ifo/'{'. Chiar! 
oupil !'p .1 fo,~t lllini~tI·u, d. )!ihah\'('hp a ' 
răm<l~ ll\'(·!a.ş ţrlr~1Il dâ.rz în -suflpt\lJ lur 
fl('~c,hL'",. (',1 tDţi muşii şi stl'i\nH)Şii lui ... 

Un numar mare de preoti. in od~\jdii frumoa 
SPRE SATUL DE NASTERE. au săvârsit pro1lOdul, iar răspunsurile ~e-a dat 01 

P()rtidlll ţaralli'.'l(' (' 1111 partid farl'. 
Ţărăntmea.('.arC' ;\$!I'ilpti1 ('('va nou, Î1 

urmăre'şte cu interes". 
.. a . -

Dar o sa jud..:.'Ce Dumnezeu. dici a lui e 
r;lsbltlH'r~a!. - ~ Ş()\)tt:ste moşnea~ul, lâsându-ş! 
camJ1 şi mar jos... Si Încet, încet şiroaie de l.a

, crimi incep sil-i Cur~{l pe sbârtita~i fata... . 

* 
- Mihei..:.i! El, Mih..:-ici! Ce? A; adormit? se 

a.ud\: lm gl.as ca re-l strtJ?:ă de jos. 

nup~i ,>ăvâr~il1ea prc:hodutui. '~osciulml a fost Si cl! dni{)~ic fna'rte misci\t)îare de jinimi COl 
transportat b. gara. l1nd~ Cl\ \t11 tren SPCCi3'l- a fost vrednici-lor HO!;itri ţ(lrat1f din Bute1ti. c(mdu~i î 
dus la Atmaş. Ac', preotii sahlhli şi o lume de 1)0- inimosul lUT daseil.\. ~ 
por d'l1 sat Şi dh\ Împrejurime au iesit Întru În- De faţa a fost o!lllTtC .mare de popor, jar dia 
tflmpinare. Fetele satelor ~x~'Jre au -adus Ihmu· mult~rnc.a' e<'irturarilor Si învâtatilor nostri miI 
marate clltmni de flori, din c~ri. aU presărat dru- putut Însemna abi.a câteva nume: 1. Moldn~ 
li1ul dela KaTă si panfi ta cas.a ţ)arirrflor er(}ulu;' . i fi:;V, ş~" Gnleş Si Ta.bic subrev. se-., N. Griska· 

, Cosdu~16~ cu cadavrttl eronhtia rost ,ridicat şl cret. Cot'!'c. cultural a în\,,, senatorl~l Moldov
purtat pe mâini de fosti gardisti din gardă deputat dr. Groza, Oh. Lun~lIkscu din B~ 

-SilI 

trâtlă e j'}!illtl şi r~a,r'c..1.a da,t Vklt[l si aT3nrei ;;elei 0ctri Dl-in vâzduhul intunecos sbotnâs!}fc Cf 
, reci, iar !'unc,rele eipa,r'că tremură şi c,l.ntă, râd semana, cu stel'e şi se coboară iar pc păm~ 
! şi 1)lan~ de ,oocurie ~: de ves.elic, Îrn!}1etinun-se Şi i-~ e !}are mOS1liC;agUJlni, ciI se "cUi\! Înconj, 
;- şi. c,1rduri, cârdU'ri minunate. ~'OO<IJra Spi'ţ cerul de fc..::ori Si nepoti. dl sunetele aste,l "lY1i~lf 

plin d~ stdc.., Şi stelele s.;JirJesc mai i 3re. În blL'-l.trtc-- sunt glas-urile lor, ale cdor mari 
vreme ce sunetele tremur;!, se revars~l. se Împri\<:- -;,i are ce~or nici, cari s'adun[1 si cântă lui norţ 
lic si cad iar la pământ, plf,ne de it1hin:: şi l11all~:î- hucuria şi fc.rici,rea, de care ci b'ctul n'a avut tl 
ere.. Clopotul cel mare. cu g-Iasu-i j?;ros, răs!lnă în lu.ng-a-i viată... Şi traK~ de futlnc dopo~ 

ClIm? Cine strigă? întrehă mosnea~ul şi aşa de tare, de umple văzduhul şi p;lmântul cu biHrâtml clopotar, şi p!;\Jlg'c:, :;i bcrimile îi f 
repcdc sare pc picioare. - Ooamnc! Q'u fi ador- sunetde lui, cari spun par'c~\: ,.Hristos a Învi:lt!" sir<}a.c pe oorazu-i zh;l.rcit Si inima i-se hale, 
mit !xnt\:? Piuit azi ... Il'an'\ pi\tit niciodat~\ aş<l Altu dOll~1 clor>ote mai mici, cu sunetele lor mat mai tarc .... tot ClI mai putere, la am'ntireatrorc~ 
TUşin.c! duh}, par'că :strig~i odată cu cel mare: .. Hristos închipuit.._ • I 

I~(,pe(k ~j cu îndcmitl1are aJ)uC<\ fring-hii\e şi a Înviat!"... Şi p;În?i şi ade dnuă cl\)1}ote mici • i 
. mat' arunca {) privire în jos, colo unde ~e misc;\ de tot. ca să nil rămfi.nă mai pe jos, îş' ameskcă Jos oamenii as.::u!t[\ ~-ŞI spun ca nL;iodată 
multimea de oameni. c,,'l lin furnicar .. , Steay:urile, !',Î ele sunetele lor. ,ca nişte ~lasllri de copilaşi trânut Miheici 11'(\ tras do!)otc!c aşa de fr~ 
Cfuc'le ::i icoanele fâlfâie şi su l:ea-g-:\n;t În viiz- printre ct.:le ale hătr;Înnor. c~\ 5.1 spună şi ele: i ca b lnv'erc'd. asta... rkodara clopotul cel i 
ddt. str~tlLl;:h1d cu şirNuri.Jc lor auri te... Lumea .. Hristos a Inviat!" Şi rnîna chiar ŞI' Yl.'chea c!n- l se cntrcmu,ra de o ,!O\'itur:'t puternică, îsi q 
în:{:njnar<l b~rica şi, până sus, la Mih-dci, se potnWi <:.e cu.rr'enllllră şi se le-:1~Cin;i. iar vant1ll. ;- Pl1fc;f'ea :f. aml1ţe~tc.,. Cel,Jafle clopote. ~ 
aude cilm~rca plin;\ d,e hucurie: ,J:Iristos a' În- ,~- care· mâng,le fata clopotaru!uÎ ~- dă dill putcr- ! Îs; sfârşesc jocuL amu(ind Şi ci Într'un sunetl 
via·t'..... Şi strig-atul asta duios par\;[I-~; ~::tseşte . lli~t!c-i ~,rin: şi ]);1 f' ~~\ spurci Şi c'l: "Hristos a ;,,- ! şi PrelU1J1.':. ascnWlnu ce,1 din urmă sunet al fr: 
rilSllllct În inima prea plin{\ a moşneag-ului... Şi ,i viaU"... Si t03te ... ,t(l~ltC ... dInEI si strig-ii: ,.tfris- 1 lor cel mare, care mai tremurii l)l{ing;Hld şi i 
ffldP1! tle ceara i':"c par mai lum'l1oase în lntll- I tn,- a~ inviat!" ! in_'d se topesc Îll ~y,'izd\lh... - ; 
narie -;,i nm\(imea de oam .... ,ni par'că se mişcă mat Inim~\ ll1f}:-;'llt:,I~t1hli '3i-a tdat deodară durerea-1 i R:itrânul Ck}\)Ot3'\'. sleit de puteri. cade ~ 

jrrq~~1'~~'t:';11'a~:' :t~~11[~U~j,I(~~f)atel')11cl:'X l'I\1';1SI11)to,url'valcuar~~I>e' sd·<te.1 Ş' întrea,ga-i ,":at:l, piinii oe Ilecazllri, de, griji şi i (lca:EI şi dOlll~ l,acril11J.j .. , ~,~lCI .di
d
lt, llnnă. dO!lE 

\,;" t, " """ vL" I '" ~ "... ' ~ ., d.'~ DstCll~lL. Bătrânul c1opotar ;.l uitat d pentru crimi, se pre~'nR" pe n )raFl 111 111 ce m c. 
câlltiir\' si cu pute.rc le r:dic{i în văz~lllh, tr i miţ,ln- 1 -- f' 1 ~ - t . 1'" . . 

1 dânsu.i toată \~aţa asta a ost IIlC ti sa In re ce' ŢJ:l IZ\ ş\ ma:l rec1... 
tlll-l..; cerului. iar Î,n drum le atnl'stL'!.;ă cu sun'ete\c ! patrII pereti ::li c!opomitei. .. , a l1it<tt cii \'iata si nă- * 
.1,. ,.·~tl·'I),·;t".·II:;' ,a~i.' clonot'elor... H '1 T . t· 1 l' J It 1 y' u~ .~~ "" - ~ l' (j.~~tlca lui În kn'circ a fost llum3i un hiet vi~.,.. CI. nmete 1 a '>c 11111) pc ali. caCi' 

* a tit3t c~H Si115!:llf \'Ie lume. ca o bucată de !~n111 lK;;1;:(\11 mI '-Zi ma; lr::\!\.' c1opotele· ... 
Nic.i~,da.tă h:ltr;\t1Ul ..:\opotar n'a sunat clopotcic putrczită şi ruasil de vretl111dc ~rch: .... a u;t:lt j 

,~~ ~~';~~~C)J~ ;'; ~~ ~:::s~: ;;~U~;~:;·· d:;:;O:~.m~; ~~;:;;~t:;:; ;n;;;t;~~"'dorurilor ~ a vointei adeYăr:~e d: ;0;1 
# 

---.J 



L. 

al 

;;_=k_ 

resti (din partea "SOL:. lIInTtll~lltelor eroilor") ca de
legat al guvernului COl1st. Savu fost deplrtat. re
p-rezîntantii alttorit[ttilo!" admiaisLrative, p.rofesorii 
dela institutele noastre din Arad, prwţi, îndtă· 
tori S'i alţj intelectlLa~t. 

AII depus cununi de flori, cele mai multe cu 
pan~li<:;1 tricolora: 

"Ofiţerii gărle.i nati{)lll:a~e"; .. Comuna De/ma"; 
"Comuna Almas"; .. Populatia plasei Sebîş"; ,.Cer
L:ul cltlhlira~ ai învătatorilor din pl~1.s.a Almaş"; 
"Sectia judcte...1.llăa ÎIW~lţa torilor"; "N;c, Popescu 
inspector agricol" s. a. 

CORTEGIUL 

Cortcg:l~l fur'ehr:~l s'a f{)pnat in modul urmă
tor: in frunte lm baiat purtând '.cruc~'l-. iar ta 
dre<l:pta un W"tcău cu ,tm maje~tos sC"ndard tnţitr 
nal îmbrăcat În doliu, praporii şi icoana rel'rezitt
tând ~tlvicrea Domnuhfi Hristos, elev~i şcoale\.or. 
diecL corul dela Buteni, prC'Ofi, delegatii, COsciu
!l:u! l)llTta,t de 4 roşti gardişti, iar pe de laturi de 
cosciug aHi 6 ~ardişti cu semnde lor de pc vre
muri (~)ea11a de Curcall Şi tr'colorul ria.ti<m,a.1) şi 
Cu arma la umar. apoii flăcăki purtând cununHe. 
lr!di1.rf1tlll coschtgu!lli Urma!ll Th."'I111ân!l:ă.iatli părin~. 
flati ~I neamuri ale eroului .• 1Jpoi nmltimea Il~CU
prinsă de popor. 

CosC:ltgll~ a fost iqltrcK impodobit cu nori şi 
învălit într'un steag nationaL 

LA BISERICĂ, 

~OLASUL SATELOR" 

SC\fÎl.;i ~i lâllga i,:osciugul care ascunde osemintele 
uIlLll)~i~J!.Lşă marturisesc d01'U' nostru:- că:-a=- : 
dec[t, 110i battatenv, mai vrem sa nc înghită pă- ' 
m.intu,i de vii decât sa nu vindecăm rana sân){c- ' 

pagina 3, 

Vom întra în lupta electorală! 
~" HOTĂRÂRE. -

ritooa a Banatuiui. prin ,readllll.:l!rea ~i re-alipirea 1 /11 zi ele (le 3; ,~.'i .18 JII/i /1. r·. ,"q' ra 
fraţilor .smltisi din sufletul şi din inima ooastră" 

Gtasul putcrrtic a~ vorbitoruhli, a produs 1111 (in/' alcul'l'I'o jlllrtiafli jll'l/tru sCl/twIII dl 
fior în inlmilte WSct~1tăt.oTn()r. cari îi sorbeau f'c- dl'PHfuf I'OI//(/''': CI/(,t/I/" î'l GE'I'cl/rile f'[f'C'to
capel .;uv.lnl. spus cu apă'~.are Si pe inţe.lesul tutu- rak, Ului,. a/I'~ii au nbzis IIClltru (1 ţill!' 
rora, Părea. c{t vor~toruli.jntr'adins rostea C\f mondutul În 01/ ('el'!' 1'/,,1'/01'01. :1 ~ttel in 
atâta plIten_1 si simtire jalea şi durerea băll<lteni!or 
pe1l1rucâ, sP"nrecâlld \·~I.ZdllllUil, juruinţa! iostului I A rtlnd şi Î/I Hal/al eUlli ((/'1'(1 (1/1'9 1'1'; jlOl" 

deputat banâtca11 sa străbat[l până in satltleţe.le I ţial('Î/I w'/lIăfoofel,· }O lucuri: 
din Banatul robit, Uczh:ld sperante Si us.când la- Il. J ude ţuf ~ l rod: .-1 nul f nou;:!, III eu. 
ari mi .. , .1 tull' (.lI 1 t; i il II)': ,'lleştl, (' ei CII, Tii vl1gd, 

I Vorbitorul Sf,lrş-eşte prea:măr'nd vitejia garde- I .! urletul t'elqtiruş' Z rÎ/'I/I'şti, 
lor nationa~e ş.i eroismul străltlc:t all1.emllritoTllhli I .llul('(ul ,1I~I/'I'ş-'l'tI/'(I(/- 'J'llryu l ,MII/'e-
L. l'funpa. 1 

SPRE LOCUL DE VECI. 

Sfi\.rşÎ<'Ildu-se vorbirile, \':ortegiul in râ.ndu1al.l ~e 
care am aT~itat-o mai S.US, porneşte spre locut de 
înmormântare, in partea apu:-,.eană a curtei b:seri-
C~, j 

I .~!llHi. 
1 .ll/r/f'fl/I 
i .1 udl'ful 

Salaj: Xilloll. 
'l'i/lll'.~: .11ud(l.:;. 
'1'/'6,>:('11/1/11': SI, I .II,.deţ III 

1 

I 
I 

{)rpal/izu(io l'I'lIfra/(i dil/ "t (1/(/ II Pur
fir/ului ţliI'ă//e>:r-, (1 luat l/IIfârlÎn'o~!l. în
tl'l' În Illptll !'!1'dol'l/fa şi, prÎn 111'/1/111"', 

U ])U,'" 1I1'11ldto(lrt'f" 1'(I/1didlltl/ri: 
Pentru I)/,(lşul .1 /'ild l'{' d. I)lllUIII'('sCl1-

Blllllbpşti, f(l~f sl!/Iato1', .'ii 

~~ In s.unetcle tri"tc aic c1or~oteLor bisericeli locale 
l:'-;:;i_in c[mtăr;le duioase ale m i mmatu.1ui cor al ţ~l· 
ur. r:uri'lor din Bl1tenf. corte~iul in.tre~ a intrat in 

După ce in Sllll'l,!tUll triSt a.l clopotelor biser:cei 
coscillll:~1 a fo.'it lasat în grOap~l de foştii gardişti 
şi dup,! obio'lHlita ~l1ecu\'ântare prin pr~tli slu
jitori, d. semltor MOLDOVAN luând in mână o 
oucata de piunân t, foarte miscat rostl!şte cuvinte 
indtljo.,'-;Ctoare de bun ramas; -(:crând lui Dumne
zeu să dea odihnă sufletului eroului L. Tâmpa şi 
imp-lonlnd bnecuvanta:re asuPra srră'duintelor si 
jertfelor lInu~ neam ÎlltrtJl;, din cari a rodit o tfi
riso<vră iruIfHoat-ă, care ctlj'}rinde azi sub aripile ei 
de Ilk'lrnă bLlJla pe ~proo.pe toti fii, Ce pânfl i~ri 
er,lll răsleţiti. 

[lentrll [111'1( }il' 1(j~II/' deputut ~i("n:l.;H.Î 
:\dnm. 

11l,IIHIIIGI'III .cii/ul' tiI gazetei I'Cl//I flu
blil'o Îlldnul1(frif/, ('0/'1' trebue,..;/' luate pell

tru a~if/H)'aren hinlÎI/(ci partidului IlMtru, 
IJol' 0$; plÎnei. atw/ei o~tl/.~ii cl'edincioşi /11 

C i curtea biscr:c:ci. u~ndc În. iaţ;.t îlltr~trci \)rincipale 
:~,. coschurnl <li for,t aŞezat pe Wl pat impodobi! eli 

flori, iar dca~tlPra crucea Domuului $' pe LatlHi 
l,~ huninări, 
tl1~ Ac! s'a săvarşit proho<h.1 ohidnuTt, răsPUIlSI.1ri!e 

lJnp;:l un ulfrtt .. In. veci pomenirea lui!". rost't ClI 
g:bsui tremurând de tnlllf dintre p.reoti , şi dUl"ă 
versl11: 

l'artidUlhlt~ără"I"'i{, au tlaforia .-la faCil 
fuafl' JlI'('~ltlfil'ill' pl'flfl'tI I'cll\>ita I'/Îl !Iloi 

J 
strâ/llcită a mori/o/' adunări popu/'1l1e de ct dâtldu-Ie aaek'W brav cor. 

no.i 
,1 OI 

COl 
l~i ! 

:.:t 
lmJ 
Ol1Î' 
~inf 

~ari 
lor! 
,It p 
~po\ 
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lată 
rrf 

:c\ ; 
,i \) 

ui 
,net 
:1 iri 
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c !)' 
doU 

1 c~ 

:ăci 

c.~ r 
---t , 

Dupti t<.!rm~narea J)roooduhri a:l1 U'rmat ,.Iar când fraţilor nf oi duce d' -1' 1 
Dela. vai ş-a fi să mor. (' ani {I/1 I'e în ca 1'1 ; .. ~ e l' 11 f 11 ce (l (I/'g Il 

VORBIRILE. 
Pe mortn<tnt atuncisă.-mi puneţi:· 1'./'Jllln(>J'C' (1 programului no..-frH politiI'. 
M,lndrul nostru tricolor!" Pute/li ~rI nI Cf','1.tim rle /w (ll''tllll, fraţi-

Cet di'lH.1iu a vorbit l)iir\!lItele NICA. - Dsa: " 1/11'. ('(/. la (I('I':dl' arlH1ull'Î dela .1 /'(/(J .:ti /111'1/" 

Într'o cu\'ântare str<i:lucită face tiin Scur' istoric rul cântat cu multă prc~iziune şi cu ~i mai multă duio- a căror dată se J\'a puhlica la vr.eme 
iru-maşei famrl1,j Tâmpa" ca!re a daruit neamului I şic de .către minunatul cor dela Bllterri, cioclU ruf Il/Il pari!' ('ondl/('â!ol'ii şi f/'HII f{l,~ii po r-
ro'tl1ânesc pe fiul ro.r Lazar. Ul1,ut dintre cei mai 1 (gropasiii) ÎrK.-epură a trage pămantttl, -care se tot t' J 1 . 1 .. J '/'/ 

1IrU lfI (fI 1'(/ 11f',<.W, .:;Î fi 1/1011 (' (lIlZ: ". llll-
bUI1l\ a~u~tăton si !->iTifurf 'eJcVl a,f sco.1.JeWtn:uure ' îna.Ită pană ce acopere <kf~nitiv cosciulrul $îPână 

'cI şi-a Elcut Îll\·;lţat{fT'a. ---~.~~-,~----~- ce sfârşind intr'o movil\ cuo superbilcrlltese În- ladu', dr . .\'. LI/pu. f!rIH'l'lIl rlâdl',~I'H, r;r, 
~ I:n luptele ma.ri şi greLe pentru d\:srobirc~ ,>0- seamni\ mor mantu1. in care Se Odihtl0ste, în nă- funÎan, V. Madgearu~ Miif"lo şi flltf. 

pOru~lli român, L. Tampa - întors ca sl~bloc,)t~- ~ej?ea îJ1vier~ de apoi, corplt~ ~hinu,it ş.i sdro?it liriII tll'IHOI'I', O/'Îc!' alW rl'i"lil'(' 1'(7.1'1' 

ucnt de J)ecâ'lnPl~l dc lupti\, --- intră imediat În mtrUl1 mo<i atat de barbar al tltlarllltl'1 erou naho- t'i-se l'a face din altă parfer/I'/'ât G('('IBtl1 

1-.~ujba nealnt~lui. incredintâl1du-i-se comanda ;;(ăr- i nal, L. Tâmpa" ca're abia a- mrmi'trat ?2 de PTiffiă-1 {JlIhlicatâ _ şi cari se vor mai ,publica _ in 
zilor na,ţionalc dcl!.t Almaş Şi Oeztba, apărând cu O j_ver l

... ........=.=.~=- r: 1 1 -.;, P' 1 , 
neil1tr.eCllhi bărb,Hie populaţia şi avutu;! ei de furia! • nozefll .. f o.'q[ .' afe fir" CI fir/li II II-i n o.-

1 b b 1 1 , B i K 1 S' S f~ ,-:Iru ,ţăI'ăIlf' .. ~r, ,~il n'o aSr'u!tuţi, I'ări dlL~~ 
PotOPl1,UI a:~, ari ~ u~ "e:.'(l u t~. ~ t. a S a: ~e- I In partea. dhl~PN apu~ a ,curtei bisericei dit~ 1 
ş~e. alna, pU~randu-,~H St~~~Ull eJll(}tl~nea, ~~ecla,ran~~ I Almaş .• ~rt~mOSUt tncol~ al u.~or v s:,tperbc cunUlll ma.ni.i noştri politici /'01' cu orice preţ să 
C.l, L'D-llSlderand .. redn.lCnle eroulm L. Tatnpa. bl se scaid<1 tII razele aUrll aie binefacatorului soare, 1'6 z {j pliJ.·I'l] ,-:I'ă 11('1/ t /'1(. r' a MI-şi pl'! '[1 Iit f' n-
scy,ica i-a retCrvat, în mod excepti()nal un loc de laJr o cruce frumos im\Xldobită nOUrl, atrage pri- .'~I'ă Ili nli H ta. 
o.dHl~la "ecin!c~ Î~ curtea ei, ia: ziua a treia de,S. i V,'irea trecătorU!Ui grăbtt. şj-,l ~preşte pentm un laI' hil'Hin(a lor, .'il' Mir', tll.-:/'fllIIl/fY S1!~ 
paşti. d() aZI l.n.a1l1:1e dec.retata de serbare naţlo- Jl1()tl1ent vrând lVlil'-:ă să-i spun.ă: .,Din sâuO'clc no- ii ,A I . 1 1 . 

l e - • , ...... h. ,ql'l//Il(l/,f'O .'ii 'lIlgl'lllJOII' t1f'l'ca i JerMţ/'i ŞI 
~a. a mtru memona erol1lu~. se va :-;erbători in stru', ai eroilor. s'a plămădit o ţară ca şi care mai ,: 
tiecare a·n. frumoasă nu vei !!':ăsi în lume; voi s'o ,j,ubiti. s'o i! II d l'l'pf /tril () r poporlll1li de tii 1'1111 i. 
'. ,~orhi~C:1 dlui inv,~ N. CRISŢEA (Mând.mh}i.;) a înfărîţ şi ~'o, apăraţi cu, pretul sân:~l:lli vo~~nl! li PriI/ 1I/'11H1/'/'. riţi tuji, fiti tari! 
mp:.cat InIma <lRCuJtatortlor pnn notcle~ de un Tar cand Vl~S ar Cle]re. VOI Si'lnu sovaltl• Ci sa ur- \: 
inflilciurat sentiment llationaJ,. :watc\nd Vredl1'CiHe mati pilda noa.stră!" , S R (7 R E T.! :lU.! T {~L 
ItlCtPierfitoatTCl' ale dascăll~ll~ ~. Tdâmpa ş.i însem

1 
nfi·~~ C. PEREANU, Pa.tfhlnltli ţâl'llnc,..:G. 

a ea np e Of ,<:roÎcc savarşlte c acest umi u 
de plu2'<lr. petlitru uesfobjrea neamu(ui. I 

nupă o frumoasă şi m~.şcătna're vorbire rostită S .. ~ 1 -I·t d d· · 
~; ,~m'âitjt~rlli. IUR(SA~ din ~Lmaş, .,~n numele in-I erVICIU mI 1 a.r e OI ~n1. : 
,. dtator m:l~ dHl nI at<i.1 , a l\lat cu",:ntul d, qfi. ~oua lege de orgamzare a armatet. ' 
LUNGULESeU, deilegatuJ lntverllullll Si al "So- l' 
cietătei Mormîn.telo-r eroj.J,or"' (Bucuresti), l' D, gcnerâl iVbrdărcscu r;mlanl:l ministerului de 

Intr'o vorbire m~~'astră, o minunată apo~eoză al 
I! răsboi a CXPllIS unci gazetlt; care cste 'Programul clroisml1l:uie'f(}ului L Tâmpa. d. Ltmgll,le~l1 a 

mişcat inimile asclI!ltătorHor si i<n .cuvinte aspre II 
dar potrivite a lnficr~~t tradarca mizerabilei lipi. 
toa,rc eVreeşti Kaufmatl'11 del,a l)ezna.. 

'~ândlll cllvânt{trilor ~-a' Încheiat d. CONST. 

său pentru ·reorganizarea armatei, 

Cu <I(!,~~ t prHcj tlsa li intarit stirea -că are de 
Zând, ca în lHHla ICl{e oe () va aldttui, să prendă 
serviciul militar !.lc doi ani În toate armele, afară 

de, marină unde serviciul este de trei 'ln i . 
SA VU, fost deputat. 1 

Dsa ÎllCCT}C !)rin a spune, că ar dori să se poată 
lăsR in fUl1dul 111;\dor pentru ca ue acolo să Ct1- jEfectiyul va fi de 1.?5.ODO n;Hneni ~i ser\'kiul 
k'3J~ă ll1ărg{lrirarc1c preţioase cu cari s[,-Şj i'mpo- I mit'tar Se "il face Drin rotatie (s.:himb). Oamenii 
J~)benscă i.:LtVi~l,telC de prcamărfre ce va rosti de" 
~pne ercllkl l1a,t~lJ1al IL. Tilmpa, 

.. fiu al Banatului tnllll.:hiat ~" a spus d. Savll 
-- (1111 \'cl1it S(l depul1 () lacrimă ferbinte de mut· 
tlln1irc şi rccllnoştin(il CI btmătcn;lor liber,i, la a că-
1'Oţ 'tlesfohirc s'a îmhinat si iertfa s<\I1R'eroasă a IU'i 

"or fi chemati in seri" p'c~ltrll in",trllctic şi rămâ-

nerea lor in cazapnâ va fi numai pc timpul dt \'<1 

cere instm~tia, In lul'c şi AlI~Llst se va rl!da dln-
PlLlui ll1i mare 11tlm:1T de braţe. iar i,n St'pteJl1\'fie 
ş' Odoll1nie ({)atălumea \'<1 fi in cazarma pel1tru 

TJ ltlJla , şi am V'Jlllt ţ}cntrn ca aci .Înaintea s. Il'· instrllcţi,l temNljC:;I, manevp~ etc, 

Răvaşul satelor. 
Din San·Nicohul, mic, 

. 1'>ii Sfj scrie: 

Dupa 5 luni de slm'.:;lFml\fi si Irrc.ut:lti in s01'
şit am n\zllt îrnp1:11indu-se v'sul mult d6r i t IL t:l
r<l.1110r. dc a. a\'~a în Arad ~a'leta 110astr[l ţarCl-
lleaSC~I, 

Mare bucurie am avut noi. t{lranii av,\nd pe 
Illcsel·c noastre. în m~rea şi luminata z,l a Inviere i 

Dornmdu f, l{3zcta t'lranca'eGl. .,Gla,sul Sah'lnr", Şi, 
dllp~i cum ..:~îtltClri\c din sfintele biserici, la ziua de 
PCişti. an aduş mânl{rtene sufletelor noastre, 1nt aşa 
!:oi .g';lzct~ a..:easta Jli'-a f;\cut şi a turllat nespus;i 
hU\,lll'je În in'mLIc !1o.1str~. 

Noi. taranii, suntem bu.~t1roŞi pentru g',\

zcta <1CC3Ha, c~\(.:i un ~ol m;lre se f~tCllS'~ j,l 

iUrul !1()Qru, mI Sri(lm ce se Întâmplă în lumea 
Inare ~i mai ~l'les. lin aveam C·llC ~[\ ne ~r5i3s~;î ... 
dorurile· Si S;I ne m,tll);:h.' in Ilo:cazurilc l1oaQre. 
A "elTI. ce~i tl rcpt, mul te g:azcte În ta rll, d ar aces~c.1· 

)pG !"GLISUL SATELOR" este gazeta care luptă pentru apărarea intereselor şi drepturilor celor mulţi şi necăjiţi şi pentru fericirea lor. 

, 



, 

durer,c, l111ll1~tj sc poncgres..:. Si, tocmai acum IlU 

este potriVit Lucrul acesta, când \"edem cum clo
I;otc::;te p[IHl,lntul şi fţ!rb popoarele in jurUll nostru. 
Cum de învătatii llo$1ri nu Yild, Ca suntem ÎllCll1l
jurati IIU 111 ai de du~mand? Apoi, cel Duhl Între 
110i de-ar fi intdllgere. sa lIu-Ş.i rad,t stdlillii de 
1101. 

Vesnke şi îndct1ll1i~toarc YOr r[tm,lTlc Cuvi11tele 
Url11:HO.lrC ale marelui nostru poet A. MurC~lallt1~ 

"Roll1;Îni din patru 111l~hillr:, acum ori nÎl:i()Jat~i 
l~l1itj-\'ă in cu.got, 111liti'\'~I'n slmiţiTi!" 

ALcst inuemll a{poetuiili 110~'trll se pare in"ă 
ca a II10e!)ut sit I1U mai gasească rasun-et in inimi. 
Mai ales I}atllra îJ1\";tia~lo{i' da in a..; .... <lst:1 privinta 
pddrl foartc urât;1. 

Tocmai de ac.~i.'a:, ]wi tflpnii cari ne m:l i P~l,<;
trillll indt sufktul curat S~l nu urll1;tm a.:cast;l 
pilda Ur,tt{l a multora din Învăta'tii TWştri" ci să 
ne str,'lngcm bine r,lllduriJe in jurul steagului par
tidHLuÎ uostru Mr;mesc, Q,1!~i hmântuir~a Il~lmai 
prin tinc îl1:mt vine!" 

PMrullşj de adev~lrul 'lCesta 111a:I'(,. cOIIsiltenij 
mei tJ(rr S,Î.n-Nko,Ja.ul-mi·': (i ud. Timis) Îng-ro 15~ 
zilnic rândurile spri.iinitoriJo~· g;,zetei .. 01as 1l1 
Satelor" prin înscrierile lOr În,tre ,ubonatii ei. A
fani dc accHia, inimos11i1 mCJI cOl1s,ltean tăranul 
ARON OPRIN de sub nr. c. 232 a dăruit suma de 
100 lei Pc seIc'lma l1::lzctci .,Glasul Satelor". 

V~l rog, dle redactor, să J'Hlhlicati această înt
moas;;\ fapt[l a fratelui O PTin , yredllic~l de toatfi cin
~tea şi recunostinta noastrîl. Dec Dumnezeu ca 
pil.ua acestei hlimi l10hik de t:tran să fie llr~l1ată 
de cât mai multi. UN TĂ-RAN. 

Economie. 
Târgui de cereale (bucate) ,iin Arad 

pe ziua de 26 Aprilie 1922. 
Grâu 1 majă metrică (100 klgr.) lei 355-360 
Ovăs }J}J :» }J :» }J 320-330 
Porumb tcucuruz) (100 klgr.) }J 325-330 
Secară }J}J :. :» » , ----

F ă in ă. 
făinl No :»oc (1 klgr) 
Făină pentru fertură, :» 
Făină de pâine :»:» 
Tărâţe :» :» 

6'50 
5'80 
3'80 
2'20 

I 

"OLASuIj SATELOR" 

ŞTI 
CALENDA.RUL SAPTĂMÂNEI. 

Maia (at~ 31 de zile). 

I Calendar 
Ziua .- Numele sfinţilor ti sero. 

n. I v. 
, 

Luni I 
MarIi' 

Merc.~ 

1 

2 

3 

i lS 

19 

2() 

C. C. Ioan 

Ion Pustnichl 

C. Teodor 

' ... mni" I 
Mersul vremii: 
ploi os. vântos. 

I l?i .. 21 M. loau. Max. 

Soarele: 
răsare la ti ore 
48 m. apune la 

8 şi 8 min, 
I Vin. ;} 

6 
! 

. 7 

1 !s&mb.; 

1 Dam·1 

22 

23 

24 

A. Natanail 

(t) S. m.Gheorge Luna: pătrarul 
prim la ;) Maiu 

M. Sava şi Elisa (~2 Aprilie) 

1 . Dum. Slăbănogului, Ev. Ioan, gl. 3, voscr. ;), 
~--------~~--~~~~~---

Hoţii de urne şi falşificatorii vf>inţei 
poporului daţi în judecată. 

TTibuIlallll d'n A·rad a )}J'illlit p~iră din partc;k 
dlui .tvo-:at Ur. tiotaran, preşedintele organiza\j~i 
P.lrtiduluj tflraneS/: dinl Arad . COl1tra DJ'imarlllu> 
acestui Oraş d. Anghel pentru următoarek callze: 

J. n'a voit să ÎntareaSQ isc[llitur!·le a.cgătorilof 
cari l-au ca~l didat pe d. dr. Lupu; 

2. Pl~ lista de candidaTe a' dLui V. Brătianu js
calt{l de 1500a!cg{ltori.<I pus clauzula, că iscăli
turilo\.' s'au Hicut în fata dsa.Ie, 

O asemenea arâtare criminak1. a {[lcnt şi orga
nizaţia PartidulUi t;Îranesc din judetul Argeş ~on
tra mai multor judecatori şi presedinti ai cercu
Tlor de vot<lne din aceI hldet. S'a dep11s o bi.stă 
Cu 250 martori. -

n. V Goldiş a făcut ş,j dsa a'l"ătare criminală 
Contra - pr'l"ScdintHoT unor sectii de votare din ceT
cui e lec'i:o raI lneu, unde votude da.te au fost fal
sificate pentru a scoate aJ0s pe d. general Văito
iant!. D. Goldi,5~ere asculta·rea dhti Văitoianu ca 
martor. 

• 
Târguri de ţară. -- Pc-toţi a\..'eia, cari primind mit 1 ş.i 2, dar nu 

Că1ind. 11.' ni i-au trimes inapoi, noi ii socotm de abonaţi şi. 

1 M:tiu: Voiu0g' (Banat.)~ Almaştrl-mare ~ Gherla p~in urmare, Îi ru~ârn să 00 trimeată pretul abona
(Ardeal). _ 1--2 Malu: Cacova Şi CaTansebeş (8) mentulu i la ~azetă, care estc: pc un an 50 lei; pe 
Re)1,"h~n (A.). _ 1-3 Maiu: Orşova (8). _ 3 Maiu: jumătate an 26 lei; pe t reilul1; 14 lei; pe o lună 
Şeica-mare si Sibiu (AJ _ 2~5 Mairu: Dobrita 5 lei; pentru America pe un 3:11 Întreg 3 dolar:. 
(H). "-- 5 Maiu: CăpaJnas si MOlIdo.va-llouă (Ban.), Cine doreşte să ~tlnoas.că g-azeta noastră pen-
Clui. M~1.11ăştur Şii Ormeniş CA..) ~ 6 Malu: Pau1is truca ~fl o aboneze, să ne cear;l Printr'o cartă 
(Cris~Ula), Lipova nu, Chczdi-Oşorheiu (A.). _ poştal;l mlm~lr de probil.. iar nOi îi trimitem fără 
7 Maiu: Chlşincu (Criş,ma). ~ 8 Maia: Aiud (AJ. întîrziere. Adresa gazetei noastre este: REDAC
IO Maiu: Lu~oj (fU. - Il Maiu: Gurahont (Cri- TIA ŞI ADM.: JiLASUL SATELOR", ARAD, 
~.ana). - 12-1.3 Mailli: Ll!Juşui-ung. (A). ~ 1.3. Bulc\". C:trol nr· 37. 
Maiu: Savârş,in (C~iS.) şi Deva (Ard.). r- - Rug;lm pe toti .:arturarji satelor. Pe TIlll11ci-

In vechiuf regat după ca:lend. V.: 23 Apr. (Si. toq si pe toti bnc"oitorii nostri să ne scrie, pe 
Ohe0l1:dtc): Moincşt} {Bacău}, Bărs;ăoan; (Neamtu) scurt Si I;-lmur't, orice ştiri şi întâmplăr i din co
Botcşti. Nesporc~ti (Roman). Slatina, Caracal. Pi-~- 1l1una sau împyeiurimea lor. 
i~sti, Lupoaia (MchY2pint), R.-Sărat, Săkioara (R.- \ --- Toţi aceia ';::ari au primit li~te de subscripţie 
~~lr':H), P~<)VraCi_(Schitu[). Preajba. (<?orp, Sl{)bo- \ --- .pe~tru ~ctli ~ pcn~TlI gazeta

v 
noa~tră, sunt ru-

ZIa (JaIOltllta), Frateş.: (Vlasca), raŞI ŞI Badad. gatl sa le \I1ChelC si Sa le aduca casleru!uÎ parti-
Bursa din Arad. dului nostru, deoarece r;e:-.te () hm;t de zile vrem 

Preţul leului românesc pe ziui de 21 Anrilie 1972 sa ~(Jtlvocam. adUl~~rea general.l de constituire a 
O 1 

t' -, socletatef actlonartloT. 
1 o ar Lei 1:l6-137'- ..~. . . ~v 
1 franc francez ~__ lei 12'90-12'95 . ~ Adu;,,;c~ l.a Cl:~1~şnnra tutu.ror, ~a _d.v Grozav 
1 franc elveţian L . 26'50-27 _ n ~ fost candIdat OTIcI·a.! a4 PJrhdtlitUl taranesc la 
1 Lirl italiana - l:: 730- 7 35 ~~ncota: ~s: cal:didând illdependen~. aded fără 
1 Dinar sârb Lei 160- 1'70 şqrea ŞI. f:lra aVIzul conducerei partidulUi nostru. 
1 Socol cehoslovac Lei 276 _ 280' - MmJ<;terul de fnante dela Bucuresti a sus-
t levi bulgară lei 089- 0'91 1 per:dat para~rafil ,2 şi92 din ',e!?:ile -, Titulescu, 
1 Marcă germană lei 0'55- 0'56 1 l<~sa:H! l1e~~hlm~ata._numa~ part.ea. d.~sp:e d~r~a. d~ 
1 Coroană ungară lei 018- 0'19 C.iStlg (6 lJ sut.!). "a~e. \ a tre~.l11 ~a ~le p~<ltlta Sl 
1 Coroană austriacă Lei 0'01- 0'09 1 ?e mal dc-?arte . - Dane Wlr TI socotite ŞI se vor __________________ ,_ I I11casa, prln urmare. după ye:hile l-egi ling-are, 

cari erau la noi în vig·oare. ' 

llf EISL ŞI- KARDOS -O so~ietate de bancher' \'a c.1ădj în ctlTiin.d li1 in Arad () fabrică de filmnTi (chipuri fotografiate) 
pentru cinemaw.t:raf, care încă la \'ară ya incepe 
s~i hlCreze. IcrojtDri pcl1tru bărbati, uniforme militare şi 

pr eote.5 ti 
ARAn. str. f:MJNf:SCU (fostă Deak FC~lCZ) 30. ............. -~ ---~ - ----- - --

Pre.l!'~lt("~te UNIfORME MrLlT ARE, COS
TC:ME CIVILE şi Rf:VERENZI; prime
şte pentru TRANSr'ORJ\tI\RE haine uZ:lte 
<iolositd cu preturi convenabile (sc;iznte). 

- Dum'necă !'eara tinerimea română din Arad 
a ors;an1zat o frumoasă IY.'trecere (baI). la care a 
luat parte foa-ne multă hmte. 
--- In adunarea sa gcnerală "Banca GeneraIă",din 

Arad a ales în direct'une pe dnil Vasik Goldiş, 
Îost ministru şi Gh. Adam, dire.;t. băncei "Victo
ria" din Arad. 

Tipografia "CONCORDIA" Arad. 

Dufuill c..:,i , 30 Aprilie. 19T!. 

~ III Timişoara llll foc putcrnic a fflcut fO:lfl'C' 

m:ll'i paguhe În fabriCa dc !nobile- .dui Gi!!. 
MUlI-:itorii dela: uzinele de lcr din Ara<l 

s'au pus În grcYi! (şli'aid, deoarece patrrmii nu 
\'I'eau S;l împlil1easca cf)]]djtiuni!c dlll .:ontrachtl ' 
ct.:-l ali CII ntmlcitoTii. t 

[~ 
_o •• Şez,;lwarea Cl1ltllra.],1 orgall:zalii Duminccă 

ÎII Palatlll Cultllra1 din Arad a r{'u~it foarte bine. 
A io'Sr public ml1lt ~i al,l.:s. 

Comitetul ex~cutiv (de 21 me"mbrj) ai p::.rti., 
oului t;lr,incsc se va intrUTli .foi, 27 Apl-ilie a. L .• 
orele 10 dlm.. Ia cluhul ,,:\stnria". 

-. - La: conkrinta din OCIHl\'a, Rako\\'ski (pre5. 
Ucra i t1cj) a anuntat d va veni cu ade uovcditoare 
în d1(~stia Basarahiei. La aceasta d. Bră!inu a ce
rut ill mod telegrafic ucla ministerul de externe 

\ 
i 

sa i-s::, trjme.at;i la G"w)\'a toate a<.:t>;:le refer:toare ; J 
la Basarabia. A..:telc au fel"C ueja tr·mise. 

MAI NOU. 
. La akgcrik parti~le de deputat au fDsf aleşi~ 

la Cohalm ministrul floresctl (J;b); la Buziaş <.1. 
e, BOell (n.aţ.); la Gherla d. Oh. PDP (na1.) şi h:l. 
P~lllcota d. l. Orol$.oreallU (unt.). 

i 

--- Cas;l.toria regelUi Alexandru 3,1 JUl1:os1aviei 
,,'11 Principesa MariOJr~1 se va celebra În ziua de I'~ 
4 IUllie, b ..:atcdrala din BdR'rad. : 1 

-- Starea sfllli'ltiitei prinK:ipeSti Elisabl. .. ta, sotia 11 
prntulu i Gheorghe al'Orecier, merg-e înspre bine.}" 
De aserm.::n:ea ~j fostul prim-ministru T. lont<~J~ k 1 

. ă - t merge spre ms< natoşare. " 
--- In Vinerea Paşt'l:Or s'a pus piatra fundamen-_' 

tală a biseri.cei de ~l1corotlare, in Alha-hl1ia, În 
prezcn ta autoTităUlor civiJ1e. Si mina.re. Sl.ujba 
dzciasc:), a rost făcut., de dt:leR'ahtl m itropo'itului 
din S~h~u, păr. protopop T-ecu1cscu. 

- La Barl-eşti (vechi.ul re~at) nişte cop:i au 
aprins O lumânare în podurire bisericei. S'a apT:tlg 

toaUi t:l~ldjrea aŞa că În scurt 'timp toată hiser;~a 
a fost prefăcută în ccn1.I_~ă. 

-- Se vesteşte d'n Bucuresti, că re~elle va di
so~va (in1Praşt,'a) ParlameiTltul. Încă inainte de con
gresLtl dela Alba-Iulia, D. senatOr T. Miharli, a de
clarat unei gazete Ull~tlrcsti din Cluj, că -"Tituaţ~a-,. 
}:'u\'erlluh1i nu e prea trandafi·r.e ş.i că dsa af1ă din 
is\'or 'vredniC de Îl1crl>dere, că Par1a'mentul va f 
di'olvat în scurtă Vreme si ta toamnă se vor fa,ce 
alegeri noui. 

GLUME. 
. Zece porunci pentru soacre. 

o doarrma pllblicil intr'o gazetă engleză ze:.:e 
straSl1ice porunci cari 'ar vin deca pe olice sDacra i' 
d.;:. boâla ei proverbială - dacă j.e-ar urma. f 

Porunca 1. Să net fi ~e!{).as;'î (temătoare) de; 
dragostea sotului meu fată de mnc. niCi de-a mea 
pentru el. Titlând la mine el di-n t{)ată inima ilU-l t 
impied:ec.'1. nimic de a te iurn Şi pe tine to1 atât i 

de mult. ' 
2. Să nu-i' tot spui că l,u-S UL'stuA de +;ste~ti' • 

~a sa-i dştig fLU!Ui t[\U toare conmditătile. Tu 
poate l-ai chhwit mai mult cu illgrijlrile taie de- t 
c.it eu CII presupusa mea lene. i 

3. Fereşte-te de a pomen: mereu că toate al' j 

1 fi mai bune daca ai conduce tu g'os.p.od~lria. Eu fac I 

I
I t~t ce-mi _stă .în put-ere si mai bucuros învăt dela 

\'lală 'Qecat dm carte. ' 

1 

4. Sa l1U-mi tot j)O'\'es.t.;:sti ce partide bune c('-ar ! 
f: purut fiul ttiu să facă. C.l. m'a ales~hIarr pe mine I 

1 de z~ceea-<;; foarte mândr~l Şi 1111 trehue să mă !ig-: 
i neş O.' 
I 5. N.n Cauta ClI !):lla\'rde tale să ne Îl1f.:.trăil1e7.-i: 
\ llnul de alun s.;,w __ <1 ne Învr;l,ibeşt i . n:lţi sflini'l de: 
I J1I<ire9te. inţdejl;i.'rea . ';{l1n~llu!ui 1.1ostr.~. . ~ .. 1 

I , 6. ~ N ll-tt1: PO\':S~I dt) scadcnle TJllJW tau. fn I 

Sigura, ca cu to.ata :l1bIrc.a tll<?a. eu nu slmt oarhă, 
!I'C \·itd. I 

i. Să nu \'or!.esti de afaceri familiare cind; 
sunt copiii de fat;l. '1 

8. Sa fi sinc,Cră si dritg:utfl cu mi:ne, Cum 
str'g-i În padure, aşa ti-se ra<,pllnde de at;::.o~. 

9. S,l nu ~'ţii ,că chclmesc pC ha:il1e prea 
1111111. fiuÎ11i t[lU Îl place :;a m,'t yadă îmhrăcată 
bin':j şi mă impodrbesc numai S:l-j fac !tu cinste 
şi pJ;,cere. 

10. !-':u ne tot îlldemna să tot cruţăm. Cum 
nc-:tm îtnpi'irl'r nOi doi, ,,~id c;'Î ietm destul de] 

; bine. 

~b~~~~ __ ~ ________________ """""""" 


	Glasul Satelor_bw_010
	Glasul Satelor_bw_011
	Glasul Satelor_bw_012
	Glasul Satelor_bw_013

