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toate prilejurile, că ar tre
bui să fie altfel.
Ar trebui însă să strigam
• — Cam ştiu alţii s ă lasă din n ă c a z u r i l e pricinuite
mal puţin şi să luăm pildă
de răsboi. — Din pildele altora. —
dela popoarele, cari s'au
Dl Nieolae lorga, raareîe lucrul său, p© care îl face, săltat peste patimi şi au
apostol al căîiii şi al îiv iară să caute a împiedecă găsit cheia norocului şi a
văţâturii româneşti, gfisin- pe alţii dela îndeplinirea ieşirii. la lumină din bezna
du-sc acum la Paris, tri datoriei lor. Adică, în năcazurilor.
• Ar trebui să înţelegem
mite gazetei „Patria" dela marele oraş ai Franţei,
şi
"noi odată, că înaintarea
Cluj înseninări despre bă fiecare
e la locul
său,
gările sale de searaă din văzându-şi. de trebile sale: unei- ţări şi chiar înaintarea
mirele oraş al lumii. Şi meşterul e k-unealtă, sluj noastră pe capete, nu poate
spune dî loiga, că vede başul ia peana, soldatul Ia să urmeze decât din munca
acolo o rândulalâ şi o • militărie. căruţaşul la caii fără preget' şi fără patimi
alergare frumoasă
după săi şi frânărui la
tren: a tuturora, începând, dela
trebî, încât a rămas uimit- Uncie este pus, fiecare îşi miniştrii până la cel din
Pretutindeni oameni .eu- îndeplineşte slujba aşa cum urmă frănar'de tren.
prmşf~cu' "lucrul, b ă r b a ţ i , mai b i n e n.u-se p o a l e pofti.
temei, tineri, bătrâni fie Şi-o îndeplineşte nu de
care îixtr'aie sale,, căutând frică, nici de dragul bacşi
să se întreacă în hărnicie şului, ci din convingerea,
In ziua întâi şi a doua de
şi in regulă. Toţi aleargă, că îşi face bine sieşi, face
Bobotează, gazetarii români din
toţi muncesc, toţi au ceva bine semenilor săi şi ţării Ardeal au ţinut la Cluj o adu
de tăcut, însă totuşi nici întregi. "'
nare, hotărând înfiinţarea unei
o neînţelegere, nici o gâl
Iar înaintarea Franţei şi însoţiri cu.numele de „Sindi
Române
din
ceava, nici o vorbă de smulgerea sa din năcazu catul Presei
Ardeal",
care,
între
altele
are^
sfadă, ori de cârtire: Pa rile răsboiului se pot vedea
scopul să întemeieze şi să sus- risul întreg pare un furni cu ochii.
ţină o. casă de ajutor "a aiarişcar uriaş, unde
fiecare
Cetind acestea însemnări tiior, un fond de pensii şi un
furnică e ia treabă şi to ale diui Nicoiae lorga ne sănator (spital) pentru slujbaşii
tuşi nu se încâlcesc" una gândim la frumoasa şi bo periei, ajunşi la eaz de boală
pe alta.
gata noastră ţară, care este sau la neputinţă de-a mai munci.
S'a ales un comitet, în fruntea
O minunată btmăînţeie- însă totuşi atât de neocăruia a fost pus Părintele Ioan
gere stăpâneşte acea a u r e • rânduită şi de înglodată în
Agârbiceanu,
directorul ziaruvâitoare a milioanelor' de năcazuri, încât îţi vine şă-i îui „Patria", cunoscutul scriitor
oameni şi nimic nu tur plângi şi de jale şi de" ciudă. ardelean.
bură munca obştească de La noi încă toate merg
In le ..'
f-u adunarea s'au
spornică înaintare.
rău: Trenurile sunt puţine ţinut şi serbări i . ^ m o a s e , din
Cum se poate minunea şi scumpe, politica -e 'nu venitul cărora s'au adunat sume
aceasta, ne-o spune tot dl mai venin şi ură, oamenii însemnate pentru fondul • sindi
catului.
Nieolae lorga, scormonind sunt mai hămesiţi după
Din acest prilej gazetarii din
cu privirile sale pătrunză îmbogăţire de cât ori când,- Cluj au scos şi o mare foaie
toare pană în adâncimea certele
şi
neînţelegerile do ocazie sub numele de „Ga
lucrurilor. Acolo
fhearc sunt ia toate răspântiile, zeta Noastră".
Noi, muncitorii de pe la mar
îşi caută
mai întâi
de ca intr'un stup, unde albi
gini
ai gazetăriei, ne bucurăm
datoria
iui,, jmplinindu- nele se mancă una pe alta,
din inimă de această înţeleaptă
?i-o până ia capăt, fără să Vedem cu toţii, că trebu
mişcare, precum şi de- fericita
caute nici în stânga, nici rile obşteşti nu merg pe împrejurare, că astăzi gazetarii
în dreapta, ci îşi vede de cărări netede şi strigam la români ai Ardealului pot să se
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mişte în voie pe pământul strămosesG şi nu mai trebue să
tremure de frica procurorilor
unguri şi a temniţelor, ca în
vremile de robie.
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Fiind^teatrul cel mai puternic
mijloc de deşteptare pentru po
por, în Cut în vremea din urmă
de-un an şi jumătate, s'a stăruit
cu toată dragostea în» direcţia
aceasta.
Mai întâiu s'a jucat >In sat la
Tanguieşti« şi a fost de-ajuns, ca
si tinerimea din sat să prindă dra
goste de teatru. Tineri din Du
mitra au jucat .pe >FIorin şi
Fiorica* de Alexandri. In scurtă
vreme după aceea s'a jucat
»Cinel;cinel«, şi » 0 şezătoare la
ţară*. Copiii dela şcoală au
jucat »Fica pocăită», iar acum
la Crăciun »Cine sapă groapa
altuia însuşi cade Sn.ea* piesă
de Crăciun în 3 acte. Mai ales
piesa din urmă a plăcut mult şi
pentru limpezimea cu care au
spus-o eievii şcoalei şi pefitru
învăţăturile folositoare ce cu
prinde în
scurte
proverbe
por orale:
La oamenii potlogbşi
Ve^i beii cei frumoşi
Dar la oamenii făioşi
Nu-vezi nici purcei râioşi.
Urmarea acestor producţiuni
teatrale afară de plăcerea ce-au
produs, a fost înjghebarea unei
frumoase
biblioteci poporale
care ajutată şi de Asociaţiunea
din Sibiiu împarte frumoase şi
folositoare cărţi de cetit în po
por. La producţiunea din urmă
s'a incassat 161*50 lei, pe - care
i-a şi dus studentul în iură Ioan
Braţe la Cluj de unde ne tri
mite iar cărţi pentru bibliotecă.
Taxa de intrare s'a pus numai
1 leu, ca cu atât să . se ajungă
mai bine scopul cultural, al acestor producţiuni.
Din bibliotecă în toată săp
tămâna snai ales Dumineca d. a-
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"să împart cărţi şi ca aceasta
ocaziune se cetesc gazete şi
cărţi mai atrăgătoare. E purtată
din gură în gură mai ales po
vestirea lui Tolstoi »Cât pământ
îi trebuie unui om«. Acum când
cea mai arzătoare chestie e îm
părţirea pământului. Toata lu
mea ştie povestea lui Pahomie
căruia i-s'a dat voie să cuprindă
atâta pământ-cât poate îacunjura
intr'o zi, numai să sosească
înainte de apunerea soarelui de
unde a plecat. S'a trudit bietul
Pahomie aşa de mult incât a
căzut mort când a sosit în punct u l d e plecare, cei mai setoşi
după pământ îşi aud adesea po
recla de Pahomie.
Multă plăcere au făcut paporului câţiva .fraţi re^ntorşi din
America, cari au cumpărat un
frumes clopot la biserică şi
vreau să cumpere şi prapori
pentru biserică.
Coresp.
Tcafru şcolar în Ganfalău.
Domnul Basiliu Popa învăţător
la şcoala primară de stat din
Ganfalău, a aranjat a două zi
de Crăciu o binereuşită producţiune cu şcolarii. S'au predat
monoloage, diaîoage, s'au cântat
2 colinde-şi mai multe cântări.
Faorte bine s'a jucat piesa
>Otrava femeiascâ". - Au reuşit
toate peste aşteptare. Ne-a pus
în uimire isteţimea micilor şco
lari pe scenă. A resultat şi un
venit curat de vré-o câteva
sute de Lei.
Merită toată lauda Domnul
înv.-Popa.
1 Ianuarie 1921.
Vasiîica Custelcean.

' De-ale posiiicei.
A l e g e r i ci: v o t yren...
La începutul lui Faur se fac
câteva alegeri pentru Sfatul
Ţării (Parlament). Astfel judeţr.l Ilfov din vechiul regat t r e 
buie să aleagă un senator, iar
la noi, în Ardeal, judeţul Târ
nava mică, deputat. Asemenea
vor alege judeţul Fâlciu sena
tor, Roruam.ţi şi Soroca (Basa
rabia) deputaţi.
Acestea alegeri fac mare
sfară în mersul politicei din
zilele acestea. Deia ele ee aş
teaptă un vot cu mare tragere
la cumpănă în pragul deschi
derii Parlamentului. Şi anume:
alegătorii prin voturile lor vor
arăta dacă mai au încredere în
oamenii guvernului, ori n u , D a c ă
vor fi aleşi candidaţii propuşi
de cârmuire, atunci guvernul
generalului Aver&scu va putea
să zică: iată, vedeţi, că ţara e
mulţămită cu noi, înzădar tot
strigaţi în potriva noastră! Iar.
dacă nu, atunci partidele din
opoziţie vor zice: nşa-i, că ţara
e sătulă de făgăduieli neîmpli
nite şi că ne dă nouă dreptate,
alegând pe oamenii noştri, în
cari are mai multă încredere?
Prin urmare putem socoti, ce
alegerile cari se fac în zilele,
acestea pot să aducă ori o
oarecare întâii re a guvernului
de astăzi, ori pot să grăbească
schimbarea lui.

Nunţile in Sacadate.
• — De loan Georgescu. —
Dl loan Georgescu, secretarul lite
rar al Asociaţiei noastre pentru învă
ţătură şi înaintare, a publicat de
curând o foarte frumoasă cărticică, în
care descrie satul său, Săcădatea de
pe Olt. Cartea s'a tipărit în «Biblio
teca poporală a Asociaţiei* sub nr.
92 şi se poate cumpăra din oricare
librărie românească. Noi dăm o mică
gustare dintr'ânsa, ca cetitorii noştri
să aibă o dovadă de lauda care se
cuvine acestei cărţi.

Nunţi ca în Sacadate mai rar.
Şi aiurea „goghesc" pe mi
reasă, cum se zice, şi o fac
să-şi ia ziua bună deia tată
deia mumă, deia fraţi, deia su
rori, deia grădina cu flori, —
dar poate că nu o ştiu podobl
aşa de frumos ca la noi.
Cu fiori roşii pe cap şi la
urechi, în formă de cunună, eu
iie ştipuită şi înflorită, cu ro
chie albă încreţită, cu crătinţă
mare neagră, bogat înflorată
dinainte, numită „perpetă", coperită şi cu un sorţ alb de
giulgiu străveziu, chiar cum
zice cântecul:

r

Da ieşi :
vă
mare-afară
Şi te tiitâ':i sus şi'n jos
Mai tare spre
răsărit,
Că vine-ttn car
podobit.
In mijlocul
carului
Este-o curea
ţintuită.
Dar nn-i curea
ţintuită,
Că-i nom-ta
podobită.

Ales când e vre-o nuntaş de
oameni fruntaşi. A p o i sâ vezi
ospăţ, cântece şi veselie. Curct
vorba lordăchioaiei celei bă
trâne la nunta nepotului er,
însurat cu cea' mai frumoasă şi
mai bogată fată din sat:
Ţine, Doamne, ce ne-ai dat,
Cam ales cc-am vrut din sat:
O fată de om bnp-"*
Femeile, în deosebi sunt la
largul lor. Cântecele, jocul şi
femeile! Treime nedespărţită.
Nu voiu uita de fina Podii
care, văzând veselia cea mare
a nuntaşilor — intrară şi popii
în horă — strigă:
Vai de mine, ce potop,
Că joacă $i Popi şi tot!
Şi cântă şi strigă, nu pentrucă ar fi ameţite de beuturâ,
ci fiindcă sunt încredinţate că
faptul cel mai serbătoresc din

POPORULUI
sunt de loc binevoitoare Ro
mâniei mari. E şi adevărat, că
mai ales în Ardeal s'au dat dintr'una socialişti o mulţime de
F v ti în Ci li t ă s* î 1 e unguri, cari ca ieri erau înalţi
socialiştilor.
slujbaşi şi ofiţeri îjuoastea Un
gariei
prăbuşite. Şi e limpede,
Socialiştii din ţara noastră
se găsesc acum la o răspântie. că aceştia ar dori să vie lumea
In luptele pe cari le poartă
bolşevicilor, fiindcă atunci ei
muncitorii şi sărăcimea de pe pot nădăjdui reîntoarcerea stă
la oraşe pentru uşorarea sorţii pânirii ungureşti, dacă s'arface
lor, au ajuns să fie conduşi în vâltoare în ţară.
vremea din urmă de două fe
Iată însă, că chiar dintre so
luri ds conducători: unii, cari cialişti sunt foarte mulţi, cari
vreau o mişcare în marginile le ghicesc gândurile şi vreau
legii ca cetăţeni ai ţării, alţii să rupă oprietinie cu primejdii
cari trag cu ochiul spre Mos pentru ţară. Deci frământările,
cova bolşevicilor şi aşteaptă o de acuma din partidul socialist,
vâltoare ca cea rusească, spre vor avea darul ca ţara să cu
a putea fi ei stăpâni în ţară, noască pe faţă: cine visează cai
cum a fost Kuhn Beia în U n  verzi pe păreţi!
garia.
Planurile şi nădejdile celor
din urmă au răsuflat cumva în
zilele din urmă şi dupăcum
vestesc foile deia Bucureşti e
pe cale să se facă o ruptură în
partidul socialist.
- Tabăra-socialiştilor mai cumpă-niţi au în frunte şi ascultă
de conducătorii Grigorovici şi
Jumanca, unul bucovinean, iar
al doilea ardelean. Ceia lai ţi nu
prea îndrăznesc să iese pe faţă
cu planurile lor, ei se pot cu
noaşte-mai ales din ocările pe
cari le îndreaptă asupra eelor
dintâi, în deosebi asupra con
ducătorilor Grigorovici şi Ju
manca, cari cer un socialism
mai înţelegător al împrejurărilor
ţării noastre.
Pe Jumauea sunt supăraţi mai
cu seamă streinii, tiindcă le-a
dat pe faţă gândurile, cari nu

De
nu

cătră bolşevici
ne , ameninţă

primejdie

In săptămânile din urmă se
făcuse veste mare, că bolşevicii
din Rusia ar fi îngrămădit spre
graniţele noastre deia Nistru
o mulţime de divizii roşii cu
gândul de-a năvăli în Basarabia.
Unii oameni mai slabi de înger
au şi început să se înspăimânte
şi sâ şoptească cu groază, că
vom avea râsboiu cu Ruşii. In
deosebi
anumite gazete din
străinătate porniseră a trimbiţâ
cât le luă gura, că la Nistru-i
bai şi că Românii s'au şi luat
de grumaz cu ostile bolşevicilor.
Acum s'a îjmpezit-p«--deplîn'
şi această poveste cu gogoriţa
deia Nistru. Un ziar deia Bucu
reşti, care stă.foarte aproape

vieaţa omului, nunta, nu se
cai, oi ş. a. şi câte-o vorbă în
poate închipui fâră cântec şi ţeleaptă pe care o ţin minte
voie buna:
oamenii din neam în neam.
lat?, ce poveţe dâ O:: ea
Şi nu strig- că sunt
beută,
Gheorghii Lupii- din GhergheD'aşa se cade la nuntă.
Mai. cu seamă dacă e ceva laue, care a măritat şapte fete
oii cineva de atins, săcâdăţe- şi e strămoşul atâtora din fa.miliile săcădăţene de astăzi. Ei
neie sunt meştere mari.„
O vecină, măritată după un zicea fetelor şi nepoatelor sale:
Dragile mele, nu vă bucuraţi
văduvoiu, eu care trăia rău, la
de
averea altora; vă bucuraţi
o nuntă se răzbună, ştrigându-i
de
a
voastră; că de pe calul
bărbatului deia inimă:
altuia
curând te dai jos.
. Decât după
văduvoiu,
Paserea se ridică şi sboară
Mai bin' cu capu'n
noroiu;
cu două aripi. Şi voi cu aceste
Că de noroiu te-i spăla,
două-aripi vă veţi. ridiea: cu
De văduvoiu
nu-i
scăpa.
munca şi'cruţarea voastră. Când
Sunt vesele cu astfel de pri cruţaţi, cruţaţi la gura sacului,
lejuri nu numai tinerele, ci şi că la fund aţi cruţa, dar nu-ţi
bătrânele care, simţindu-se cu mai avea ce. Mai multe Marţi,
-un picior în groapă, ştiu poate decât cârnaţi. Şi pe zi de trei
că roai mult n'au sa . se nun ori te duci în cămara cu slă
tească.
nină şi la lada cu făină.
Matna cea bătrână a dască
Feriţi-vă de omul risipiloi!
lului Lupii chiui şi ea la nunta E ca peştele. Ori câtă apă ar
feciorului celui mai mic:
înghiţi, toată o dă pe urechi
Floriţi flori, nu mai
floriţi,
afară.
Că mii nu-mi mai
trebuiţi!
Asemenea şi de ce! slab!Mai
De zestre li se dă tinerelor bine cu om de ispravă la pa
părechi, pe lângă partea cuve gubă, decât cu unul de nimic
nită de moşie, câte o păreche la câştig.' Decât si ai de a face
de boi, vacă ori bivoliţă fătată, eu omul slab, mai bine taie-ţi
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de Ministerul nostru de externe,
arată pe şleau cura stă treaba
cu bolşevicii şi spune, că din
partea Ruşilor nu ne ameninţă
nici o primejdie. .
Cârmuirea dela Bucureşti a
purtat toată vremea schimb de
•telegrame cu Guvernul sovie
telor din Mosc va şi bolşevicii
totdeauna au mărturisit, că ei
se socotesc a fi pe picior de
pace cu România.
Când s'a făcut svonul cu în
grămădirea de trupe roşii la
graniţele Basarabiei, guvernul
dela Bucureşti a întrebat sovie
tele, "sa răspundă pc faţă şi
deschis: ce gânduri au cu acele
oşti? Iar sovietele au răspuns:
— Nu avem nici un gând de
duşmănie, decât căutăm a ne
trimite ostile în acele oraşe ale
noastre, unde pot ^. găsi raai
multă hrană pentru timpul de
iarnă.
Guvernul nostru nu s'a mul
ţumit insa cu atâta, ci a trimis
p i însuş -ministru! de răsboi,
g.racraîu! Răşcanu, să meargă
dânsul în părţile Nistrului şi să
vadă cu ochii săi cum stă
treaba şi eam ce puteri îngră
mădesc, bolşevicii acolo?
Generalul Răşcanu s'a întors
de curând la Bucureşti şi,sntr'o
consfătuire a miniştrilor.fa arătat
adevărata stare a lucrurilor.
Bolşevicii au la Nistru câteva
divizii de oaste, însă flecare di
vizie abia numără câte 2000 de
oameni, cari s'au aşezat pentru
h r a n ă - s i . pentru a păstra stă
pânirea bolşevică în Ucraina.
Cu acelea divizii, precum spune

sumanul, chiar de şede pe su
manul tău, dar să nu-i zici:
Dă-te încolo! Că sunt unii aşa
de uricioşij de nici nuca să nu
le-o iei din mimă. Şi apoi
vorba ceea:
Bate dracii, ori nn-l
Că la cruce
Nu li-i duce;
Om de pace
Na U-i face.

baie

Nu e bun in lume să ajungă
cât cinstea, omului. Nu-i fru
moasă boeria, ci-i frumoasa
omenia; că bani sunt şi la Ţigani
Altfel nime nu poate fi de
pun în lumea asta. Cine vrea
să scape de năcazuri, trebue să
i'->să din lume. Şi în lumea
ceeaîaltă se zice că este o
pane şi slănină, undeva dincolo '
de vămile văzduhului, pe care
vor m â n c a - c e i ce în lumea
t a nu se tingúese de însurat
" "i de măritat, ori ccice pot să
doarmă trei zile şi trei nopţi
P ă olaită. Pânea şi slănina
aceea şi astăzi sunt neatinse.
Lucru de sine înţeles. Năca
zurile sunt doară pe oameni,
Pe dealuri.
0

a s

0i

dlI

n u

Aşa glăsuia

bătrânul

Onea

j^eorghii Lupii din Gherghe-

dl general Răşcanu, bolşevicii
nu se pot incumăfâ să treacă
' Nistrul, fiindcă tunurile şi puş
tile noastre i-ar mătura dintr'o
răsuflare! De altfel nici nu arată
de ioc, că ar vrea să încerce
aşa ceva.
.
,
Noi avem întăritori bure aco'.o şi puţina oaste roşie stă
reslăţită, ca în faţa unui zid de
oţel, care ia cea mai mică mis-care ar cutropi-o, ca pe-o mâna
de furnici.
Â mărit Leşin?
Telegrame
că o gazetă
ştirea despre;
mit Karpoff,
economic al

din. Berlin spun,
rusească publică
moartea unui anu
din marele sfat
bolşevicilor.

De curând
bolşevicii din
Mosovâ su chemat din Ger
mania doi doftori vestiţi, cari
să dee ajutoare Iui Karpoff greu
bolnav, făcându-'e.o plată mare
în aur. Doftorii nemţi nici nu
ajunseseră până la graniţa Ru
siei şi Karpoff a murit.
Despre acest Karpoff se spune
că ar fi însuşi Lenin, vestitul
tată. al bolşevicilor, care în ti
nereţe şi în scrierile sale purta
numele de Karpoff.
Nu se ştie încă, dacă de fapt
răposatul Karpoff este Lenin.
Insă e adevărat, că Lenin bolea
greu în vremea din urmă.

Noua împărăteasă a Rusiei,
— San; fugi <lela oal* cu carne 5:1 mit
îndop eu! —
Ea este navasta lui
Iroîski,
al doilea comisar al poporului
din Rusia bolşevică. Tarevna
cea de mai înainte a fost ucisă,
după cum s'a scris, împreună
cu întreagă familia ei. şi cu Ţar
cu tot, • sub cuvânt, că Ruşii
sunt s8tui.de împăraţi şi împă
rătesc î Nu se cuvine să aibă
un om în mână atâta putere,
câtă avea Ţarul — ziceau bol
şevicii —, dar mai ales^nu se
cuvine să trăiască unii oameni
muritori în atâta îmbuibare, iar
alte milioane de năcăjiţi să flămânzes.seâ..§. Prin urmare, după
vorba lor, bolşevicii s'au şi în
grijit să VAI mai fie. nici ţar,
nici ţarevrâ
frrRusia.
Au -apucat la putere Lenin şi
cu Trotzki, sub numele de co
misari (împuterniciţi) ai-- popo
rului. Şi dacă au apucat-o în
mână se şi folosesc de' ea mai
cu vârf chiar decât betegosul
ţar Nicolae.
Spun veştile .din Rusia, să
Doamna lut Trofzki se poartă
în haine scumpe, ea o împără
teasă, umblă prin oraş îecunjuratâ de slugi şi de froi chiar
ca fosta împărăteasă Alexandra...
Iar pe fiul său îl poartă îm
brăcat întocmai cum purtă
ţarul Nicolae pe ţareviciul!

Casa lui -Trotzki forfoteşte de
slujitori, de slujniei şi de pro
fesoare străine, . engleze şi
franceze, cari au menirea să
înveţe, pe Madam-Troizki la
purtare împărătească! Câ înainte
vreme nu ştia nici cum să
poarte o pălărie domnească.
Iată, aşa ştiu bolşevicii să
facă dreptate pe pământ. Vorba
aia: Fugi dela oala cu carne,
să mă'ndop eu!

Alegerea dela Sânmărtm
ua fi Marţi în 7 Februarie.
Preşedintele
Partidului
Na
ţional Român a dat cătră orga
nizaţiile din circumscripţia
Sănmărtinului următoarea
chemare:
Conducerea Partidului
Naţio
nal Român în bună
înţelegere
cu comitetul judeţean al parti
dului a fixat pentru
alegerea
de deputat din
circumscripţia
Diciosânmărtin, care se va ţinea
în l Februarie ¡921, candidatura
dlui Dr. Io an Bianu,
advocat
în Blaj, fost primpretor a! plasei
Hususăii şi fost deputat al cir
cumscripţiei cu acelaşi nume. Aceasta
candidatură
noro
coasă este salutată cu vie bu
curie de toţi prietinii
sinceri
ai democraţiei, fără
deosebire
de partide.

Pa*.

3.

— B n b o t e n z » Ia B u c u 
r e ş t i . Sfinţirea apei la Bucureşti
s'a tăcut şi de data aceasta cu aceeaşi rnare paradă, ca-n anii tre
cuţi. Au fost de faţă Maiestatea Sa
Regele, însoţit de flitorul'său gi
nere, moştenitorul de tron al
Greciei. Crucea, aruncată în
apele Dâmbeviţei de cătr.ă Mi
tropolitul Primat, a scos-o cetă
ţeanul Pavel Angliei şi apoi a
dat-o Regelui, care a sărutat-o.
întreg poporul din Bucureşti
şi-a arătat şi de data aeeasta
toată dragostea sa neţărmurită,
pe care o. are pentru Regele
Ferdinand. A fost un strigăt
nesfârşit de >ura«.
— Prefecţi, noui.
Au
fost "numiţi prefecţi în Ardeal:
dnii
Paul
Moisii
la
jud.
Turda-Arieş,
Virgil
Popeseu
la Bistriţa-Năsăud
şi I. Şofronie la 1
âmava-mare.
— Morţii francezi duşi
acasă.. Joia trecută s'a făcut la
Iaşi desgroparea tuturor solda
ţilor francezi, morţi în răsboiul
cel mare pentru libertatea Ro
mâniei. Trupurile, ior au fost
duse ia Paris şi predate rude
niilor. La laşi H'aTnai rămas decftt un singur mori francez, ge
neralul Lafont, de a cărui mor
mânt se îngrijeşte primăria ora- şului Iaşi, căreia i-l'a dat în
grijă văduva acelui general.

Toate manifestările
libere şi
neînfluinfaie ale cetăţenilor sunt
urmărite cu via interes şi în
deosebi alegerile parţiale în ac
tuala situaţie politică au o im
portanţă
specială.
Vă învii deci să binevoiţi a
— Omul nevăzut. "Me
lua toate măsurile
necesare
dicul
rus, Dr. Vasilof, a des
pentru a asigura reuşita can
coperit un fel de alifie, cu
didatului nostru. Să
trăiască
Partidul Naţional Român!
Să care, dacă se unge omul,
trăiască democraţia
naţională! trupul j-se face străveziu.
Să trăiască România liberă şi
— Boala; soniBttlni I a
mare!
C r a î e v a . La spitalul militar
Cu dragoste frăţească: al corpului I. dezarmată din
luliu M a n i u ,
Craiova au încetat din viaţă
^ preşedintele Partidului Na-" doi soldaţi. Doctorii, au aflat,
. tion&l Român.
că au murirde boala somnului,
o boală nouă molipsitoare, care
seceră multe vieţi. S'au luat
Trenurile merg mai bine. toate măsurile de lipsă pentru
ca să ne putem scăpa de acest
Controlori militari la trenuri.
oaspe nechemat şi atât de ne
Trenurile cfr. de o v r e m e plăcut!
încoace încep să meargă mai
bine, Fcreştile încep să se
repareze, ici-colo vezi chiar
lumină şi simţeşti
căldura
cuptoarelor, nu m a i
sunt
întârzieri aşa d e mari, cu un
cuvânt s'ix întâmplat c e e a c e
d e mult trtbuia să fie.
A c u m a sunt controlori mi
litari pe trenuri, cari îşi fac
datoîinţa, -şi când dau de
vre-un păcătos îi pun mâna
în guler şi-1 dau la brazdă.

— Uliii în aier, ori cum
să-i mai zicem la cea mai
nouă minune a Americei. In
oraşul Chicago din America
de nord se va face deasupra
uliţelor c â t e - o uliţă nouă.
Casele sunt a d e c ă acolo cu
câte 3 0 — 4 0 d e rânduri de
fereşti. P e uliţele de pe pă
mânt vor
umbla trenuri,
tramvaie şi carăle mari şi
grele, iară p e cele din aier
vor umbla căruţele-şi trăsu
rile mai uşoare.

— America s i l t u l ă de
râsbQlu.
O
pildă
bană
dâ America lumii. Se vede, că
ea d e fapt s'a' săturat de
răsboiu şi d e aceea şi-a
micit armata- aşa de mult,
încât astăzi, are numai 2 5 0
mii de soldaţi, iară peste un
an nu va mai avea decât
1.70 mii.
— S a m a n e î Regiioy. E
datină bătrână în multe ţări, ca
regii la încoronare să îmbrace
un suman făcut anume, care se
păstrează apoi şi trece dela ur
maş la urmaş. Un asemenea
suman crăiesc aveau şi Boemii
(cehii) cu care se împodobeau
regii lor in timpurile de demult.
Acest suman se pierduse în
cursul vremilor şi nu mai ştia
nimenea de el.
De curând; mantia de încoro
nare a Cehoslovacilor a fost gă
sită la un blănar (suciu) din
Praga, care o primise în păstrare
dela un mare slujbaş al ţării.
Ea a fost luată âe-acolo şi aşe
zată în casa de scumpeturi a
Statului.
— Dât a c o s t a t
răsb o l u l . Ministrul-prezident al
Angliei, dl L i o y d George, a
spus unui gazetar, că războiul
treeut a costat 30 milioane
de merţi şi de răniţi, .şi cam
50 miliarde funţi şterlingi
(bani englezeşti).
— Z i u a neagră, a Lon
d r e i . In Londra, capitala An
gliei şi cel mai mare oraş al
Europei, într'una din zilele tre
cute nu s'a făcut ziuă. O zi în
treagă a fost noapte; oamenii
dedaţi să se scoale şi să-şi is
prăvească lucrurile, aşteptau za
darnic răsăritul soarelui ori
ivirea zorilor. Oraşul a fost în. văluit de o negură groasă, cum
nu s'a mai pomenit, aşa că nici
luminele felinarelor n'au putut
împrăştia -întunerecul. Trenurile,
tramvaiele, trăsurile, carăle şi-au
aprins lămpile şi cu toate acestea se ciocneau într'ena. Abia
a doua zi s'a ridicat negura.

— B a n i de batjocură.

steşte într'o carte scrisă de cu
rând, că în Guinea-Nouă trăieşte
un popor de apă, care adecă
toată vieaja şi-o petrece nuniai
tn ană. Coaioab
lor, în cari
dorm, sunt aşezate pe nişte pociurnbi în mijlocul apei, iară
pletoasele oamenilor acestora
sunt aşa de moi ca hârtia .su
gătoare. Poporul acesta'se nu
meşte Agaiambu şi trăieşte pu
rurea în ap;1. Ei umblă prin apă
fără de a se scufundă. Prind raţe
sălbatece corlindu-se în apă şi
ap.ucându-le de picioare. Se
nutresc cu peşti, păsări de' apă
şi cu rădăcini de plante de apă.
Sub cocioabele lor
îngraşă
porci, pe cari îi ţin într'utî fel
de coteţ, asemenea, leagănului,
şi-i nutresc cu peşti. Şi aceşti
oameni, spune englezul nostru,
sunt foarte îndestu'iţi cu soartea
şi fericiţi.şi mai cu seamă să
nătoşi, trăind foarte mult.

. — U m b l ă b a a i i de nic k e l s i d e Ser. C â n d s'a
făcut s c h i m b a r e a c o r o a n e l o r ,
d e s p r e banii, d e c â t e 2 0 şi
10 fileri nu s'a făcut nici o
p o m e n i r e . Ministrul d e fi
n a n ţ e a dat însă a c u m a o
o r d o n a n ţ ă , în u r m a căreia
banii d e fier şi d e nicke!,
de c â t e 20 şi îo'fileri, sunt
buni şi cu ei se p o a t e plăti.
20 fileri fsc 10 bani, iară 10
filcri 5 bani.

acuma d e curând o p o r u n c ă ,
în urma

căreia nimenea nu

mai a r e voie să aibă c ă r ţ i l e
sale.

T o a t e cărţile s u n t oie

tuturora şt se

p ă s t r e a z ă în

tr'o b i b l i o t e c ă

comună.

' — T â r g u l d© Seta d e i »
•CSăin». In -vara anului trecut
am fost tipărit în gazeta noastră
o foiţă despre Tâ;gu! de fete
dela Găina,, pe care l-am vMzut
cu ochii şi ne-am minunat de
frumseţile lui. Scrisul nostru a
fost reprodus de ziarul »Nesmnl
Romane.se« din Bucureşti.
Acum cetim, că d-1 Grigore
Alevra, senator, în vederea de
a se păstra frumoasele obiceiuri
şi datini strămoşeşti din Ardeal,
a pus ia îndemâna Ministerului
Artelor o sumă anumită de bani,
din c a i c se va d ă în fiecare an

câte 1000 lei celei mai bune
buciumase dela Târgul Fetelor
din frumoşii munţi ai Moţilor.
Ministerul va trebui să facă
din vreme ştire despre această
cinste, iar un comitet ales va
aveà să hotărască, la f a ţ a lo
cului, cu-i i-se euvin cei o mie
de lei?
• Târgui de fete d e l a Găina, se
ţin-'i in fiecare ;m în cea dintâi'
Duminecă după Sânp.'.tru.

—

Un gazetar din Budapesta a
adunat o sumedenie de hâr
tie d e câte 2 coroane şi p e
dosul ei a tipărit: »Cumpă
raţi numărul frumos de Cră
ciun al gazetei
noastre*.
Banca austro-ungară 1-a pârtt însă, pentrucă-şi bate j g c
de bănii ţării şi gazetarii!
nostru îşi ispăşeşte acum?
gluma în puşcărie.

casă nişte cunoscuţi, cărora ie
povesteşte doamna casei, că ce
covor scump şi mare păstrează
ea î n c a s ă . Unuia dintre oaspeţi
îi plăceau, mult covoarele; se
rugă dară să ¡1 arete. Când
desfăcură tapetul, aflară în ei
un om, înarmat până-'n dinţi şi
avănd la.sine tot feliul de.unelte
pentru deschiderea' uşelor. Eră
un hoţ vestit. Iute trimiseră la
poliţie? şi pe îndrăzneţul hoţ îi
predată în grija celor ce-i fScură
apoi judecata.

— O a m e n i — p e ş t i . Un
oficiant englez, care a trăit mai
multă vreme în Guinea-Nouâ,
o insulă din oceanul pasific (cea
ai întinsă apă a lumii), pove

— Moi c ă r ţ i ?
In Bol
şevici» se întâmplă cele mai
ş o a d e trebi. Nu-i vine omu'ui sâ crea<)4; S'a d a t

m a r e a cârmuirii
bolşevice,
care n «icis şi. atnngat d i n '
ţară {-se a p r o a p e toţi învă
ţaţii, şt astfel şi pe medici,
este, oft .»B*"-Z'V \n Rusia b o l 
şevica s u n t p e s t e 5 milioane
d e bolnavi'' în ti fu? (lingoare)
şi n m n á m l bolnavilor în loc
să se î m p u ţ i n e z e oreşte în
tr'una.

SîîMieteoiş- p o p o r a l ă ' i%
Âso&iaţinnel
şi Calen dai ul.
«Asoctaţiunea pentru literatura
română şi > cultura poporului
român « aduce la cunoştinţa
membrilor săi şi a întregei obşti
româneşti, că Biblioteca sa popo
rală care, în timpul răsboiului
n'a mai putut apărea, acum
reapare. Au ieşit de sub tipar
şi se află de vânzaie:/.Nr.' 92.
Satul meu, un sat din Ardeal
de-loan Georgescu. Preţul 3 Lei.
Nr. 93. Din Popor de Pétrea
Dascălul. Preţul 3 Lei. Nr. 94.
Povestiri de lori Agârbiceanu.
Preţul 3 Lei. Nr. 95. Calen
darul Asociaţiunei pe anul 1921,

Tipografia Seminarului teologic grcco-catolic Blaj.
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din m â n ă libela uiî t a u r SOÎU
alb

d e 2 ani la Garlea

Nicn-

lae din Cisteiul r o m á n p . Crăciunelui d e j o s , p l a s a Blaj.
(28) 1—2.

Aria.

TifGB î n Rusia. Ur

— fiToţletef. în Berlin într'o
zi c'opofiră îa uşa unei case vioi
oameni, cari' aduceau un covor
mare şi greu făcut sul. Servi
toarei, careje deschise uşa, îi
spuseră, că tapetul este a unui
locuitor d :\:.'o odaie de mai
jos,
care- însă nu este acasă.
— B a n c a muierilor. In
Pentruca să n u . ducă tapetul
oraşul
Filadelfia femeile au
acela, greu înapoi şi ca mane
iară să-1 aducă, an rugat-o să-1 adun-ît b a n i şi şi-?.u făcut o
sufere în casă până dimiseaţa. b a n c a , u n d o lucră numai
Servitoarea se în voi şi ei plecară
femei şi d a u î m p r u m u t u r i
mulţămindu-i.
Dupăce
sosi
nu m ui femeilor. Cu b ă r b a ţ i i
doamnă-sa acasă servitoarea îi
nici nu vreau să stea de
arată covorul şi doamna nu zise
nimic, n'a avut nici ea nimica- v o r b ă . O r a ş u l acesta 'unde
să fie, d a c á nu în ţ a r a t u 
împotrivă.
t u r o r minunilor, In America.
Seara, pela ornie 7, sosesc la
;

întocmit de d-1 Ioan Georgescu,
secretarul literar al Asociaţiunei'.
cu ajutorul celor mai buni
scriitori pentru popor: d n a
Aurelia Pop, d-nit Ion I>:anu, Ai,
Lupeanu-Melin, Gavril Todica,
Romul Simu, E. A. Chifa. \>'
Păcală, Dr. G. Preda ş. , şi
împodobi: cu vederi frumoase
din răsboiul pentru Întregirea
neamului, precum şi cu vedr-ri
de obiecte -ppivitoare ia industria
noastră ţărănească. Calendarul
are, pe lângă părţile obişnuite
(poştă, telegraf, târguri din Ar
deal şi vechiul regat ele.) si
mulţime de răvaşe (politic, cul
tural, bisericesc, militar ş. a.)
despre întâmplările anului şi
cei mai ieftin calendar româ
n e s c . Cine răspândeşte arest
calendar, precum şi Biblioteca
poporală a Asociaţiunei, face
operă de cultură naţională.

Mi-am d e s c h i s

atelier de

tinichigiu,

în piaţă, în casele A. Trifa.n.
u n d e preiau or" ce. lucru ce
c a d e în b r a n ş a a c e a s t a . F a c
din n o u şi r e p a r e z p r o m p t
şi cu preţuri m o d e r a t e .

Ş t e f a n Ciur ti n,
tinichigiu.
(29)1-].

Dl E m i l O l t e a n a din
Blaj, strada Băruuţiu,
10 b u c . fereşti n o n ă
g e a m u r i ) lucrate din
USCat.(25)

vinde
(îYu'ă
K-ron
2-3

„Şiefania"
m o a r ă 'sisiernafică
a lui

ŞTEFAN
fiul, —

•

DRÂGGŞ,
BLAJ.

•

Sc va deschide în curând
şi va face toi felul de făi
nuri, gris şi al?e derivate.
(24)
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