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Ga să se ştie.
Pentruca toţi oamenii de bine să
ştie ce am lucrat iri legătură cu refor
ma agrară, voiu vorbi întâiu despre
starea dureroasă în care se află refor
ma în judeţul nostru, o încălceală şi
încurcătură fără păreche, făcută de
multeori după bunul plac al. câtorva
şi’n foarte multe cazuri după câştigul
ce*l putea aduce ea. .
Deşi legea este ; una pentru toţi
proprietarii cari au căzut sub expropri
ere, aproape în nici un caz exproprie
rea nu s ’a făcut la fel.
Unuia i ş’a lăsat mult mai mult
decât dă legea, celor mai .mulţi aşa, şiabia câţiva au fost expropriaţi după
- porunca legii.ţ
j
De-aceea s’a ajuns la reforme
cari, ca în Aiud, Iasă ţăranilor . 165 zi
una suta şase zeci şi cinci de iugăre
pentru a fi împărţite.
Aşa a rămas comuna Getea cu 20
două zeci iugăre, aşa a pierdut Gârbo
va de jos aproape unaisută de iugăre
arăfor, aşa s'a luat dela Galda de jos
înapoi 57 de iugăre. de păşune, aşa au
rămas comunele de munte cu 70-80 şi
15 iugăre de pădure.
Moşiile expropriate s’au dat comu
nelor după prietenii şi-aşa au putut
rămânea cu cele mai mici păduri co
munele cele mai mari şi mai sărace,
cum1 e nenorocită Cacova.
- '
'Apelurile comunelor nu s’au putut
face la timp, pentru că oamenii dela
sate nu aveau prietini, cari şă-i ser
vească fără sute de mii şi apoi nici nu
prea cunoşteau amarîţii de ei legea,
iar umblarea lor în căile legii să isprăvia repede, pentrucă nu erau ajutaţi de
nimeni. .
In astfel de împrejurări am cunos
cut reforma agrară din judeţul Alba.
O ţărănime, desnădejduită de-a
niai găsi plinirea legii, desgustată de
jaful care s ’a petrecut sub ochii ei, din
partea multor organe, cari ar fi trebuit
să vegheze asupra legii şi a plinirii ei,
o tristă şi cumplită desfacere sufetească între ţăran şi cărturarii pe cari i-a
iubit în trecut aşa de mult, aceste . au
fost cauzele pentru cari am ieşit din
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să stăpânească numai pământul dintre
graniţele lo r Dealtfel cum lumea se
râdică tot mai sus, nici nu e mirare
dacă şi chinezul, mai puţin luminat, cere
o dreptate pe 'care el o vede :în liber
tate şi independenţă,
Asta pe noi nu ne îngrijorează, un
singur lucru este de temut. Şă nu vie
o vreme când popoarele A siei întregi
să 'se unească contra m icei ; noastre
Europe, care atunci cu greu s’ar apăra;
Rusia după răsboiul lunii, după ce s ’a
stricat prin feliul ei de-a se conduce
cu toate statele Europei, astăzi măi
mult ţine la Asia şi nu s ’a ferit să-şi
trimită acolo oameni pentru a revolta
ţerile de-acolo contra stăpânirei . Euro
penilor.
Nu ştiu ce va aduce viitorul. Cei .
In China e revoluţie. Chinezii cer dela Soare-răsare, se vede doresc o
libertate şi stăpânitOrii nu înţeleg stri lume nouă, un nou fel de-a trăi, vreau
gătul lor ci trimit oştire pentru potoli şi ei un traiu al lor unde să nu se am es
tece străinul.
rea flăcărilor şi înecarea vuetelor gla
Noi nu judecăm de care parte ar.
surilor ce pretind independenţa pămân
cădea dreptatea, oricum 'revoluţia din
tului lor.
»
china nu ne spune nimic bun. Astăsi
China era stăpânită ş i este astăzi
statele din Europa frăeşc aşa de
de puterile Angliei. Pământul Chinei chear
greu între ele; după răsboiu-ţerile în
este sub stăpânire străină şi deaceea vinse- caută în fel şi formă să turbure
chinezii îşi. doresc libertatea şi pentru pacea pământului, şi chear de aceea
asta au plecat la luptă, zdrobind tăcând statele cari doresc pacea fac sforţări
praf, aşezeninţele ce le-au adus Euro pentru ca liniştea să dom nească şi pa
cea să nu mai fie ruptă.
penii în ţara lor. S’au încercat înţele
Europa noastră acum e ca după o
geri din .partea guvernului englez, pen boală grea, rănile tăiate în trupu-i bă
tru încetarea revoluţiei, Chinezii însă trân de vijelia răsboiului nu sunt pe dep
nu stau de vorbă, ci cer Independenţă, lin vindecate; fumul nenorocirii din
trecut. încă nu s ’a şters de tot ş i- v a
neatârnare deci libertate deplină;
trebui ca statele din puteri să lucre ca
Guvernul din Anglia, fireşte, nu să aducă pământului pacea şi liniştea. !
vrea să audă de cererile Chinezilor
O închegare de prietenie între sta
încăpăţinaţi oarecum în gândurile te, o alianţă pentru a se statornici pacea,
ar întări viitorul Europei şi-al tuturor
lor.
ţerilor
din ea şi atunci am putea privi
Pe noi şi ţara noastră nu trebue
nepăsători sbuciumul şi chear amenin
să ne tulbure prea mult întâmplările din ţările răsăritului.
C hina. . . . Toate sunt aşa de departe;
Cetiam într’un ziar din Ardeal d es
s ’apoi la urma urmei noi nu avem nici pre revoluţia din China. Şi spunea acea
în clin nici în mânecă cu Chinezii. Ce stă gazetă că Europa trebue să se
va însă totuş ne pune pe gânduri; se păzească şi să fie trează la întâmplă
rile din Asia. înainte cu aproape două
trezeşte răsăritul.
zeci de veacuri sălbatecii ce au năvă
Răsăritul cere libertate şi bătrâna lit din Asia au făcut din Europa numai
noastră Europă, care până eri l-a ţinut scrum şi cenuşă, peste tot au lăsat
în frâu e ; silită rând pe rând să-şi numai jale şi suferinţă. Asta era Oare
părăsească stăpânirile din ţerile înde cum ca a răsplată pentru cuceririle ce
Romanii le-au făcut mai înainte pe pă
părtate.
mântul lor.
Trecutul ne spune prea multe . . .
Mai târziu Europenii şi-au întins din
Mai de mult America încă e r a . stăpâ nou stăpânirile în Asia, aceste stăpâniri
nită de Europa. Americanii s ’au trezit au stat neclintite— multe din ele — pănă
şi Europa a trebuii să-şi lapede gân în zilele n oastre..!. Acu, nu ştiu; dacă
dul de-a mai stăpânii pământul de din adevărul este aşa; n’am vrea însă să
colo de marea dela apus. Astăzi ame credem căi prin revoluţia din China
ricanii ne întrec în toate, sunt mai răsăritul îşi pregăteşte lovitura ce va
bogaţi; la ei în ţară totul e muncă plină da-o Europei, odată cândva târziu. Ori
de putere şi hărnicie.
cum noi nu avem am estec, noi nu stă
Aşa s’a întâmplat cu alte neamuri. pânim, numai am fost stăpâniţi; privim
Europenii la început au stăpânit usca însă cu sfială întâmplările din Asia, căci
tul şi apele mărilor. Astăzi pe zi ce Europa va mai purta răsboaie dacă
trece pierde din locurile stăpânite şi se trezesc cei dela Soare R ă sa r e ...
cin e-ştie dacă odştă nu vor rămânea
Ion Ratiu,

rezerva de până acum şi m’am pus în
mijlocul bătăliei, în care ştiu, că voiu
fi stropit cu noroiu din partea celor
cari nu mi se pot uita liniştiţi în ochi.
Dar facă se destinul 1 Voiu creşte
tot mai vajnic din pământul care mă
aşteaptă să-l mântui şi voiu ieşi birui
tor şi din aceasta vijelie, pentru că în
luptă mă conduce o singură ţintă, feri
cirea neamului meu românesc.
Şi când Dumnezeu este cu noi
cine poate fi împotriva noastră?!
\
:
' O. Hulea.

Se trezesc oei dela Soare-Făsare.

,
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Un răspuns la articolili „tain suntem admiHitsraţi“ publicat in'fiţuica „Viitorul
albei" Ho 3 din ÎS Ianuarie 19Z7 : de loan Rusu flbrudeana.
. Un prieten fictiv, ca toţi prietenii Dlui
Rusu de aici, mi-a prezentat şi mie fiţuica
„Viitotul Álbei“ No 3, din care am cetit arti
colul-1amintit mai sus. Numitul istoric in arti
colaşul său face apologia prefecţilor din acest
Judeţ dela Înfăptuirea României M ari; aducând
mai ales elogii fostului prefect Dr. Velican şi
criticând intrun mod pătimaş administraţia
făcută de actualul prefect Dr. Cuşută. '
Nu înţeleg şi poate nu va înţelege
nimenea din acest Judeţ, nici chiar Dl Vélican;
cum de chiar Dl Rusu vine să-l laude, ştiind
toată lumea celea întâmplate intre aceşti : doi
Domni in cafeneua „Dacia" şi pe stradă, cu
ocaziunea depunerei listei de candidare a
. consilierilor oraşului Abrud, despre ce sa
scris pe atunci in gazeta „Alba-Iulia“. Oare
de câte ori a intervenit la Bucureşti acest
. Domn împreună cu alţii doi pentru răsturna
rea'Dlui Velican din postul de prefect? Nu
, le-a succes deoarece Dl Velicau ' ori şi de
' căte! ori mergea la Bucureşti era oaspele
.Domnului Ministru I. C. Brăteanu, in plus toţi
. liberalii cinstiţi din această Plasă susţineau
pe Dl Velican şi nu părerile scâlciate şi de
interes a le Dlui Rusu. Cred, că o ştiţi şi
pe aceia, că pentru o eventuală venire la
putere a Partiduiui Liberal nu mai era
.. proiectat de prefect Dl Velican, ci uri altul
(această era părerea individuală a Dlui Rusu.
Vcrezându-se de competent a împărţi astfel de
. posturi). Este însă un lucru pe care cred, că
Dumneavoastră nu ştiţi şi pe care trebuie să-l
descopăr eu şi anume: Lă alegerile recente
.riti ştia Dl Rusu cum să se răsbune pe Dl
Velican şi mai ales pentru a arăta Dlui
Ministru' Chirculescu că dânsul are o mai
mare popularitate ca Dl Velicán a spus
diferiţilor corifei de ai Iui (la cari in timpul
postului de .Crăciun şi Paşte le mai trimetea
'câte o putină cu muscani) că de cât să
voteze, cu Dr: Velican mai .bine . să voteze
- cu un alt partid“, fapt care s ’a şi întâmplat.
Ţin să amintesc tot aici, că acest individ
mai in toamnă a venit la Abrud să reorganizeze Partidul Liberal (nu-ştiu cine i-a dat
delegaţia, Dl Chirculescu de sigur, că nu)
cri care deriziune a convocat pe vre'o câţiva
indivirii mai de a treia mână (lăsând la o
. 'parte riotabilităţile Partidului) la o consfătuire
in „Főhadiszállásul Văduvei Dr. Török“. La
aceasta consfătuire s'a proclamat el pe sine
. de preşedintele organizaţiei a acestei circumscripţi mai împărţind şi la alţi indivizi câte
. un rol oareş care. De ce n'a invitat pe frun
taşii Partidului Liberal? Fiindcă se temea că
. a e va întâmpla şi cu el la fel, pe cum s'a
întâmplat cu Dl Tancred Constantinescu la
... Târgul Mureş. Iată cum înţelege Dl Rusu
solidaritatea, disciplina şi cuvântul de ordine
, a Partidului. Liberal şi iată şi pretinia cu Dl
Velican.
1 : n Se vor întreba mulţi, ce e cauza, că
Dl Rusu a început să laude pe Dl Velican,
până când in trecut il injura mai rău ca un
" birjar ? A da răspuns la această intrebare e
lucru foarte uşor. . . . a murit Conu Alecu şi
in forma acéasta sa; terminat cu protecţia
dela „Centru“. Nu mai are de unde să ducă
bilete de visite pe-la Ministere şi nu mai poate
ameninţa pe Şefii de oficii e tc . . . Că dacă
. voiri veni la putere. . . . atunci etc? Sa aspră“ ’ vit şi cri Venirea pela Alba-Iulia in societatea
Dlui Chirculescu; aducând cu sine câte un
poet de frunză pentru, a-i scrie epopei. Nene
A lancule ! Coane Iancule! . . . . ordonaţi,... Vă
- i stăm la dispoziţie etc. Iată Domnilor , a trebuit
; • să lingă ce a scuipat, este deja avizat la mila
Domnului „Velican. Sperăm,
că Dl Veli
can va • şti c u . cine are de lucru astfel,
că nu lipseşte să-i dăm sfaturi in direcţia
aceasta. Las, că acest Domn şi până-i trăia
■„Protectorul", totuşi la oamenii de omenie
nu avea nici o trecere. Nu uit nici când, că
in primăvrira anului 1925 am mers in delega
ţie pe-la diferite Ministere in- frunte cu Dl
Velican, pentru a exopera diferite lucruri,
locuitorilor din acest ţinut şi mai ales am
mers in chestii minere. S'a legat de noi şi Dl
Rusu ca deputatul circumscripţiei Abrud. Am
observat un lucru la care nu mă aşteptam şi

anume : Intrăm la Dl Ministru de Finanţe pe
atunci Dl Vintilă Brăteanu şi observăm, că
la toţi ne întinde mâna numai Dlui Rusu nu,
tot asemenea şi la plecare. Ce a fost cauza
să ne-o explice Dl Rusu? Poate, nu zic ii
va fi fost prieten, cu care să întâlnea zilnic
de mai multe ori şi nu trebuia ca în tot dea-,
una să ii întindă mâna ori şi de câte ori să
întâlneau...? Mai scrie Dl Rusu, că eri la
alegerile vittore voiri'fi liberal (crede, că toţi
sunt ca el) şi că el îmi dă voie să fac propa
gandă pentru Partidul Poporului, numai cât
nu ştie, că imi va permite Tribunalul pentru
faptele mele abuzive. Să n’ai teamă Domnule
pe mine nu mă sperie minciunele şi ivenţiile
Dtale, eu nu vreau să ocup celula reservata
pentru Dta. De ai, fi Dta numai a suta parte
aşa de cinstit in câştigarea averii, pe cum
sunt eu in toate afacerile mele, atunci ai mai
avea eventual speranţa de a fi măcar in coada
listei liberale, dacă cumva fruntaşii, partidului
liberal din acest Judeţ nu vor avea nici o
ambiţie de a te şterge pentru totdeauna de
pe listă pe Dta care de fapt ai fost ruşine
parlamentului trecut.
, - Am mai cetit tot in acest număr, că în
comuna Mogoş nu am reparat drumul ce duce
pe Valea-Mogoşului la Cheie şi că casele
primăriei coinunale sunt întro stare deplora
bilă. Să vede, că acela care scrie lucrurile
acestea sau nu a fost de curând la Mogoş, sau
dacă a fost i-a luat Dumnezeu vederea dela
ochi, fiindcă a păcătuit mâncând pe post carne
de porc îngrăşat cu lătura dela fabrica de
spirt a lui Rusu Abrudeanu din Stremi. Eu
am fost de două ori in toamna aceasta pe acel
drum şi am observat; că oamenii au executat
ordinul dat de Pretură reparând drumul cu
muncă dublică în cadrele posibilităţii, tot ase
menea şi Judeţul a contribuit cu cât s'a putut
şi cu cât le-a permis bugetul. Ştiu insă un alt
lucru şi anume : Deschiderea şi repararea aces
tui drum a fost inaugurată solemn in comuna
Teiuş, cu care ocaziune s'a. mâncat . şi beut
bine, apoi s'a spus multe laude reciproce, aii
fost şi sărutări de ne simţeam ca la uşa cor
tului, vărsându-se chiar şi lacrămi de „crocodil“
pentru bieţii şi nefericiţii moţi. lată acum fa
ceţi gură, că de ce rnu aplic oamenii la muncă
publică cu forţa; până când abia au timp
să-şi câtige pânea de toate zilele. Doamne buni
aţi mai fost de inimă, mult aţi mai lucrat
pentru acest ţinut. De ce n'a făcut Dl Rusu
repararea acestui drum căci a mai fost ca
deputat incă vreo 6 luni după esundări, Acum
după ce nu aţi făcut 'nimica, aveţi tupeul obrăşniciei de a critica pe alţii. Lumea are ochi:
şi vede, nu ca cela òri articolul, care nu a vă
zut nici primărie şi nici drum. Unde sunt ace
lea promisiuni? In direcţia aceasta noi îl cu
noaştem pe Dl Rusu, când candidează de
deputat promite totul, face tren la Abrud, re
aduce calendarul vechiu, face câte o filială a
băncei naţionale in fiecare cătun, face Univer
sitate în Corna, puii fripţi vor sbura in gura
oamenilor, dealu Mare il va face in mămăligă,
iar Valea Abrudului in lapte numai de lingură
şi stomac bun să te îngrijeşti, iar după ce
este proclamat prin fraudă şi abuz, protejează
contrabanda ' de aur, face numiri de medici
pela spitale cari nici-nu sunt cetăţeni români,
câştigă cetăţenie pentru străinii cari ne-au fă
cut front la Ciucea, brevete de crâciumă pentru
oamenii nedemni din punct de vedere naţional,
şterge din bugetul Statului ajutorul dat pentru
edificarea spitalului şi şterge şcoala medie din
Abrud, cu un cuvânt iară face totul.
Iată Domnilor; acesta este eroul zilei, mai
ieri . alaltăieri un biet calic , şi azi mare boier,
(Cum a câştigat averea întrebaţi pe Dl PanfilŞeicariu) pe care din nefericire l-am cunoscut în
anul 1921, când venise la Abrud cu bluze,
fuste bomboane , şi ţigarete pentru a le impărţii
pela diferite Dame avizate, pentru ca mài târ
ziu bărbatul să fie obligat a-i da tot concursul
(păcat că n-au şi fefneile drept de vot). Iată
Domnilor dintr'un om blând, linguşitor şi umi
lit (fost odinioară vânzător de gazete pe stră
zile Bucureştilor) azi un mare dictator pretenziv, scârbos, ba chiar obrasnic. „Ecce homo“l
Abrud, la 22 Ianuarie 1927.
:
Dr. A. Vesa pretorul Abrudului.

27 Ianuarie 1927.

„ t M r i l e “ Ifitoral albei.
Cei dela Viitorul Albei, celebră
gazetă săptămânală scrisă cu concur
sul tuturor nechemaţilor' condeiului;
scrisă cu articole aşezate în patru
coloane, cu foileton semnat de gazetar
cu reputaţie, cu reclame comerciale şi
însfârşit tot ce se cere la două coaie
de hârtie murdărită cu minciuni şi
cuvinte scoase dinfr'un dicţionar pro
priu de mahala; aceşti pretinşi slujbaşi
a unei chemări inexistente se cred
-mereu îndatoraţi să dea lumii lămuriri,
cu privire la administraţie şi la orice
alte lucruri isprăvite cu bine de aduala
conducere.
Ceferiştii dela Viitorul ‘Albei, dau
noui şi noui lămuriri (mincinoase) nu
răspund însă învinuirilor ce li-se aduc.
Asta şi mai mult confirmă spusele
noastre.
^
Unde eşti Cicerone al satelor din
munţi şi neîntrecut bufon al curţii
partidului? Cum, apărarea Dlui R.
Abrudeanu nu şi-a găsit un advocat ?
Ori răspunsul încă ria fost tilcuit
de autor la „Capşa“ în Bucureşti.
Am fi aşteptat, nu fiindcă ne inte
resa răspunsul ce ştim că un vinovat.
cinstit ar evita să-l scrie, totuş am fi
cunoscut încă multe din tainele măce
lăriei dela redacţia viitorului.

Scene.
<— Bine ai venit ilustre reprezentant al
marelui nostru partid. De dreptatea ta vor
besc satele Şi de puterea ta tremură duşmanii!!
— Părinte., mai încet, te aud oamenii ce
trec pe-aici aproape. ..
> .. •
Alta.
La uri banchet:
; “ •- *•"•••
— Partidul nostru a adus" desrobirea, a
cucerit dreptatea si a făcut România mare!
O voce:
. — Trăiască Dl Maniu!
— Mă măgarule! •— urlă părintele —
Maniu nu-i în partidul#liberal.
,
...
*
împărţiri pe sectoare: :
— Pe cine avem în comuna X preşe
dinte de sector?
.
— Pe Vasiîe Z.
‘ — Ce meserie are ?
— Pantofar. .
— Cum?
— Păi, ceilalţi doi pe cari i-am înscris
unu e crişmarul satului şi celălalt un popă..
Alta, cu pădurile.
— Mă, zice că vine popa să ne vorbea
scă nu ştiu cea de voturişi politică. \ ‘
— Care popă?
-v;
— Ăla care a ajuns acuma domn mare
şi scrie la foi!
; "
— Aha, acuma ştiu, ăla cu pădurile ?
Mergeau trei pe-un drum, toţi la pririiăria unui
sat... Se sfătuiau.
*
— începi tu să vorbeşti.
— Nu; începe tu.
y
— Nici eu nu mai vorbesc sătenilor,
spuse al treilea. ‘
— Pentruce?
— Vezi că pe mine ma cunosc ăştia şi
de când am fost cu părintele mi-i groază., să
mai pun picioru'n sat.v
.;: i
.:.;a

Şedinţă Ia Viitorul Albei. ., ;V,
Redactori, tipografi, în jurul unei mese:
— Vine azi şeful dela Bucrireşti, zise
unul,
• : si
— Mă, aduce parale...
-ţ.-rA
— Face cinste. ;
Unul se uită la ceas:
încă cinci - minute şi o maşină! se
opreşte la redacţie. Un individ cu mutră de
mecanic intră, redactorii-se pleacă şi unul cu
barbă îşi râdică ochii bolborosind: ;y .aX
— Binea-i venit Ilustre!

2 7 Ianuarie 1927.
— Noroc băieţi!
— Ne-ai adus ceva ? sa plângeau băieţii.
; — De toate măi! S'aducă vin!! urlă cel
pe cari băeţii îl numeau „Şeful".
Se aşezară ; după un pahar de vin cel
ce a sosit cu maşina întreabă: ..
— Mă, cine sunt cei din partidul naţional?
V : —. Mişei! - .. . . . v.-,
— Averescanii?
— Mişei ?
-v — Dar, Cuziştii?
•
Rebeli! . — Guvernul de'acum! ?
...
— Nu-i bun! •
_/
r — Care-i adevărat?
— Al vostru Şefule.
— Ura îmi place, da mă băieţi, cine
sunt eu ce zice lumea despre mine?
. — Tu eşti adevărul şi dreptatea — urlară în cor gazetarii.
:
— Aşa — mi place şi şefu-şi lovea cu
degetele nodoroase burta.
" , — Ce mai spun ăi dela Aiud cu gazeta?
— Spun nimciuni, zic că ai furat pădu
rile moţilor.
— Lasă-i dracului, parcă nu stau pădu
rile şi-acum acolo?
:— Bine, da zic că le-ai vândut?!
— Inc'un pahar ! Ce-mi pasă de ce
spun a lţii... Mă! ştiţi eo's mare mă! eo nu
nu mă tem denime.
Aşa acum, -mergeţide- scrieţi gazeta,
loviţi mă! daţi, înjuraţi că voi sunteţi liberali!!
mama l u i ...
— x. y . —

Evanghelia Duminecii.
Dumineca XIV. după înălţarea sfintei Cruci (23 fan.
1927) Luca 191-10.

In evanghelia de azi, sf. evanghelist
Luca ne face să insoţim pe Mântuitorul in
Ierichon.
Ea este continuarea celei din Duminica
- trecută,’ in care se spunea că Isus incă delà
marginea oraşului şi-a vestit sosirea, prin
minunea vindecării orbului. Această faptă, a
sa s'a răspândit cu-o iuţeală mare intre locu
itori şi s'a produs o fierbere mare în oraşul
a întreg. Pentru-aceia mulţi alergau să'l vadă.
Intre aceştia éra şi Zachei, mai marele
• vameşilor, un om mic de statură, dar . pe
semne dornic de a cunoaşte pe Isus.
; v Din cauza mulţitnei de popor ce insoţea
pe Domnul, Zachei nu se putea apropia şi
nici măcar să-l vadă nu putea că era mic.
Insă dorinţa vie după Isus, la silit să fugă
înainte, pe-unde ştia că va trece şi stiindu-se
intr’un frăgar, aştepta. . . .
Ajungând mulţimea acolo, Isus îl zări
şi-i zise : „Zachei, grăbeşte de te pogoară, că
astăzi in casa ta mi-se cade să fiu*.
N’a stat pe gânduri nici-un moment, ci
îndată s'a dat jos de pe frăgar, a condus pe
Isus- la casa sa şi l'a găzduit cu bucurie mare.
Când a văzut poporul că Isus a intrat in casa
lui Zachei, a'nceput să murmure şi să cârtea
scă spunând ; „că la Un păcătos a intrat să
găzduiască".
. Pentru-că intr’adevăr pe vremea aceia
Vameşii erau mişte oameni, cari adunau
^dările, şi nu slulbaşi ai Statului, ci oameni
particulari. Ei luau in arânda vămile, cu'n
. rpreţ anumit şi apoi puteau să-le mărească
sau să le vândă după plac,
Fiiud-că de cele mai multe-ori le măreau
şi sigur fără drept, numai ca să'şi adune
, bani mai mulţi vameşii ereau socotiţi, oamenii
cei mai păcătoşi, adevăraţi jefuitori. Şi-apoi
chiar Zachei, şeful vameşilor, era firesc să
jfie privit ca cel mai mare păcătos.
Insă in momentul când poporul cârtea,
Zachei face o faptă pe care puţini din cei de
faţă ar fi făcut-o: „Iată jumătate din. averea
mea o dau săracilor ,şi de-am năpăstuit pe
cineva intőre împătrit". Şi-atunci Isus cel-ce
>jdă fiecăruia după faptele sale, i-a zis;
î s . „ A s tă z i s'a făcut mântuire casei aceste
ia" şi continuă „pentru-că şi acesta fiu al lui
Avram este. Că a venit Fiul Omului să caute
şi să mântuiască pe cel pierdut".
Iată o întâmplare aşa de plină cu invă; ţături ! Nu ştii de ce să te minunezi mai
inult ? ! De puterea cu care Mântuitorul poate
-î schimba în bine pe oameni ? sau de fapta Iui
Zachei 7 Ori să-te scârbeşti d e . obiceiul popo
rului de-a judeca fără dreptate?!

GAZETA

POPORULUI

* înaintea puterei lui Isus mai mult, ne
închinăm decât ne minunăm, pentrucă El ca
Dzeu adevărat, ce nu poate face? Şi apoi
doar chiar pentru-aceia a venit in lume ca să
facă buni pe cei răi şi pe toţi să ne mântu
iască, — căcj după spusa lui, cei-bolnavi au
lipsă de Doctor şi nu cei sănătoşi.
Fapta poporului nu ne miră prea mult pentrucă el totdeauna are obiceiul de a vedea paiul
în ochiul altuia, iar bârna din ochii lui nu o
zăreşte,
Ne place însă mult de fapta lui Zachei.
El ştia bine că e păcătos făcuse el multe
nedreptăţi ca vameş şi că şi-a adunat avere
pe nedreptul, dar n’avea ce face şi cui să-se
căiască, pentru-că toţi îl huleau şi'l batjoco
reau. Acum însă, când Isus îl cercetează se
bucură din toată inima, apoi caută să se scu
ture de toate fărădelegile făcute, impărţindu'şi jumătate din avere la săraci şi făgădu
ind că de s'ar găsi cineva căruia să-i fi făcut
vr'o nedreptate, îi va întoarce de patru ori
mai mult.
Frumos gând şi tocmai pentru-aceia ne
place aşa de mult de Zachei şi de fapte
pornită din acest gând al său.
Evanghelia de azi se potriveşte foarte
bine şi la oamenii de azi.
Mântuitorul Hristos, şi azi se apropie de
oraşele şi satele noastre şi mai ales de sufle
tele noastre.
Sfânta noastră biserică prin sfinţii săi
preoţi îl vesteşte tuturor şi toţi oamenii pot
să. iasă întru întimpinare şi să'l primească în
sufletul lor. Fie omul cât de păcătos poate
să se mântuiască.
•
Doamne ce mare bucurie ne umple
sufletul atunci când ştim, că fiecare, cât de
păcătoşi âm fi ne putem mântui, — şi când
ştim pe Isus că nu ne cere altceva decât să ne
căim de păcatele săvârşite in viaţă şi să
făgăduim că vom trece de-aci înainte cu
dreptate.
Pentru-aceia, iubite prietene, ce-ai citit
această minunată învăţătură, nu mai aştepta
mult, ci căieşte-te şi spală cu lacrimi păcatele
săvârşite până-acuma apoi ieşi şi tu intru
întimpinarea.lui. Isusi.primeşte'l. in,casa ta şi
el te va mântui.
-■
Victor Susa.

D espre:pomărit.
Judeţul Alba este foarte potrivit pentru
pomărit.
Acest dar dat de Dumnezeu, nu este
insă preţuit cum se cuvine!
Abia câteva comune din judeţ, au înţe
les câştigul frumos şi fără multă trudă şi
cheltuială, ce se poate avea din p o a m ei
Sunt comune, unde un singur econom a
a vândut poame in preţ de peste 100.000 Lei,
măcar că grădina lui de poame este abea de
câteva jugăre.
Este dovedit, că de pe 1 singur jugăr
de grădină cu pomi roditori bine îngrijiţi, se
poate ajunge până la un venit de 40—50
mii Lei,
O grădină cu pomi, dacă este bine îngri
jită, poate aduce venit mai mare decât o vie.
Economii noştrii, ar trebui să fie cu
multă tragere de inimă pentru pomărit.
- „Reuniunea de Pomicultură din Aiud, va
publica in gazeta noastră sfaturi şi îndrumări
folositoare pentru toţi cari se ocupă cu po.măritul.
Se vor publica deci in gazeta : noastră,
îndrumări şi sfaturi pentru a să ştii că ce
este de lucrat la pomi in timp de iarnă?
Astfel vom publica in gazeta noastră:
1. Apărarea in contra animale for sfricăcioase,
2. Curăţitul pomilor, de crengi usccate
de muşchiu şi de coa/e uscată. -■
3. Gunnitul pomilor.
4. Cum se face o pomârie nouă? şi
Cum se Mineresc pomii bătrâni ?
—oo—
Pomii îi strică şi animalele de casă, şi
dintre acestea mai stricăcioase sunt caprele
pentrucă in contra altor animale ne putem
păzi cu o îngrăditură mai slabă, ori cu spini
legaţi pe lângă tulpina pomilor, dar caprele
sar peste un gard slab şi să suie şi pe trupina pomilor, şi rod crengile şi coaja pomi
lor şi la înălţime de 2 metri.

_______ ___________________

3.

Vitele, calul şi oaia, incă rod crengile
pomilor, la cari ajung, ori frecându-se de pomi
le rup crengile. De aceia in grădinile cu pomi,
nu ar trebui lăsate vitele.
Dintre animalele sălbatice; mai mult
strică iepurele. Apărarea in contra iepurilor, o
facem aşa: pomul care are coaje tânără, il
legăm cu spini, ori cu crengi de stejar, până
la o înălţime de 1 metru.
Legatul cu paie, ori jupi de cucuruz nu
este bun, pentrucă- sub astfel de legătură, să
cuibăresc şoareci, cari incă rod pomii.
Cloţanul călător (migrător) ori şoarecile
de apă, este de 2 ori cât şoarecile de câmp.
Acesta face mare pagubă, in grădinile
cu ultoi, pentrucă acolo pustieşte in şir ultoii
tineri. Unde il băgăm de seamă că s’a ivit,
acolo îl putem prăpădi mai uşor, cu câni de.
prins şoareci. Norocul e, că se iveşte numai
rare ori, şi mai ales in locuri umede.
Despre insecte (gândaci) stricătoare, vom
scrie mai târziu.
Când nu este iama grea, când crengile
pomilor nu sunt inghieţate, trebuesă se cureţe
crengile uscate, crengile prea dese, mlâdiţele,
odraslele neregulate, cari cresc foarte ~repede
şi înalte de pe crengile mai groase, precum
şi scoarţa uscată de pe pomi.
Acolo unde se află pe pomi păduchi
lânoşi (păduchi de sânge) înainte de a face
curăţirea crengilor şi a scoarţei trebuie inai
intâi ca să ne apărăm in contra păduchelui
lânos (păduchelui de sânge) cu emulziune de
petrolea, dar să avem grije, că lâ lucrările de
stârpire, nu cumva să il imprăştiem şi mai
tare pe pomi.
;
Tăiatul crengilor se face astfel ca să nu
lăsăm butuc, adecă creanga o tăiem chiar de
lângă tulpină, cu foarfecile ori cu firezul.
Locul tăiat il ungem cu cătran fiert; aceasta
o facem pentru ca tăietura să se vindece mai
repede. Lâ Jmeri negreşit trebuie să ungem
tăietura ori; scoarţa care s-ar fi sgârâiat, cu
cătran fiert, ca nu cumva să se sporească pă
duchele lânos (păduche de sânge/
Curăţitul scoarţei uscate ori â muşchiu
lui, se face cu o sapă mică de grădină pusă
pe o coadă potrivit de lungă, ori* cu o perie
de rădăcini (dc frecat) veche, ori cu perie de
drot, ori cu o mătură veche şi tocită.-

..Unirea,::';;;,;;;,
în 24 Ianuarie ţara întreagă a sărbătorit
Unirea celor două principate Muntenia şi Mol
dova. Ţara întreagă a preamărint ziua' Unirii,
căci prin dânsa numai s’a putut face mai
tărriu marea Unire a tuturor Românilor din
cele zece Provincii. Unirea din 1859 Ianuarie
24, a fost întâia sărbătoare, a fost începutul
isbânzilor de mai târziu, răsăritul măririi şi
sfârşitul jugului purtat în chinuri şi dureri de
cei ce purtau numele de „Muntean“ şi „Mol
dovean" Unirea pincipatelor de dincolo de
munţi este întâia zală din lanţul închegat de
vrednicia şi puterea românească.
24 Ianuarie, este ziua când Românul a
scuturat stăpânrea străinilor, şi a jurat pe
ceriuri să-şi stăpânească glia de pământ fră
mântată cu sângele strămoşilor.
Stindardele ce flutură astăzi în semn de
sărbătoare ne amintesc vremurile înscrise în
cartea neamurilor cu slove de vitejie. /, R.

ŞTIRI
— Joi în 20 Ianuarie s'au redeschis Cor
purile Legiuitoare: Senatul şi Parlamentul,
— Săptămâna trecută s'a publicat în Franţa
şi România Tratatul ce s'a încheiat intre aceste
două teri pe timp de 10 ani.
— Sărbătoarea Unirei. Luni în 24
Ianuarie s'a sărbătorit cu mare pompă în în
treagă ţara, sărbătoarea Unirii principatelor
Moldovei şi Munteniei. La liceul din Aiud s'a
sărbătorit Unirea cu frumoase cântări naţio
nale, poezii şi o vdrbire despre însemnătatea
zilei de Dl prof. Păstrăv.

Automobil „F O R D W
puţin uzat de vânzare. Caroserielux. Preţdeocazie.
Adresaţi-vă la tip. „Corvin* Bela Âcs — Aiud.
Redactor responzobil:
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4.
^ Tren atacat cu pietre; Trenul care
mergea delà Bucureşti spre Piteşti a fost ata
cat icù pietre în ziua de 10 Ian. la trecerea
podului de peste Argeş.' Au fost sparte mai
multe fereşti, pietrele îusă" n’au lovit pe ni
m eni.';”,-.;
^
Furtună şi Ger. Săptămâna trecută un mare viscol a înzepezit linia ferată dintre
Ploeşti Câmpina. Furtuna abrupt şi firele de
telefon aşa că nici trenurile nu mai mergeau
nici ştiri nu mai soseau din Buccreşti. La noi
în *vatra Mureşului timpul e ca primăvara şi
dincolo de Carpaţi e un ger de sa te ferească
Dumnezeu.
1
.
^ .
— Starea M. S. Regelui este pe de
plin satisfăcătoare. De Luni până azi, Suvera
nul a mai câştigat un kilogram. In total de là
operaţie şi până astăzi, M.. Sa a câştigat cinci
kilograme in greutate.

— Furt. Mai mulţi hoţi au furat din
grajdurile locuitorilor Spirea şi Nàë Panait din
cdmutîa Pohani câte o pereche de boi. .
— Cluj. Tribunalul din Cluj a condam
nat la câte 15 zile închisoare pe femeile. Juliana Caïman şi Maria Lingurar, cari au jefuit
pe un om necunoscut pe care 1’au găsit spân
zurat într'o pădure.
;
; , . — Crima uhei mame. In comuna
Miersig, jandarmii au arestat pe femeia/ C.
Kis, care a făptuit o groaznică crimă .^împo
triva propriului ei fiu. Femeia voia cu orice
pfeţ să silescă pe fiul ei Gheorghe să ia în
căsătorie o fată din acel sat. Gheorghe nu
voia cu nici un preţ. In mânia ei a aruncat în
faţa fiului vitriol orbindu-1 de amândoi ochii/

Morţi din cauza arsurilor. In ziua de 14
Ianuarie ^927, seara/ copiii lui Cantor Andrei,
uiiul de 12 ani -şi o fetiţă de 2 ani, în lipsa
părinţilor de acasă, voind să pună petroleu în
lampă în ' apropierea sobei, petroleul a luat
foc şi explodând, a cuprins pe Copii în flăcări;
Băiatuli Cuprin de groază şi de arsuri, a fugit
afară, unde a fost stins de Inginerul ~Molnar
Iuliu, lăsândii-şi pe mica lui surioasă în cele
mài grozave dureri, care /încă a fost stinsă de
un om. In urma suferinţelor, amândoi ^ băieţii
aii’ încetat ‘ din "viaţă. Când' părinţii- au venit
acasă, şi-au aflat copiii morţi,
No. 1141/1926.

;

Publicaţie d e licitaţie.

'

Subsemnatul portărel -aduc lâ cunoştinţă
publică,-că în urma decisului Nr; G. 7794/1925
al judecătoriei de Ocol Aiud în favorul lui
Kivaşeiov Todor répr. pri Dr. Francisc Szabó
avocat din Aiud pentru suma .Lei 80-capital,
11 °/o interese din 18 Iulie 1925 şi pentru
spese în 218 Lei 50 báni deja statorite şi cele
ce vor • mai surveni se defige termin -spre
eféctuirea . licitaţiei: pe ziua 5 Februarie 1927
ora 5 d. m. în Aiud la locuinţa urmărituhii
când şi unde se vor vinde prin licitaţie obiec
tele secvestrate; şi anume : 1 caurpen, 1 dulap,
1 -glindă preţuite în 2400 Lei.
Alba-Iulia, la 13 Ian. 1927.
, Ţ
...;
’ _ss/ Catanő
'

CIHEIflil „FR 1HCIFELE CBBDL“ a

a

27 Ianuarie 192T.

p o po r u l u i

Cunoaştefi cea. mat eftină maşină de-scris
dfe» din lume? Dacă nu, vehitl până Ia prăvălia

5

PROGRAM:

: WIEDER

Joi, la 27 Ianuarie

FEMEI, CARI NU SUNT
SALUTATE
Dramă socială moderne în 8 acte.
In rolul principal:

LYA NARA, ALFONZ FRYLAND.
Spectapolele la orele 5, -7 şi 9.
Sâm bătă şi Duminecă, la 29 ş i 30 Ian.

i> Cea mai frumoasă^senzaţie; Americană

D-ra dela pastă
•
;

-

Film disti activ în 7 acte.
In rolul principal :

•

ori dacră staţi în Provincie trimiteţi o serisoae şi ve{i primi prospectul gratuit.
Tot aici se găsesc toate obiectele de-elec
tricitate, ca rier de călcat, samovare, aran
jări de sonefii etc. Aici se află .şi; piese
- pejitru. Radio, cu preturi reduse

ADQiF WIEDER mecanic
Aiud. Str; Avram Iuncu 49.

R om ânii

CO RIN FIE G R IF F IT H .
Spect. Sâmb. la 9, Dumin. la*orele 5, 7,şi 9

La m ăcelăria

;

Faceţi reclamă în „GAZETA
PO PO RULU I“ care se citeşte
în satele a lor trei judeţe*

•' *- :

Sprijiniţi Industria românească!
Com andati num ai la

P E T R Um ecanic
CRI -Ş A N

din Aiud, Fiata Regele Ferdinand Ho. 19.

Str. Unirii Ho. Z. AIUD. Str. Unirii Ho. Z.

Se / capătă zilnic /Cea mâi bună. calitate
de carne de vită, de viţel, de porc,
unsoare topită, slănină
afumată şi proaspetă
- de topit. Mezeluri proas
pete şi bune se capătă
*
întotdeauna ,cu preţurile cele mai reduse.

Execută prompt şi eftln în
atelierul său propriu, orice
reparaţii de maşini de
treierat (îmblătit), maşini
de cusut, b i c i c l e t e -şi
alte obiecte ie c h n ic e .
Face din nou şi repe
rează cuptoare din fier,
pluguri şi alte l u c r ă r i
m e c a n i c e la edificii.

0

m
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Cercetaţi şi vă co n v in g eţi!

Cine vrea haine frumoase, elegante şi
moderne, atât civile cât şi militare,'nu le
poate procura decât la CFGÍÍ0PÍ3 HlütiSFfltí
alui

Alexandru VăSean
|Alud,P. Reg. Férd. No. 15. (lăngă podul prefeefureî).

IV■

A H se lucrează după
ultima modă franceză şi ■
- 'engleză şi cu preţurile •
cele mai moderate.- . . .

-

Se pregătesc şi chipiuri penfrii elevi.

, Cercetaţi şi. vă convingeţi!

.

,

Funcţionari şi Elevi la ori ce comandă au reducere-

©
©®
©

SCHOPPELT şi BAUER
fierărie :

Teiefon Bl.

a iu d

;

Telefon B),

Furnizează toate categoriile . .
de tinichea, fier, pre, cum şi diferite s c u le
mecanice» tâ m p lă r ie ,
arme de vânat, car- ~.
tuşe revolvere, bricege,
,. '
briciuri, patine pentru
ia rn ă , sk iu r i, s ă n ii pentru copii etc. etc.

de 20?/o>-

portărel.

n

h

H í v a ( « ■■'»j a h ■ - ^

însoţire generală, econom ică, indus
trială-şi com ercială S. P. A. <

AI UD.
Secţia d e lib rărie:

Cea mai bine asortată cu ţoale rechizitele
de şcoală, articole de birou şi cărţi literare.

C ele mái potrivite şi folositoare daruri pentru Crăciun:
, , cărţi cu iluşlraţii şi lileraţură pentru copii, garnifure de scris,
tocuri rezervoare cu peniţe de aur,1 serviete de piele, hârtie de
corespondenţe în cutii luxoase, albume de poezii şi iluslrale,
■*,’
not e muzicale.
; Violine d a la Lat 4S0 p â n ă la L e î 5000.
Tipografia „Corv in“ (Fraji Ács) Aiud.

.

Izvorul cel mai eftin de cumpărare, unde
aflaţi: coloniale, rom, vin, şi tot felul'
' de beuturi. Petroleu de lampă,'
ulei de uns, ulei de zilihdru, tavată şi benzină pentru maşini
de îmblătit etc:

Piatră aâiăfă 9 3 — 9 9 % şi rafie ds legat uie.
LIBRĂRIE, asortată cu tot sbiui de hâr
tie, cărţi rechizite de şcoală şi de biurou.

Roiiiâni, cumpăraţi numai dela,Românul1!

