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E vremea socotelilor. pri~,tt"IH','3!i~ ('lt lili gU\"t'1'n \TiIŞIII;!.'j 11()1l~1? 
1)(' :-ngll J'- n li, 

După vizita primului ministru bulgar. 

Ot' t n'i ;I!li, gai'.p(('k' p;lrt idu[lIj lilWl",ll 
d1l(, () ('illIlpanif' -- lipsiti! de uricf' jtlc1(1-
c;It.ă -~ Îlllput l'i"<1 !lilrtiduJlli ;1(lTHria.n bui-

, M 

!-ldl' ~! ('II dl'\'SI'hi!'l" îtllpOLriva. (1ltli St;Uti-

1:'JJiisky. 111 t't'le din lll'luă luni, ol'iejoslll 
glt\'(ll'!lItllli (',11'(' dă. III fie(,ill'p <llllllt'g, 
du\ada tllll,j t()t ilIe Jip,st' de rnşinl' -",- (1 ri
di('nt ill\'il1l1iri de-o gn'utate cxcf'pţioll,!lă 
Î III pot t'i '-,1 gt IYP1"llld nI dC' I a ~o fi a, 

Din! I'l' il<'t''Ste LII\Înlliri, d()u~i aII preu
('Ilpai lilai lunlt gnzf'tpln: dpdal'ati;l ho
t(l1'<tl(. ('LI gll\"(ll'!J';d dltli ~t'.llllh()liiskv 111-
tn'l,itIP baltdl'h' dc comitagii, eafe J~radă 
( 'a drj J a te 1'l11 ş.i (I{"(' braţ ia 'Illl llla i pu tiu 
lilllfll'dc" dl d, ~tnlliholjisky el (,11ll1p~ir;lt 
III' Jlt'pţ dl' :20,llO() III' lenl, Panidlll ti'tril
tl~'S(' din HOllltlllia, ('un' s'a, ohlig<lt ,-- ÎI! 

sl'h.illlh -,. si! In'q)Oif'i'.t·) Blllg;lripi eadril,l
t81'1tl. 

Prill lIJ'IlI<lI'(', hol tlr;tt : gll"t~rlllll dela 
Sofia lIe f'~l (1 ,-r{iŞtlli.I~, '\Ini Illult, illdl: il· 

(',flsl gllyel'n se :-;lllj('Şt.f', Împot j'i\·ă·~r1P, d0 
(,(,It' m,1i t idi J.O(l Si' ani li)' : <1(' hand(', p" 
ca r'i le il] t1'0ţ i Il e In b" ilSC nns şi d 0 o; IIll ('111. 

pl' c;ln·-i Clllnpilră pn suh Illâllă. 
.\:;;,1 spun!' ziarul oficios. :\şa Splll1ed, 

:I'l/'\) dl';-]ar;l~t:, tÎ. 11iillii1'u pl';L}pdintl'. 

Ih'<'i (I('('(\sl"'l PI',I t'()Il\'ingl'J'f\(l ÎIJfTPgllJlll 

,!Il 1\', '!'t 1. 

,\illll<'i, U'!i\ţp<llItti ;1\"I'a dri'plll! <1 
~pllliil : ... 

-- ('II 1111 ,ls! fl'l dl' ;!.:.ll\·!'I'Il. el ('rll'lli p()

liiidi lllS'(';[Ili'II{Î n \'I'~lli('i1 şi (I'SClll[.~rl <t:nlP
nillt,lf'(' pPllf 1'11 HOlllii!lia, noi J111 lllBIl,) i di 
1111 pntl'Ili Î'ntl'f'ţillf' It'gi:ii tiri pl'if'teneşti, 
daI' j 1'1'1>11(' sil IlP JlI;illl tualf' 1l1;:J:-illrilt' <II' 

U. SLeullboliisl,y i.I făc,nt dechll'<lţ.iulli 
limpezi gazetarilor, 

Faţă de problema hanf!dor din ('a
drilatpl'. d.sa a ~PllS aşa: 

"In această chestiune, e o grcsit,'t apreciere 
din partea gazetelor Si a conducatorilor din Ro
mânia. Ni ~e vorbeste de conl'tagii. Noi însă spu
nem că sunt Qete de, briga.nzi (hoti), cari se fol'O· 

* sesc de fa[)tul că gr.anita nu e hine păzită şi s.e 
,\('11111 aruncă peste granit{t, când intr'o parte, când în-
, ('[dl~\"<l ;,r,il(·, d. Sl;llIlholii~j.;\,;J tr'a'lta săvâr$illd hoţii, 

sosit ÎlL Bll('llI'PŞ! i. (\. s'a illt.fUllplut '-! 'i-:li-a :, SILnt convins că dac,i s'ar face o 'Cercetare, 
schiJllhat dsa politi('a: ~oi llU ('IIIIO<l:-;;lelll s'ar dovedi că a:ceşt,i briganzÎ sunt o pacoste mai 
o atare l)J'e[a(~el'P. S'a con VillS g\lv(H'J11l1 I ITI-arC pen1ru Blll~aria, decât pentru România. 

" .. fb:ndd brigandaiul a luat proportDi Sobr:lI1ia 
d~ui ,13,r~tianu, ,ca pe Hedl'e!J~ a .l.'.idi~iLl, 11,1- ; (pau-lam~lltw bu.l~aT) a votat o I,e~c prin care dacă 
YlIllllf'l Illlpntl'l\'Ll. gU\'I'l'llltllll tipla HorIa! I cineVa lipseste Imai mult de 20 zile din comună. 
Noi Illl stilll di d. B]'(ltinl1l1s~ fi t'Ptl',l:-i ('('Il" I e socotit brlgand si l)ârât t,rihllTlia1Iului. Pe!ltru , I oI'lice brigand ulCis în Rl1h~af1:a, ~llvernlll dă IIIl 
SpUSf'. premiu de 50.000 le-va". 

.\illllei:; I>~I('rt d, Stalliholiisky I'~tl' \'e-I Pri1l lII'tllilt'(' liltii.i" lllit1eiIJll(1 

c~iul vrăşmaş al Homtmi0i; dacă gU,Vl'l'Jwl I {'stf~ do\,pdită. 
ştIe toate acpsten; - de t:C a pdlll;l,lt (llllll 1 Illtl'PIJlll, <k"pl'p cpi ~O,OOO de l\l"<l. 

Vintil;:J BrMi~l11l1, Ilh)f)()pnliza,te()['lll p,ltrin- I daţi unor deputati tFtdî.nişti rom[mi ,.Il 

ti~m,llhli fH' actilln~ l,(~ .,('ap~a'·: <'Il prililll~ j ;,~'I~ilJ~hlll.r[lgădllPlpi de.a. inaI~i,~ BIl!~
mllllstru al Bulganel? De ce a ,IVllt Itll'\gr J nei ( adnlaterul. - pnl1lll1 mInistru hul· 
înt.rPyed(~ri d. IOIH',l Bl'rttianu cu ,.bandi- j gal' el r(lspllJlS:, • 
tur' ~t;llllhoJiisky! n() efi s'a plililbat clllul j .. ,1 l'f'II~Ia. {'sit' () ('alol/mie urâtă P0l'-

nlWil, prin Capitală, eu ep! ce a C1tlllpăr~lt t/ifii IIU ştiu d(' Hllell'. 8u/l1 gata să pri-
(',Hlril,lt{,l'lll pe 20,000, cit' lf'ya? Esti, ('\1 II/I'S/' o/'il'e ('I'n'florp, sil pUII. la rli,~poziţie 
putinţă ca un gq.vorn patriotic .să t,rat,eze foaff'eol'birilc şi decfaTl1ţiile ml'/r de :20 

~~ ... .m ............................ """""""""""""""""""""""""""""""" .................... .. 

\ Crâşma necurată.· 
- Povestire. -

Or fi dţ'~va ani de-atunCi. Vemseră sărhutt), 
riie de iarna ~i ::u ele vacanta de doua saptămâni, 
pe cari goi S,,:ulrtrli. de ,biceu, o asteptam cu ata ta 
dragoste şi -bucurie cOJ)"Iăre.ască, !nvătam la 
$Coală într'un· orăşel de muute dim Moldova, Cum 
am scăpat de eLasă, in seara ajunului llasterei 
Mântui tOJ'lulu i, în s;rabă mi-am făcut ba~nlUl, şi 
imprcună Cli a1.ţi 'Prieteni ne-am urcat În tren, 
~dumitld, râzând, si cânt.âl1d cu acea v~oiDş';e pe 
care o cunoaşte numai vârsta de o])tsprezece ani. 

După un drum lung Şi obositor de nOll~i cea
suri cu trenul şi două cu trastua. am ~'ju'lls acasă. 
fra U11 ,;;cr cumpFt. I.;ân d trăsura Întră in clU'te, 
eram ;IPrO,lJ}ll în~he.tât, Vorbeam cu nuvre greu
tate, o ,Icn.~ paJr'că îmi stăp:âuia întrl'jg CO!"l)lJl, 
simteam lllI fesl de durere când rmi mişeam făI
Cii]c, Am sosi·t ch:mineatl"a pe ,Ia orele oPt. 

Toti ai mei se strânseră în jurul meu, veseli, 

fost I)usla cale pentru câsle01e Crăciunului. Ce 
frumoase. curate., Sle'11 ine s" draRi ~Jhimei mele, 
erau acele vremuri! 

Atunci trecenu repede zilele si erau voioase 
Ca lIll suflet de copil, nestăpânite de nici un 
gând. nczbuciumate de niCi o grijă! 

A trecut curând Zbua întâia, fiind purtat de 
frat~i mei să-mi arate lucrurLLe şi schimbar:lc fă
cute În lipsa mea,. să-m' povesteaSlC~, întâmplări 
de prin vecini. să-mi ilmpărtăsească vesti nouă 
de~pre CUll{)Scuti s'i prieteni de prin hldet. 

Cum :a înserat. scurt timp după masă, fiind 
obosit Si nedonwt în noaptc.;.! trecută, am Întrat 
în iatacul unde dormeam noi copiii când eram 
mid: si m'am culc.at. Cum am pus capl1'1 pe pernă 
am adormIt dus, Cât m fi dormit nu stiu, dar de
odaUi m;i lIrC7.~ !Într'ul1 S~Wlllot surd, îniibusÎt, 
mi s'au p{lrut că s'au eJatinat ferestrele, lIn sg'OJnot 
ciudat aUI auzit si asa cum eram cu mintea îm
paian1ell:tă de somn. nCPlltându-mi da l>eamă 
binc ce estc, un fior îmi trecll i>ri:n tot corpul 
destcphÎIl du-mă, o veselie însă tăcută, stăj)âllită~ nearătată prin râ

sete sgomotoasc sau pl'in vorbe aprinse; mă pri
veau numai cu atentie şi curioZ;'tate, cu ochii vo
iosi plini de dragoste. par'că TIn m'ar fi văzut de 
cine st;e câtă vreme. r 

Am dc~chis ochi'; Îtlaintea mea UIl Întunc,rec 
ad~lnc, înfioditor, C .. ăutai o c1iJJă S;l p~itrlInd, să 
str:lh'lt Cll pTivire~l întunericul, dar am Închis ntl
mai dcdt ochi;, stăpânit de o teamă neÎnteleasă. 

Nu-mi era fridt, t<otuş, un ~mecallislll vag' de 
conservare mă îndeamnă să fiU atetlt, ascultând 

Era {) mare Întâmplare pentru pi"irinţl si 
rude sosirea mea a:2aS;t; deasemenea si f1ăcă;j 
din sat. fostii mei' pricfenide copilărie. îndată 
ccallz:au, că a sosit. "Domnul Ghică" cum îmi 
SpUne;Jl1 ei acum, nu în1ârziiau a veni să-mi spună 
ce cântece s'au mai iscodit, ce povesti deosebite 
~unt mai in vază la sezătoare, ()ri ~ nunti s'au ' 

cu o încordare deosebită orice Sg'omot cât de 
mic, Nu-mi pll,tC<lm da socoteală de QC ,eram ne
linistit!: aş fi voit să .adormi d:ll nou, de aceea 
st3.m nemiscat În pat cu fata în S11S, îmi îixam 
l{:mdurile aSUPra vre-unui fapt oarecare şi le ti-

neam în starea (j'2ec'a de nedintire cu o încordare 
care mă făcea s,fi sufăr, , 

In zadar însă mi-aiu fost aceste tOate Încercă
r\l.e; par'că era un Dlk"tiu si o lleUnÎsîe În Cameră, 
ce mă str,Îngea din 'roate p~irtilc ca niste br,ate 
de f~r, 

AtunCi î'mi ven' în minte. iăra să voesc u În
tâmplare din trecut. o amintire veche, pe care o 
auzisem dc.la oamenii din sat. Trosnetul mobile
lor s'i întunerecul des" grăhi să se desluscască tot 
mai mult, I)OVe""te~ !Care Începu să-mi preocuJ)e 
nU:n tea. 

Mi-adusc<' laminte de vremea copillăriel mele 
si ÎnfătisaT,ea crâşmei necurate, aşa cum Îmi ră
m{lsese Întipărită În minte, mă urmau În c1ipa a
ceea c~ o îndăriHllicie crudă, O vedeam măruntă. 
d:ir;lpilnată, invitUtă cu stuh s1 maldări de co
ceni, cu ferestrele mici $Ii priSI)a de Itl~, iar locul 
din1Prehlrul casei vra"ştc, asezati. pe malul râ
PCi,Plli':;tiiC Si sinll:ura(tcoo .în ma;rgiTJlea satulu'i, 
Acolo locuise Ham Hascal iidanuJ, crâşmar $i bo
g;a~,icr. In casa aceea n'meni nil putea sta mai 
mult ca două trC'~ zile, 11cntrll c,ă avea pe nccu
ratul: dar jidallul a st3!t {) bună seamă de, vreme 
Îlltr'însa, Venise Într'o toamnă din târ~, venise 
cu calabalâc ImUilt si capital uutin, apoi se aseză 
în sat, Închirt{l leasa aceea p;tr;lsită si deschisese 
pră!văJe. 

Avea de vânzare orice, si marfă de bog.asie
rie si Mutară. Asa mer~C mai bine negustoria: 
pentru că dacă întră omul să cumpere doi. trei, 
coH de chimbr1că, ori nl:s<;.ai sare pentru gospodă-



de (//li Încouc(' fi, dur'li ,,'Ui' r/uredi ('II illd 

;;/)/IS ('{I ((!il' ('('l'a. sunt !lull' .--li ilhi rl'/ru!l 

din viata pol.iticiL 
, .. 1111. oll:;:il ~i ÎII IJ Il/UII rill 1/(' IIn'lI."i (1 

('(dUIlIII;I, tiaI" alll .";I!I'o/il·11 tlf'/II illl'/'j)ui 

rln'I,1 (1 i/ltriWi"', 
1 )('1'; Şl ;t dOlliit IliilWillJl;'i 

est l' d(l\'vdiUL 
, 

... i 

.,OLASUL SATELOR" 

'1'1)1 ÎII ([t't'asl [1 prÎ\ lllt{l i:-!,IZI'1 <1 .. Pal I'l<l . 1 

<li1l Cluj. UJ'g<llllll !lfi,·ial al Il;lltidtllui .1l.i~- j 
,ioHal :';1'1'1(> silI)' titlul J )o",Hla ca!clllllllei .: 1 

r 
.. Cu nutill imlÎnte de (;t.'a din u~mit y.iZlt~i "~ 

prjnmll1i minÎstru blll~ar la Bucureşti. ,,\' llturu, • 
(ga/.cta oft;ial<l H partiduh~i lIberal ~. J~ed.l. sle
illdu-ş' toa,te ... doveziLe Îln\)Ot~:va 1 artldn!tll ţa
ră nes..:, reinoi~ !)[oasta Îll\'jlllli re a", ,Ul):;JJ3-
mentelor luatt: de Îrlllltasii tăriinist,i de a. jrţap(~i~t 
Dobrogea Bulgariei Era \'orba de cO In ca IlIYet1,; 
teaib a unOr în!$el~ltori. cari rel1~;SCra sa .. nşurac 

Tovărăşia opoziţiei nu se face. 
- 'Ruperea conşfătuirilor dintre naţionalişti şi tărănişti. -

ntlP[~cum \'estiqem. V'neri a :;os't la I311C~I- fiU \'(1 fi (} p1edccâ În calea rm{izârii (f1ll/JlÎni
;leş ti d. dlr, VoicLi NiteSiGLI, ddegatllltl Par>tidului rl'Î) sale"'. 
11atiOJI8.l1, ,~r'e ,a tatdus ,n.ispunsu~ ,J>ar{idului său ~r 

cu 20.000 k"a, pe d, ~talllhol\sk~'. prezcntându- ; 
la propUlJeI'Ca 1';1'1': idn;'l1i tclr~Illc.".,.'. referitor la 1 Intr'o ş.,dilltfl till11Ut tot Vi.neri. s'au aJ·u's 
p][ulllita Înţlliil~g;ur,e Înt r(ţ Hl't"fte J()II,,! jlUlCrl1'l-c' I s.~'friI1l1)<h·i stat'lltllllii Pa Hrd li I uj titr{lIl'l"s,,:. sch illl

PMt iele pol !h:e în, ţ,l'r[l. I ba!!'::: 'cari IIrrn~!;1ă ~<1 fie aprob,w~! (.în,I:I'ri t\~) de 
i-se drcpt lh:plltati tarănht i,. . ' 

Afacerea s'a cer..:etat -- Stlllt aprcl'IIA\..' tlO! <!1l1 

de a(lIll..:i _ .. ' si e prohahil C;l in~ll-:: ]lI" !llUl-1JlllllS

tru bnlgar este asta7J li\l1lllf i [ (l~·upra I.'~li itjt~, cc~ 
lor clOlli jll~l'lat()ri. cari ~LlI abll~at de lHliP-i cre
dinta, sprc a-i StU3 r \:C a...:ea~tit SllJ11:\ de halll' v 

Oazetc!t:libcrale Î!ls;i îşi piistrCJZ;l ;1ccasta 
în," IJllirt: irnj}otriva Pa·rtidl1lu' t~h:1I1CSC elI cea 
din urJll;l rezery;; a cazamdu i de ca]ollll1::i :).i bat
jocllri, din cari î..j hr{lIll"ştc ccrtcIe ku conde;ul) 
pol it il':c. . , • 

Ne astc>ptam. totuş, (;<1 odat,! Cll sO'<;"rC<l Ullll 
St:lI1l'holiisky la Buclurcsti afaccr~a s~l. se Ilmpc
zeasd si pcntru !I[)cra]i, Ne închiplliall1 C~l [-se 
vor t.:ere 1?1I1ll1r'ri \:<lri Sa restabilcasdl _ .. dacă 
mal era nen)c c.~ o chestiune, din care loru,:da 
"Vtitorll1" îşi făcuse o artnii putC1'll ic;t împotriva 
U1lU; contrar. 

Accasta în~ă, precum $1 celelalte ~aZl:t~ li
oorale 1111 mai suflă o vorbi\. Ast.azi gazetcJlc f
beralc tac. ca mai târziu S~l poată reveni asupra 
ace1eiasi calomnii-

Ţ;lcen:a lor de az( nu poat{' f 1llSă prh-Jt~ ll.::-
cât ca cea mai lmnlt dovadă dc calomnie", 

Av,l.nd in 11l:U1~l a.:e~1t rrt~IJllll~, COll1itetll[cotlgre~ul partldll'ltu care va avealOl: 1,1 laşr 
cye,olltliv al Partid,ului t'lril11es..: s'a intrunh Vi· în zi,lel,e de 24. 25 ~i 20 Noem\o rie c. - III <tl..:est 
neri la c1ubut dcIa hot~! Astoria dela ccasurile CO'tlgpes ,se va desha-te ulTlm';Hoawele trei dles" 
]/: (';;tl:liucata !aColia rluP;! am azi şi Jela S UlJ- tillni: 
pa ami,lzi :;i" 11 nc(,(p:t~I, spnu :a lua o hot<'lir;[\re 
în privinta Înielegerej pol'tk·e cu Partidul ,na
t jOll.:.ll, 

"1 h:pa ::,!JIIgi dcsl~at'\:,j", ,,;o1lljwrul executiv al 
ParUduluri tăriî\llfcs;,: ~l lwat illot[lr[t;cu. cllprill:d 
in Uij'l11iHofU] COtrlU11ica\: (hottir[tre): 

"Partidul taranesc cOl1staJâml, cu reg)'eT 
(pClrere de rău), că din wicinilc ce se \'01' arata 
la timp. n'a putut termina Îml"ltger('a prcc;sd 
(hotărâtă) cu Partidul national, Înăuntrul ter. 
ml'llelor fixate (f/aMrtife), Îllccteazâ tratatil'e[(' 

i (colisftlfuiri/O şi işi reia liherlatea de a('('uni' 
(llIl'l'(/re,. 

• 
In, ,ce prj\cşl:e rapo"wrik1x'Jl"t;'IU viitor. -~ 

.1(t'OI·g~llnizan,.\a IJClInt~tl:uhli. SiclI' m:b{lriIe adllse 
statU\flwlui, revizuir.ea rrrogr<MIl1!lIl:l~i" chestil1tl.i de 
tacticil Îll ~i..'are se cuprinde Si -hotIlw,Mcac-e tre
bue s'o ia part'Jlll fatiî de Parlament. daca 1)ar
lamenta'rii (tlces'tui parh,td vor Îi1l1rr<l S.HI INI Îl! 

I)~{lrlament 

Comitotul eX'tcutiv <1!du.ce ,la011:noştinta 01'

g-aniZl:utiu,nilcw .Îu·deţenc ale Partidllll1'; tăriiJlcs.c 

că la congresut gefl1erall al Pawt'c1utui t:are va 
avea Inc În Zlidele de 24, 25 şi 26 a.C_ la laş: 

vor j,W:ll parre: 
Toţi membri oomi~letelop juekteHc, memibr,: 

({)lui tetului ccn t:r~:\J1. dl;2q1llta tii şi S011,atm! î P~r
tiduiJlI!i Ui~1ă'11<~5~c.preculli şi toti membri adivi 
l."al ar Gori să asiste. 

s..:r.ic gaZC13a "Ad'~\';!n!l" ~ t'rebue ţi !lut senluă 
.".~' ,~..., . ..j~ ln:( 1l1ult (1(' "1':riH:T1iTrtr':T;:ci >elc-'ijiicl'i se;W,l, 

.................................. 

decât de fondul ,ei. At,hîn ParHdLlI tar,meSL'. 
cât Si in cel natio!l.al, ruperea trata tivelor: (cOll' 

~:î;11111I'ilm) j}lues1tucolls,·.ucratfl (socotiM) 0;\, o 

ruptură Itlitre cele dou<lpartidc, ci nUmai! ca, o 
; n~I111Jttare (a1'7. ,cerc) vfemdnicil la {) ali':'l11t,t (to 
! vă'f'ăşje) mai srr,1nsă. Din <lmt..ele (<!Jn:{tl1GOU[I) 

! tf1ahcrl' Si~' dall~tiSj~Uî'ilr,' cil rela(ii.le (leg[dUTtik) 

j Îil1trc ele vor ram{lne din .cele mai lm11e. şi d 
. nim ":111l.l va iUl:~)iedcca. În Îlll!YPt'iur.lri fa'vo:rlLl-

hlk (pniindoase) ca afanţa Uodlra.şkll) ca'!"!..' llU 

s'la, putut înche.ia acum. s~i se încheie î-n viitor. ! 
i Pentru a <l;rilta a..::est lucru. flia\r,tid'lll târ[l-

I 
m,,,<c a dat S~li1T:bii~.ţl ~>:eara ttm a,ldo' lea NNllU- ]1 

nk'at (!1otâJrâre)cu urmllNmJ! cuprins: > j 

-. nou In 
politica ţărei? 

, ~~ Zilele trecute s'a prezentat dIn; ministru 
Duoa contele Zichy. m'11 Îst,rul Ungariei in Româ-
111.a. ar;itând păreri!o d'C rau ale R'uvcrnului srm 

.[)cntru cOllflj,,;'tul Jretrecut În Parlanv:ntul lIm;u' 
re:s..: i.:ll prilejul vorbirei dcpllf3t111u[ Szil<il1:yi . 

r.ie, nu se poate să nu dea 'Pe l1:ât şi o cinzeacă ,.Cu acord (inţelegere) SOli fârii acord, 1'1"1 
de ra,'hl·u. ori o dllS-:,' 'ă d~ vin. 1 'f"[ • t P f-ci. 1 (" y , P /'t'/ 1 1 (~ ~ t-'atâ dt: ÎinlPotrivire;:t dCPlltaf!or ardeleni, 

~ a1 {( e tii re ar.um aranl'SC ş! (1 Il li 1 a lO- I b,"ll·,·!.t"'ll- ~i t',Ylr',-1111''"'tl' ,1.,~ ~t Ill',' parte '1" Ill,'ra' fl'!e Nu Prea clln()~tca el a~a hine locurile ~i oa- " ~'" 'l Uj..., ~ ~ 
d • ti . ~ nul În imprejuriirile cit' fatii nu p.ul fi clec([t re, .• Clublflul· lthc['al" (("1" I.)"','ltll Ml'tnJPol,'CI, O'lluer-mellii. uar î~i zi,.::ea a eseorî, ca11 llllllea In can- " ,"'.. ,., y 

tarul rCllŞit,,:i şi IllSlIşirelc aceste: ! 'latu (le ,m'eteni{'. /n fapl impotriva. llJlILi ,~U- nul e hOUtrât să declare :!t;cstc lo,:uri vacante. 
,.1n Satul acesta traesc t1uma:\ r~lzeşi: cu :-;t!u ! t'eTl/, ulîui lwrlam(.'llt şi l;lIlli partid ca cel lihe. F vOrba ca cercltrile de alc!Zcre din Ardeal şi 

că r:lzcşri îs fuduli Si boerosi; cu am sa le zic Bat1~t. in cari s'ar face nouiJc aJ,c~eri parti3.le. 
.,cocoanc·' ~: negustoria ,arc să nH.:ar~;t~" ; ral, oştile celor două partide 1llt !Jof lucra decât vor Îi convocatc JlentrLl a uOua jumatate a lunei 

Bun; era şi aSta o socot~ala PC care Si-O! ca a/fate UţH'ara,<::e:, ~'., Ila1ll~arîe. > '.. , " 

fiH.:e';l Haim liascaJL fI işi mai f'Îr.:llSC. ce-i drept, I _,Acordul urmănt presupune reJNlIltureu (ab r . .~~ Pr,J~l> ~azeta sa ;H1C}al~~ .. hld~c?t.areţl p:tr
si alte socotcF, ad'di S;t strâlll'?;:! lmcate din sat. II zicerea) la :l1matiwl (conducere) pentru fiecan< I tldul aV,e!esc,~U1 cllt~azd s,~ ,:orbcasc" dc .. revo
s;, dc,a marfa nOU;t nouta pc g'n\u ori porumb., " . i lllt!onarrsmui P,artLduhli taranesc! PartIdul aw~' 
iar atunci cand s'a face s...:himhtil si SC Va hobrî j dm cele dOlltt partt(/e, lUI comand.a11lfnf efllmm 1 rescan, '~aI1C a comp!ota,t cu sodalişt:i, în Camera 
pretul mai anmdl el aşa o dohfillll<t ~~ Il nimica I şi (} lacticcl com1l1ul. > ! :\eparatf( dela .rcst<1wantul "Enescu"; oartidn! 
toat,j ~ din Care s;i-i ia,,~ dwltuiclilc drumului f;' '~t. 1 '1 1) . ~ I c~tre a fost {lj)rtt d~ a face revolutlc rlllllLaj dc so-
~i cărăllş'a, din c.c'lre să plitte.asea chiria prăv(tIici [reste ca ace!; Ul a raIU u- (. PN'5UJJllll lill cialistî; part'dul acc,sta, care - precum s'a dove-
si cheltuiala ;(II!i:.::a ;J ,g-()S!)oc!;triei. iar can i(·t1ul 1egtimâJtf strâns lU!lltru scoplll vizat awfiărât) şi dit dn chiar m;lrturi~ ~el1erallllll~ în rata Cllrte.1 
dinmarht S;l S;.ld{l ncstricat, ~- bani albi pentru Într'lIll timp deterrnil1at (ţârn11lrif) , "r('c/Un şi marţiale-· llrln[trC;Jc detron,arca rc)!;eluj. ca să 
zile neg-gre. ". , .. ,. < • f' capete puterc;a: _ .. partidul acesta TIn a.re vaza 

Cu gândurile accste~ îsi aseazli fiaim.IIas- garan(l, rn/Plo·a (Zl/l.pJltmll ate). . morală de a trage la Îndoială ullui partid mOn:1r-
cal st'clelc cu rachiu. pe )}olite.le de Pe' tcj~hea. i Acesfe clzcstiuni nefiind r('zo!\'ute (des[c- h.ic ~ovcd[t .- cU!ll ,~ cel t~r;l.tleS'C - prlncij)iil!<: 
nln cJ ui tc ca si trcJ)tde unei SCIl-f, <:a S<l POată gafe) i1l termenele stabilite Îm.preună ...:.... şi lUI c c1nstJte publicate mca dela lllfdntarca l·ui. F. sin
deosehj calitatea biillturoi. ,~l!n~l riîslJuns ce S'e Doatc da d01l11lJlor plătiti 

Iar când a luat Primul ban, când a făcut saf- din pridJ1a Partidului târiiHl'SC cafe a pus la din J)un),t'<I "ş.arlatal1u1ui" Solluller. 
tealla alîsv{'risuhl'Î de De un pahar cu rachiu. a dispozitia Partfrllllui national dmtâ prnecfe de ~ O delcg-atitl1t1c de înv~tiîtoti parlamentar! 
DUS mall;.] binişor pe ciocan şi căutând un cn'u acord _ iar di.Ua c071~reSlfllli aţ)!'O{}iindu-se, ardeleni si băniiten i prezcll't<Îndn-sc dlui dr, C. 
de fieI, a tÎntllrt hanul Ile masa tckhdei'. A! doi- An g:h el<;-Scll , ministrul scolilor, :J cerut uniiicarea 
lea g'OlflR'an câştilorat cJin \-anza,re .hl b~ltllt În llra- trlltarvele aa Încetat_ şj statificnrea cât mai g;rabnidl a s'CulHor confc-
1o;ul casei: asta ca SJ facă tl11 fel de drum ban i - Când Partidul l/1J.tiollal va fi hofâreU sa a.c~ ·s[on:aiJc. COllfCSiwjltc cari: nu vor s,i pr,jme'lsC'i{ 
lOr ce :1voall sa ct!J-g:~1 În tcj ~hc.aua sa, sft- i mcarg,{ eelJt(' (primeascâ) precizările m.1muririfl") l'l' _ statih:a rea, St;t tu! sh le rCsDillR'~I ori<:e spr i Hit 
bine neR'otul. mDral si mater~a1. • . 

(Va llttna). mte unu; acord solM (tare), Partidul ţărănesc 
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Du lIlill!.::C, 19 Nuell1vrie I lJl2. 
_L ...... ' •. 'T"'.~~~~ 

Primirea d~rului N Lupu 
la Newyork (America). 

Ci t illl ill g-azela .. America": 
:~ .. Un public rl1ltlH:rOS şi <listjlJls a tinut s;:i )Hi- .\ 

lI1\.:asd în scara lL~ 17 Octo!llvrje 1922. pe ma
rete omul' stat si JuPtator aJ democratIei dr.! 
Nicolac LUPII, "Comitetul de, rccep~ie <lr, Nicolae 
Lupu" a aralljat o rr1l1l10a:<1 intrunire În marea: 
:'iaLl .,Stl1~'\'esal1t CasiflO" iar \,.:\ilj invitati alI tinut 
:.;;'[ fa\.:'l () manifestatie impunatuare ce·lui mai iu-
lJit d;]] ll1usafir:A Patriei mllme, .' 

proie,'iorlll u r, LCIMI tOna I'u d da "U fllve rs1ta
tea Columbia", salut,1 în mijlocu'l l'ntllziasmului 
gen'~ral Pl' lI1'ia~ld <lr. Lllpn care sclllPta cu ba
laurii Întuncric111ui. r()S~Jlu IIrIll[!fnure;lclIvântare 
pHn,l de adllt s·~ simtire: ~ 

.. Mil .-imt fer:cit cii altl prik,ilrl, îll astasc:lra~ 
sh salut i l1 dOdorul Nicolae LUll1l ~encratia llou5 
\le lupt{ttori . democrati d;n 1~(}Jl1nTlia eopiliiriei 
11ll~le, Ma simt ferict si profund mbcat. . 

"GLASUL SATELOR' 

STI fi. I. 
~ 

CALfNDA.RUL SAPTĂMÂNEI. 
Noemvrie 30 lile,'~ 

Ziua I Calendar Numele sfinţilor I InsemnAri I 
n. ! v. şi seroătoriloT -

Luni I I 

:W I 

1 33 Muc. d. Mei. I Mersul vremii: 

Martl'; 21 8 A, h. Mih. ,i Oavr. vântos, schimb, 

-
răcoros. 

Mere.' 2:! 9 Muc. Onisifor 

I Soarele: 
Joi 21; 10 M. Orest răsare la 8 ore 

I 10 ntin, apune la 
Vin. =!4 11 M. Mina 5 şi lH min. • 

Sâmb. f 2;, L! M. Ioan Pair. [una: 

21i 1" 8:20 lună nouă, 
.1 Barllati uc stat Ca drtr,! LlIPll sunt s l ll1))olu] 

yiitonllui J)oj)ornl,lti TOlmin. ActÎ'\'itatea sa pa!lt'ca 
t:stc Uri fir necurmat. de dOll;tZeci de ,ani d~. stra
JlIi!1t~i c;~llre 111In;11~i. Dela îl1'~Cputlll carierll sal!~ 
polit.cc şi !1;Îll,1 aM~lzi, drll.1 LUPti a mers pc, a{:~
las drUIll s;ll1atns al dra.l!:ostci eL\' pl)J)or ... 1ll Ch\
lIâfldll-~i "iata T\la~selor populare. Inte1C.I!;:lţor a
d,\11C :11 b;ltailflr inhllii tarall'lur ~i :tllllllcjtort!or. 

loum,1 C. Ioan gură d. aur 

Dum. Ev, d. Luca, gl. 8, V08cr. 3. li 1------------------
t:1 il1trupeaza ~el1Î1i1 polife <FI poporului. fI 

Cl! vasta-j cultur;1 si adClllca- i !)rkepere a fr;lIn;ln
tarLl()r vrerlllrrilor ue astelzi s; fr;it<.!asC:l Înteleg-cre, 
;In:lzuintdor ma~selilr. tac () ca1c I1.oU{1 Îns-pri.' 
yPtorul poporulUi ihiruitor El. C;lre ca Un nou 
Ante\l :;lst,g;,\ puteri nOlla de ctlte ori a~cult,i ba
taile inimii n:}J)orllltli; ci vine. astiizi în mijloclll 
nostru exilatii de [nl1rrcju.r<tl< :-;i de o politiCi 
vi:tre.ldi dill treclltul ouios·· S(l prinda nOllj [()rte 
OC1\ t rll llllJtl<:::!C cc-l aste'll)t;". Cu\'il1e-sc s;H a 1':1-
tam si Cli f:!Pt;, ceeace ~.til11 CII in ilJ1a. 

In zadar \'alnrik fllriuase~ u~(r peritOare ale 
dusmanilor luminii se i",bc~c ue stânca uriasă a 
llersonalit;ît'i urulu i LUPti, Iti zadar urltt şi Sj>U
T1te.l!:iI \'alllri1c lI1urdare de o dipi! În v,esnicia IW
porllluÎ rOI11:il1! Barhatu,1 uintr'o 11l1catii otelît de 
lUl'tllllile tlI01llCntllltli, st,t1·uc· Dri\"illu către ori
zontul colorat ucauror;;J vremii ll111lt aşteptate. 
St,îIJCC1 de .granit danucste. rar r~lsa]'itll'l de soare 
\'Î11t~ dUf}ii ]eRi le firesti onlllduittc de DUl1lnezeu. 

Bine ai ,'CJlit dr. LUPll, dragostea si elllllzjas
Hliii 110strll te învilllle Cit c,tldură. privrilc noastre 
inhlcrimate te urm;lrcsc îl! drlllflll-ti spre b;ruil1tă 
iar m;linilc noastre. trclllur,ttoarc. se întind bire-

I Cl! \'il fi t;J nu u-te". 
D1'l!1 N. LlIPll a tinl1t o admir;ihiliî vorbirc 

(are' a c!edriza t inimii!,,;. Aplauzele Sgoll10t oasc 
'ii o\'<lhlc nu l11ai incetal1. 

L:l i·c.şire tinerii 111 irti dl' entuziasm fa,: o 
n()u~1 lIl,mife~a tic dc J r,ll;oste drulil i L1I pu, Un 
llln1,lr imeTls sC ~tr{lnge În iurul auroi11ohiluTui şi 
adamii itldelt1n)t p,ină ce auto:tnoh"Tlll dis!l3re 1.1 o 
'ntitura de strJCEi. TaI' cei r;lTl1:JsÎ in urmă se risi
)CSI: Încet pnvestilldll-~i eillotia !'hl1tiHl Si hntă
ârei! de a ~'Jriiilli cc1t mai mult .oFCir;l de m{ln

'l1;rl' ;1 lleaHlIrlU', româllesc Încelmf;t de dml N. 
li [J\I". 

chire " In politica lumei. 
- Stlltanul Mehmed VI. si membrii fostului 

I~n.'rn din Constantinopol VOI' fi daţi în jLluecafă 
e Adunarea natioT1aH'[ din Alr~{)r<l, pentru inaltă 
r~lda re. 
~ Intre CehoS'Jovada şi .IugoslaVia s'a în

ltciat o inteLeg-cre pe timp de 5 ani, 
. - In Portu,galia () miscare revohrtjonara a 

lst În;lbnsjtil. . ' 
Rusia va rcchc1Tla ne reprezentantul ei 

iti Varşovia (car)itala Pu!ol1 iej) pe motiv. cii I;U
'crnul polonez refuză a reClIIl{)astc calitatea de 
;l)istru împuternicit al 'lui Ohoknski. 

__ o Sffir:-:.itu1 al{Jgeriior din Statele-Unite (A
ntt'ri~,'. iesind În Paguha rCl>lIblicanilor. parc 
oll1prornis;l StarC<l prcziue.ntlllnj Hardill~ în vii
arele alc~·~ri prcz:idcntialle 

~- Revolutia ~nH.<;;il()r din Circnaic.a (Africa) 
prOPortii. Italia trimite trunc şi va:-c de răslwi, 

~, $(jrle privitoa,re !a staTea' dc lucruri din 
:!Siirit contiJluă S[i fie llelin'!'ri[{)are. 

- Se crede di la 20 NocmnÎc se va desl:hide 
atu.!' tarilor dela Lausallnc, unue se Va regLlla 

îeilltele.g-erilc dintre tari cu j)Tivjrc la probLema 
las[lfltLIlw. 
1 .- La. COl1stantinol)Ul se petrec ma,ri ttlrbu
~ri. soldatii lui Komal pa,şa fac mari prildăc1uni 
\ au jlltreprilJ~ Roanh Împotriva oamcnr~or ve
!1i!lIui regim .. Ei au lIcis JlI\" P·rintul mf)!)ten1tor 
~bdllf Meug-id. ~- Ameril';\ a trimes multe vase 
le rhhoill pentru ap;lra.rca interesclor ci ş: a 
hrHIs:]or ci ~lmcricalli, , 
i..~ l~omâJlia ~l Serbia all fuCl1<~ cunoscut gll
t~rllllhli grec că ÎH cazul c,lnd Grec;1Cj devine rle· 
Jhlidt' toate ,tliantelc militare şi tratatc~e, e.:o
tll11'ee dintre Grecia si cult donă state ~nnt şi 
inn<Î1l Hlil c. 

I 

\ ,EvanDSlia Duminecii a 24-8 RusaW. 
Luca VIII. 39 .. _~ • .In vremea aceea venit-a un 

om cfltrc [sus cu numele Iair. caIie era mai marele 
sillago:.?:ei, ~i C[t7J,Înu la !}ic!oarolc lui, îl ru.g-a să 
între Îll casa lui, ca a'vC,a () fiiC~1 numai sill~ura, 
ca dc uOisprezece an:: .:are ITwria ... Jl1C,j vorbind 
el cu Isu's sose~rc trimis zicându< a 'Jl1tlrit fiica 
ta,. llU rn'li. supara PC In'vat~t!oruL Isus auzind. a 
riiSj)UllS: Nil te ienlel, crede llumai şi se va mân
tui! Iar Într,lnd În cas~l n'a !ăs.at nioj PC unul să 
între. fa ril nllllH1Î pe Petru·. I)e Iacob ~i DC Ioan, 
pe tatal kcioar,c; si pe mama ei. Toti plJ.ng-eau ~i 
se t;Î.n)tllia:1l de d,însa. Isus a zis: Nu pWn:.?:e(i n'a 
murit. ci dU<lrlTIe. ~i c,i r;lc!eaJu de d;ll1sll!!, stjind 
că a ml1 r it. [.el!' el scotind pe totj alarft şi allll
dlndu-o de m,lnii a strigat zicând: Fe.cioarii. 
scoala-te. Şi s'a întors duhul ei şi a îllviat Indatfi 
!)ii a ~}orll11cit siH dea ei să măn;1nce. S'au sp~i
mft11 t.a t Diirintii cI. iar el ~ poruncit lor să nu spu
n-il nimhtJui. ceeace se ffIOllse". 

" N n te teme: crede l1lumaj: şi se va mântui ... 
Înueş<.!rt rC~ul1arj :I~('"tc cl1\'illhd hll.:11la r l'a 
mân,g-ăiat Mântuitorul 'Pe Iair CII aceste oltvinte. 
Dcsll~ldajdld illwlor;\ ~.it1toml Lui şi totus nu 
poate creue ... Ce c si mai, mult: câlld plângcrea 
si t,inj!llirea lor ~e~rci'i a se allnt·a: nu llJângeti. 
n'a IJ1llrit fiica \'oa-;tril, ci doarme ei râd cu
v illtele Acclui:\ şi defaimă în 1'â'lll lor pe Acela 
în Care se j)aru na i 11te, ca se Încred. Doar În TaiT 
am hănuit sti fie c.ca mai sinceră incredrere atunci, 
cânu arlll1f::ll\du-se naintea Doftorulll' eteTn cerea 
Săll!.i tate pentru mea sa. Nesincere şi ncÎncreză
t.oruilc. Iair! tII trclHlc sil fi alung-at de lâmd'i ca
davrul fjice;. talc !)Clltruca să se !XK\Hi întâmpla 
minutlca: Înyicrea. Ta e.rai. care a!erR'ai nebun 
dllP:i ai li tor. tu. implor;:ti mai nainte Îndurarea, 
tot tl1 nu vocşti sa Crezi şi numai dlc1iîtmându-te, 
ti-se face feric:r~a PC care o r;lVne~ti. 

Cu neÎllcreuere privim si noi la activitatea 
UT10r hărhati cari îsi pun truda si râvlW lor pen
tra noi ... B~irhuti. c;lr: nUHlai pr'Tl mll11C:l. ~for 
două hra.te cari 1'C ali şi a mint't de care sunt In
minati. ridi:~lti d i1l rândurile noastre. ~;mtlf1d a
ceaşi ce noi indur:im şi Îlld1lrâncl toate nea.illn~n
rile J)l'ntru ajungerC~l f'ntei lor: ridicarc,l la sta re. 
CH drent de conduceri\:, a p;:itlfrcj rmmc'toare·, 
venind !it noi cnri Sing"lrrj avem nevoie de mUl1Ca 
lor, îi nrimi111 neÎllcreziltor i :Si t1e~incerj. E' vin 
să Îll\"e în noi si nrin noi idca nouă aeledîrată 
creştiniî: fericirea în cadrele hog-afci noastre na
tri ~l acelei t:llwle de O;ltllcni pe a dror umeri 
zace. din a CilrOl' m,lni icS'c Si de ::J cărm mintl 
trudite S(' Înclr<.!<lg;1 'dat;] s' ex'sknb ace~tej tări 
- t;lral1ul. tlllf'tlCitOJ"!lil f!zic si intelcchla1. 

S;j prImim eH inimi lkschise ş: ncsovăiroare tlC 
ac('s! 111;1nftdori ai nostri c;lri ne sftig-?Î Întocma-i 
C~ ft'j')Zl rei ~nH):]rte din sf. L'vandwTie tit' 'IlS: 
Mnncitnrl!lc. scn;J1iî-tc Pr. C ATU. 

In curanu societatea de tra:mvac a Oeast1-
lui Arad \'a Cmllr}Jra ].ooomc,tj",cl1,oui pentru tre
nul oră$encsc, deoarece l)t:l1tru cele df', azi socje~ 
tatea plăteste dte 14 fra11Ci francezi chirie la Zi, 
ceeace all1lal in lei face 850 mii. 

-~ Gazetarul ş~ scriitorul Pal~} Szemere de-
nUlltă ofliniei puhlice din America şi Un~aria, că 
,<;anl!:uj.nanl1 C~tbîu POR'~irtv J6zsef, fost comisat 
bolşevic Sll'h BeJn Klln, se g-hsestc stIh nume fals 
în oraşul Nc\v-Yol'k din America (City .1.1 East 
l-st :Street,), lIl\(le rcdacflează g-<l.zetabo]şevică 
Um.;ureasdu "Uj Elurc". 

.-~ Artistul Scbcst:yell dela Teatrul odisenesc 
din Arad--a dat mai multe lovituri de~lltit îit1110-
trinl functionarlllu~ orăsenesc Odr~r. Starea vic
timei ţ im;rjjit,oare. 

'. 
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Un puternic cutremUr de pamant a rn...:ut 
mari PaR'ube în rCPllhH~a americana Chile. 

- In Midlaca Cind, Arad) fxlntll'c boaI~ llWillira 
lfl11flătur,l glandulclor. 

- In looalita:te<llcW1oSitovacă Ho!.lcsehau s·;.;. 
PUs ba,whc llnei on;:anizaţii fasciste. carc scoate 
şi o gazetă "Republica fascistă cehă". 

._- Maioru! Lăzărescu din Constanta a pierit 
de 20 de zile, Htr{i a-i putea da de urmă. Se .:rede 
că e vorba de o crimă. 

-~ La Curticiu (iud. Arad) au fost prinsi doi 
sergenti din detuşalllcrrw! vcstituilui Hcjjas din 
Un~aria. cari Ire211s<.!r:1 l~l llojcu scopull sa spio
neze. 

-- D. Ovid~ll Oritta. prefect al! poliţici Arad 
a fost Îns;treinat provizoriu cu controlul J)Oj[tiilor 
1l11llctctnr de frontiera: Pccica. Curtici şi ONaC<l. 

_. Pr. L Ardeleanu a fost lJumit confesor fir 
:.?:arniZO<lllCi Arad. 

--- Zile1,e trecute o banda de bolşe.v'.ci de pe' 
malul st,ÎtlR' al NjStrtllui au atacat cu focuri de 
art1Jfl trase a,5ur>ra DOShl!luinostru în dreptul sa
tului Joia. Sen'tinel::t, care făcea de pază. soldatul 
hli» AlJtoll, il rost g-rav ranit. 

~- Intre statiile Palnta şi Pru!1 i şor a deraiat 
(shr't din sille) lIll tren de marEt. 

- noi l1rsi ncu i• îmh[;'lnziţi. dintr'uli circ. În . 
Alha-Iulia. au fost sc{tpaţ; pc strad,l, Un~ii s'au 
urcat Într'un Copac de pe marginea, strflzcj. Fr
c;in du-se U1l iltlbl{inzi tor dUP{1 ei, Cu mare .g'rcu
tate i-a 'Puttlt da ,jos. 

" - In zIua d'c sftl~t Dumitru, licell'l din Ora
vita a serbat pe patronul său, generahtl Ion Pra
giWna. al cărui nume îl PGartfl. Dimineata a fost 
p,uastas la hisericit, iar du]),! arniaz i o foarte Te-U
·~·il<'l ~erbarc la Teatru. 

-~ S'a publilca,t lege;'] pentru desfiintarea 
preTl'ctnr;[o1' rc~ionalc de l>oF~ie din Bra~y. Clui. 
Oradea-M~!re, SihiH şi Timişoara. 

._- Dil1 Chlj Se vc,sk~te. ca Liviu Văradi. ialş 
locotenent, acuzat de spionaj, a fugit de sub es
cortă. 

- D. Va.«ilc StroesCll cunoscutul filantwf). it 
d~Lrujt minist":fuilui ue agr\:ultură, trcrenul de lip
să Imei clădiri. uneltele şi banii pentru înfiintarea 
unei ş:..:O'li de agri..:ult1iră in comuna Br,lnziu (jud, 
Or)w:,u). 

x ,%W .. :\C'l\: !il{JeeiaJiUlţi dr Li('.hrnr. tTni- . 
('11111. Cac~l(l. ('holJ\"at·, CnC'ktaij, 1""('1 t P. 

Cflyp!"". (,in ('t.c .. se pnt pl·imi. iarăş în or ...... 
şul nostl'U. ill (·,llitatf'· ori[lÎnahi rlin timpnl 
dr· pa (~(' şi în cI(>ohşh~ cu nO~(·lIhl. rl in ti Jl)

])l1l"ile cip P'I('(>.-

x Iosif .Jligpr·, ITOi!nl'i(· llllldr>] [lt'Jltru 

dOillHrw. sI!', Bditianll Ili'. 2. (\VPttzpl' .1.) 
P,datlll tllilloritil()!'. 1\1'([d. 

Congresul "lsociaţiunei". 
Şi aici tot politică. - O lovitură de teatru. 

- Intriga dlui O. Goga . 

Mcrcur:. în z.iua sftLllul Mu~enk Dimitrie la 
ceasurile Il ş·i ju;m. Înainte de amiazi s',a deschis 
in Sibiu congreSlIi[ allual al .. Asociatiunei nentru 
litera tu r~L )"\Wl<tn'i. şi cui tura poporului r{)ll1ân" În 
sala k;:.tiv{l a judetului, În fata unui numeros pu
blic' elin tn,t!e uIl.g-hJurile t~lrei. 

1. P. S. Sa mitropolituL d. V. Suciu dela Blaj 
În caliLateuc yicej}rc~euinte, rosbe.<;;tc o frumoasă 
~ll\"âllta're de d'esdlidere, DUP{l alegerc;.). diferite
lor comsi: ş'. clUP[l citirca raj){)artelor despre 
munca Aso2jatiune i şedinţa se Închide, u rmc1nd 
ca in ~le(Lillta Ur1l1Jtoa re S,l se facil alegerea pre· 
scdilltclui. în IOCI1:t dimtls vacant prin moartea 
111 V;l ta tlrl lli R1rsa,n. 

Se hotărâse candidarea dlui V. Ooldi·ş ca pre.
z'dcnt a) Asoo'atitllle'i .. Insii d, Goga s'a inw\'ă
r[lsit cu I'il,er,;dii ca fie S,"b t.rânteascit pe d. 001-
dis. - care, se ştie, e vi.ceprezide·ntul Partidrllui 
national. tie să producă scandal. cu orice 
pret. Jn aces.t s.:.op gm])!ll ave resca:n'tI-Vhe'(][ a 
prupllS :~aIlJ~d,atura dlui Nic. Iorga, desjgllr f~lră 
stirea dsale, dar pentru a provoca ră<:ca% intrI.! 
d. lor~,l ş.j Partiduf naţional, 

PlImlnd candidatura dlui I()r~a, ~- pe c:ue 
d. o. Go.~a l-a injurat ş: pOfheg:rit fără i nt.:cta re, 
a illtrgat şi al ti:tdaKi su~ţjnâI1d si făcând pfllPa
g':mdit pelltru candidatura dlui.Jnrg-a contra dlui 
Cinldis la pr('i':illcllţi a Camen:i, -- d, G05{a inf.t-
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ti~ douil rezlI+tate ~ari allliindouă erau să fie 
'Ve placul intriltei dsale: 

Tese d, lorlt<l. illtrJl!:;J a reuş't; nu iese d. 
Jor~a. se va putea SPUne ca l-a combătut Parti
duln,ational si iar;\ş lntrilt.a prinde. 

La Pr()J)l1nerea dlui dr. YalerÎll BraniScl' a
Itlanându-s.e aJlc~erea s'au z~ldat'l1;cit toate acestea 
Si s'a SI~lltt cel mai rcspectJt· a~czalllâl1t cultural 
de dinCOJc)\." de Caq)ati de UII spcct'acol sc,lrbos. 

. S'a f~icut ale~erea yjccprezidentulti'j şi a 
mc:rnbrilo,r ,din comit·('ltu"l: cCl1tra~.Ca vice-prese
dinte a fnstales d. dr, Octavian Russu fost se
nator si veclr'u membru în comite!ll~ cent,ral. In 
comtetul 0cntral ~ll fost al~sl urmiltori i : pr. Ton 
A~ârhjoeallu. de~l1lUlt: lI'ic Iku. fost scnator: fo
sif R1a~a. directorul liceuluj din Braso\': Bârlea. 
~Ctlcral Roerill. Yasi·ic Bolo;;a. LllOa11 Bo!'cca. 
Ion HUll 1.: (1'. P~lrtcll;e Cosma. Ihc Dăiatl\1. NicDla8 
Dr~l;;afl. OctaYian Go;;a. Ion Lupas, Iuliu Mart'an. 
gen. dr. nil. MOR'a. Ion Mota. Zenn\ic P;klc:::an. 
Aurel P{)pes.,;u. Cih. POPollca. dr. OI!. Preda. Va
sile Stau, Cl,r\'rj:! Todidi. Nk:oLac TD$;an, 10 11 Vă
t.ăcS<Ll1UI. Trandafi r Scorobct. mitropo!Jiiii dr. Vas-1-
lie Sudu (UI1:t) ş,' dr. Nicolae Baklll dcfa Sibill 
( neullit). 

C(~fOllellll Mannle,,,,':Lf preşedintele ,.Caselor 
Nattonalc". a adresat un c:ddul'oS s.alut "Astrei", 
vesttnd că Centrala Case'lor Ndţiolla,le contribue 
Cll 9000 lel 1;) f(mel!!1 .,Andrei BârseallU, iar pen
tru clădirea Tiluzeului' Avram Iancu la lÎ\'hea o
feră 60 !ni,; lei Si Ya da şi În anii viitori sume 

,cari să scrveasca la constructia acestLti Illuzeu. 
Cu P111!c.j111 alegerei orasului În care să se 

tiJ1ă v'itorul con~nes !'i'a născltt o mare Iărmălae 
Părt;.,itorÎ'1 dlui Gold;s au fost pentru Baia-mare, 
jar a j dlui lon~a Pentru Sihhl. S'a lăsat ÎI1 sar
crna comitetului central alegere;] oraşului. pentru 
adunarea viitoare. 

Cu acestea sedinte!c "Astrel" au fost înche
iate. 

Mişcarea cooperativă. 
La conuesul meseriaşt10r ca,re a avut loc în 

ziua de 12 Noemvrje a. c. in Arad. la~are, <l'U luat, 
parte ddeltati din Ardeal şi Banat, d. I. CorJat, . 
subinspector lai Centrala Coopcrativelor si direc
tor al s.coate~ de :contahilitate' 'şr -ed:uea~'eo~" 
ratistă 'din Arad. a,ra tă consideratia ce se cuvinc 
mcscrjasHor muncitor:i şi producători !>Cntru că 
ci execută pOrunca dumnezeia~di: ,;prin sudoarea 
{runtei lor Si ~UCIu{ mânelor IDr, îsi câstiltă pita" 
Si pentru că din mintile SCn:ltlC si inimile curate, 
din rândurile mtlHcitDrilor modersti Si săraci s'a 
născut "cooperatia". 

Prima societate cooperativă a fost Înfiintată 
de 28 mUllc:'torî tesăto ri , în oraslrl Rochda:le din 
An!da. a.:um 79 ani cu 700 Ici capita'l strâns din 
economii de 0!20 ~ei pe srtPtămâna. 

f~i-au pus În ltând să se unească. prin eco
nomii sa adune capitaL ~1. deschidă prăvăIli pen
tru vânzarea alimentelor si îmbrăcăminte!. să zi
dească ca\'>e J)entru mClmbri. sa facă atcliere Si 
fabrici. pcmtru a da de lucru la membri Si să Itl
cr67-e pentru ;~]...<;trui'roo. lor au' hotărât; 

1. Vânzarea mflrfurilm să se facă pe bani 
gata. . 

2. Vânzarea să se fa'Că dlrpă pretul: si ob\;eiul 
pictei (târ~nlui). 

3. CâstitltlLl să s.e împărteasca între membri 
dllpă cumpărăturile făcute. 

.... Membrii sa aibă drept cg-a( de vot în adu
narea ltoncrală ot1i care aII" fi c.apitalu1 lor. 

i Aceste rClt111e, aQeste princ'ipÎIi sunt îmbrăti
sate de c()oJ}eratfe 'si s.e aqlfică în toate tăr~le. 

După 70 ani del..! Înce!}crea cooperatie!, "So
cietâltca d,TjClyţ?~{)r 'ljiolH:1rt' deJ1a Roahdale", căci 
as;:! Se numea societatea lor cooperaif'vă. avea 
20500 membri, cu' 9.500.000 lei capital. făcea în
tearceri din vânzare de 12.000.000 lei pe an. avea 
o moară dc 2.500.000 f:tei ce făcea vânzări'de făină 

~ de 8.000.000 lei poe an. o mare prăvăl'lc cu ,~9 su
cursale În vaf.oare de 1.000.000 lei o bibliotecă de 
20.000 cărti şj sute de toL peTJ'truinstrttcti~ mem
br'1or. aMi o s'.:oaIă pentru copii, şi a:lte şcoli pen
tru adulti şi ucenici. 

lndemni~m meseriaşi'- adunati În COllues să 
se unească. S~L orR"anizcze coopcrative Prin care 
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Dacă .astăzI starea lor materială s'a îmbună
tătit, valor;zandu-Si hine munca, este o răsplată 
dl~L-.aPta ce se cuvine Irrmncitorilor l)rodul.::Hori. 

Dar I}Cntrll ca si În viitor. când valiDarea leu
lui nostru va fi narmală. muncitorii producători 
S~I se J)Oat~l bucura d·e o bUIlă stare materială, 
culturală şi morală. yrcmca care va VClti, trebUi'': 
să-i ltăseasdl uniti În cooperative. I)rifl caJ"e să 
se aprov izJOllcze. s{l-si păstrc7--e şi s~l-si sporească 
eC(}J]{)11Iii!c. iar productia brate[orlOl' să sporeas
că pentru a fi in stare s'o şi exporte, contribuind 
Ca buni cetiHeni la sl}Orirea avu,tiei ncamlHiui şi 
:l tarei în care tr[lim. 

Declaril c.1 stă la dispoziti;;J meser,iasilor pen
tru ale da toate ItlmuririJe pentru orltanizanca lor 
În coopera ti ve. 

Con~resul a csmjs o comisie care să se pună 
în leg[iturfl cu directorulI şcoalei de contabil i t3te 
şi cdu..:ate coperatistă pelltru organizarea coope
rativei ele al)roviz'onare a mcseriato>iI!or. 

IGHEC. 

AVIZ. .. 
:1 /'(Îml in vedere OI'ell-făfile ('I' lf' ÎII-

IIÎlIIl'illrll1l din ('I/UZII /llIlI'i/u/' jertfI' bdllf',~I;: 
('1( ,~('(/tlfl'l'I'(/ /(I(/f>;. I'II!jtllll fW stÎt/loţii I/II~I ' 

I/ati cqr; primf> . .;(· yuz!'fa .'''tI IriJ/I'/'lliOSi'iÎ II 

l!'iu/Îti' /'lIstlll 1II!f1I/UIlIi"/l/lIluÎ /0 /'f'dor-tia 
!Jazet!'i, .1 rod. ,/:11'1"01'11/1/ ne!]!'/! ('U/'I" 

iVo.8'7, 

No. G. 9122/&--1922. 

Publicaţie de licitaţie. 
Pe baza deciswlui Judecătorie1 de Ocol Arad 

No. de mai sus cuprinse În falvoarca hlÎ Si~is~ 
mHl1d Sch\'artz .cOT1tra lui pentru suma de 1260 
Lei ~a))ital si' acce~orii. Interese 5% de!.a 11 All~ 
ltllst t 921. Spesc, st.aver'te de prezcnt în 282 Lt:; 
25 b. Mohilele pretuite îîn .1,'1·00 Lei se vor vinde 
la lfcitatic în Arad. Palatul Rlr(}ll~thl~ Bohus în 
ziua de 20 Noemvric 1922 d .. m. lw orele 4. ' 

P bl 'c ţ' ~ e d lic.Otaţl'e 1 Licitatia a..:Casta s~i ordoneaz.l si pentru pre-
U & a auri e . tenziunca lui Laurelltll Lellg:ycl p'C,ntru sttma de 

J I..~ d' l' 9355-1922 1 M' . te 13% Lei 04 ha11i capita! si 3i,:ceS{lrii . 
,n 1JIâ~. or !UU:~ nr., a ml~ -; Arad. la 4 N(}cm\'ri~ 1922. 

rulul lucrarIlor puhlhce. DJrect'unea de pOdUri Si I 4 ' . 
sosele Cluj se plLblică licitatie J}en'tru construirea fIela .\ (/.1 1111111 ,1/1. 

pex!1l1U;'Î' nr. 3 pe ~os. jud. SeLeuş-Cermei km. . d 
D CI 

cxec. )11 • reg;esc. 
3.0-3.1, care se va til1e<li la irectiunea în uj 
ş.i la Serviciul subsemna't în 9 Decemvri.e 1922 
la {]ra lOob."!crvâlld prescricrile legii contabili-, 
tiHii art. 72-85. 

Depunerea garanr.ei provizorie de 4% a Stl- ; 
Tilei dn ofertă se va adeveri prin reciPisa anexată ' 
ofertei. ' 

Suma pre'1iminată in deviz ,este 97.000 Iei. 
ElahoratuJ t.chnic. ~cot1ditiul1ile de edlficare şi 

lkitatie si !l1odeltrl de ofertă si contract se l}Ot 
vedea zilniC în orcle oficioase. 

SFRVIClUL DE PODURI ŞI 
SOSELE ARAD. 

Concurs. 

~ Cine nu cunoaşte ~ 
izvorul de eftindtate din Arad • 

sit cerceteze moga~'flul de uw(lft a lu~ 

S71lifSSER 
v/~-a-I'flt! de bls lutlte'ronă din A.rad. .... -- -

FRANC/SC TRITTHALER 
Birou de arhitedură. ARAD, str. COŞbllC (WesseltilyÎ) -lÎ, 

~, 
Priml'şte lotrdul de comenzi drla cele mai simple 
până la rele mai complicate şi modem/'lucrări de 
ar!zitecturci, Primeşreexecutări deplanuri şi devize 

ti 

In Azjhtl de covi'1 a1 statului din 'Arad, e va
ca'l'tt· !JIO~tut. iJR~cl.. 41_·~eere se 1I'U
bllca concurs. I~etriblltilmc:1 IUl1a ră acest.ui post 
este 1095 le; şiaJiJmcnte cu reducere. 

- ........................... ~ .... , 1: 

Reflectantii suri'trugatî a-şi înainta petiţiile j 
in termen de ş.. zile dell'a publiear-ea subscmnatei 
directiuni cu adreSa cfltre Jnspectorat111 General 
Sanitar din Cluj împreună cu actele nece~ate. 

~ d Se primesc 

Desht:sirile se pot Primi În billrou! dinectorn- . 
lui acestui Asi! dela {)fa 12-1. 

Arad, la ] 1 Noemvrje ]922. 
I 

DIRECTIUNEA ASILULUI DE 
COPII AL STATULUI DIN ARAD. 

A\IENŢI ŞI TECHNICJAN( VyNZĂ TORt. 
la magazinul de maşini de cusut 

Singer Bourne&Cotn.p ........................................... 
Cornul vânăforului (VadaszkUrt) I 
Yecbiul Restaurant, Sir. Romanului, 

s'a redeschis modt'm renovat. 
Ştiri cooperatlste. Cele mai alese beuluri. BuciUă-

1 

rle de primul rang. In fiecare 
Se aduce la cunQştintl că Pederalei OOO'I)era~. ' seară del"a ora 8 concertează orhe· 

velor sătesti .. AraduI", i-a sosit din Vechiul Rc, slră de primul rar<g, Preturi mode· 
~at 3 y~oanc de ltrâu pe car~ le-a distribuit eoo- I raie. Roag~ sprijinul On. public, 

Jlcrativelor "Strultll.rul" d',n GhiDI'OC, "MăltLlrita" -====================== din Conop ... Balanta" din Baia, "Sâmbăteiia" ,_ 
din Sâmbfitcn( Pl' I 

Tot asa se aduce la cunost'ntă căprăvâJia el ru camere.anUI din provine',! 
federalei este asortată de curând cu mărfuri UC 

1 ,1 _...... .......~....... ....::r a';,:, text': e sosite uiti străinătate pe care le pune ÎI'! ..&..,",~ ..... --...IE:JIIIr". ...... 
vânza.re atât pentru coc)J)crative cât şi pentru PU- prl'mul magazl-n de man"faclură,' 
bli.-.:ul particular C1f preturile celle mai modcra te. ' Il 

. Dl1minccă in 12 NOemVf\e a. c. s'a tinut adu- 1 vinde stofe, măllmri şi texlil cu 
narea gCl1eraEl ordinară a societătej de consum 1 preţurile cele mai avantagioase. 
"furnica" din Butcn i . Intre punctelte I}Use la ordj- I Bill, Reu, fer'Unlnd Na 16 (Boros Beni·16,). 
ne~ de 1:' au fost şi hotănîrea afll;iarei acestei ,'{{}. I 
cietătr la Pederala "Ara,du:i" Si prin urmare în- l e H t r I · Rtf I P d . 

ci 
('1 

1'1 

('t 

111 

î-

'111 
lui 
on 
ve 
tlll 
GL 

r01 trarea ei În cadrele oncanizatiei Casei Centrale ti. O e U ŞI fiS auran ~ O gona 
Bucureşti. . ' 

Adulwlrea :~cneraIă dUDă () înSllfletită cuvân' I dm cale~ Radnei ~o. 3 are. ('amerite cele mai' 101 
tare de propall;andă oe s'a rostit din partea dllli ' curate ŞI 5~ pretUIt. avanhrgloast". ReSfaurantul 
Presedinte lulin Bod;·,)a. preot a hotărât cu \ll1an j- 3te bucăt~ TIe de pnmul rarg, btuturi naturale 

!la 
n;\ 

mirate afiljarea societătei la federaila .• Arac1!1I". ~r~ţuri ieftine. Ser\liciu punctual' , . 
să Sit! aproviziotlCZC mai ieft'n cu materialele tre-

~~g~o~l~e clâ\etf~r~1i I~~~:e~ni~~ p~a d~c aft~og~~ţ~ ~~ II'--,IG .ZIN -DE H lINE PEN-TeHU B IRB ITI BIEŢI ŞI' rOPI
4

I-j f~~ 
Doată vinde ma' ieftin. lucrând la ieftinirea traiu- I H. li ,~ li ...8. II , li \) 
'iui, lu<1nd pilda dreptilor pionieri dela Rochdale, II . Joi 
Întcmc;:dorVi coop.cratiei,' HaIne de $coaiă, paltoane pentru băe ţi şi haine pentru bAI.bati , raglanuri le-

Intre tneSct'~~sil produeatoti ŞI fntre cumpă- I paltoane de iarnă, cojoace, bluze de pie leJ pelt:tine În mare aSOltiment. - PCI 
'r{ltorii c,:ol1suma,tori. trehue să fie Urnirc şi bnnrl I Stote de lână indigenă şi streină. - Sectie lleparl1tă pen1ru croitorie. 

întcL~~;~~'e cl~~;r~~i~1r~i~~Cal~~J1.;~e:~IU~~~e·stare,! I Szanto ti Koml6s, PiaţaJ lvram Iancu Edificiul Teatrului oraşului 1 ~ 
de sănic:e şi m~zCrie În caT! se lt<lseau odata I ~ ~ 1 alti 
!11c~('ri;l';ij lwnduc;ltnri ca ~i mUTlcitorii agricoli: _ k _ ! 
- · Ti~;;fia .,CONCORDI-A';-Â~. -. l ~~ 

I cllJ 

1 
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