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Un r e a
Apare Sâmbăta în fiecare săptămâna,

protopopeşti şi concordatul,
0 ) Preoţimea noastră ştie fcarli bs're-,
că din moment oe preoţii ortodoxi dela
Bucureşti au pus mâna pe un exemplar
din próectul de concordat, ce l'ar fi
propus Sfântul Scaun Apostolic Guver
nului Român, s'a început o aderarăţi
campanie în contra însăşi ideii de a se
face aceasta învoială. E curios, că oa
menii nu sunt în clar nici cu ceeace
vrea să zică vorba: „Concordat". Altfel
nu se poate explica, de ce unii, cari fac
parte din biserica, pană astăzi dominanţi
în vechiul regat, au ţinut întruniri, la cari'
a\t'chemat şi laici, pentru a discuta în
amănunte toate punctele presupusului
proect de concordat. Ei au făcut chiar
un lung memoriu, care* de l-am reproduce,
ar dovedi o mentalitate foarte ciudată.
In acest memoriu, al societăţii *de aju
tor a clerului ortodox bucureştean a
tostatacat Sfântul Părinte şi s'a pre
tins nu mai puţin decât ca şi credincioşii
noştri din şcolile Statului să fie catehizaţi
de preoţii ortodoxi.
Dela dânşii au luat pildă fraţii
greco-orientali dela noi, cari îşi propun
să desbata chestia concordatului în si
noadele de primăvară şi în viitorul con
gres preoţesc. — După o gazetă libe
rală, care mai înainte ataca concordatul
eu mare înverşunare, acesta ar însemna
o primejdie colosală, întru cât şi bise
ricii româneşti unite i-s'ar recunoaşte
drepturi egale cu cea bulgărească, şi
ruteană greco-orientală, căci,
vezi
Doamne, ele ar fi lucrat mai mult pen
tru neamul românesc. Oamenii nu vreau
să înţeleagă, câ Papa tratează cu guvernjul, iar nu impune nimic, cum au
făcut-o aliaţii, pentrucă Preafericitul
Părinte doreşte ca supuşii săi să fie
nu numai catolici buni, ci şi români
buni.
. Din cele publicate în gazete, şi în
special din declaraţiunile făcute de d-1
Take Ionescu în Cameră şi în Senat,
apare foarte limpede, că din concordat,
ţara numai eâştiga poate.
Pe cine interesează însă mai mult
chestia'concordatului, decât tocmai pe
preoţimea noastră? Doar în el se vor
beşte despre noi, despre felul eum ©

să fie crescut şi ratat clerul nostru,
cum o să se aleaj arhiereii noştri, ce
o să fie cu şc» Iile şi averile noastre. Aşa, încât dacă are cineva
dreptul să se intei :seze de concordat,
suntem noi'.
Ş
Cititorii noştr; ror fi' văzui prin
gazete aşa zisul p oect de concordat.
•Renaşterea R o m â l p , despre care se
ştie, că stă foarte Jrproape de guvern,
a desminţit vesteajcă textul publicat ar
fi copie exactă a |§oectului. Prin ur
mare, toate expecprăriie neavenite nu
au la bază-nici miliar ceva pozitiv. La
orice caz, cam greft se va putea pune
mâna pe textul defl^tiv, de care suntem
încă foarte depart^
In repeţite gânduri,
preoţimea
noastră a avut prlejul să-şi exprime
dorinţele sale reteâfor la-drepturile; ce
ţine să-i fie, asigurate bisericii româ
neşti unite. Un n#u prilej i-se îmbie
în sinoadele de p r i m ă v a r ă . E adevărat;
că preoţimea. ddadfcwcureşti şi.gazetele
au avut pentru noi vorbe extraordinar
de supărătoare. La acestea preoţimea
unită nu poate răspunde cu aceeaş mă
sură. Va putea însă să-şi spună limpede
durerea : noi ne socotim fiii'aceleia ş
scumpe patrii, pe care o iubim, ca pe
mama noastră. Mama însă nu dă unui"
copil mai mult de mâncare, decât altuia,
decât doar după vrednicia lui. iar în ce
priveşte vrednicia, dacă Dumnezeu nu
ne-a înviednicit să trăim îh trecutîn'
graniţele unei ţări româneşti, unde, de
altfel, am trimis mulţi oameni vred
nici, credem, că nu am rămas cu nimic
în urma bisericii greeo-orientale.
r
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Desbătând chestiunea în mod demn,
cum o face omul bine crescut, preo
ţimea noastră îşi va arăta arhiereilor săi
toate dorinţele ee le are în legătură cu
concordatul. Şi va putea să trimită ra
poarte scurte şi la gazete, chiar la Bucureşti, ca să vadă şi oamenii de acolo
ce sânge rău au făcut aceia, cari au
crezut, că pot să rostească orice vorbe.
Suntem siguri, că preoţimea noastră şi
de astă dată va fi la înălţimea ei, se va
dovedi element de ordine, chiar când e
adânc jicnită pentru drepturile ei con
testate, pe cari şi le va şti apăra în
totdeauna, fără să le lase de pradă
nimănui.
.
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Din camera deputaţilor.
Continuarea desbate'rilor din cameră asu
pra validării dlui C. Stere, a dat Ioc la o nouă
întorsătură, neaşteptată de guvern. Majorităţile
puneau toată nădejdea în spargerea blocului
federaţiei, prezenţa dlui Iorga devenind impa
sibilă alături de dnri Lupu, Mihalache şi ţără
niştii basarabeni cari au susţinut ou atâta în^
dârjire validarea deputatului de Şorocă.. S'a
întâmplat însă ca socotelile din târg să nu se
potriveaseă cu cele de acasă. Lovitura cea mare
pe urma acestor discuţii o primeşte guvernul,
nu federaţia.
Intr'adevăr, după cum s'a. dovedit, o marisparte din grupul averescanilor basarabeni în
frunte cu dl Serghie Niţâ, au declarat, că vor
vota validarea. Miniştrii, în Consiliu, au deeis.
aproape In unanimitate acelas lucru sub rezervai
că o vor faee în calitatea de deputaţi fără a
angaja guvernul. Astfel dl Take Ionescu r ă 
mâne izolat şi în conflict cu dl Argetoianu
«care a susţinut, că nu găseşte—«iei ^ua motiv
legal şi electoral pentru invalidare; ia* ek
primă consecinţă a acestor divergenţe de opinii
nu e exclusă demisiunea şefului
democraţilor
precum şi demisiunea deputaţilor tâchişti di»
Parlament.
D e l a C o n s i l i u l d e miniştri'.
In ultimul consiliu de miniştri s'a discutat
budgetul general al statului ce urmează să se
aplice la 1 Aprilie a. c. Budgetul se prezintă
cu 5 miliarde jumătate la cheltuieli şi 8 mi
liarde la venituri, ceeace face un excedent d e
2 şi jumătate miliarde lei.
Pentru obţinerea acestei ecoHojsji s'au
făcut reduceri considerabite la toate ^departa
mentele. Suspendându-se binişor legea inamo
vibilităţii funcţionarilor publici, s'au desfiinţat
posturile ce erau de prisos. In felul acesta
numai dela ministerul muncii au fost suprimate
250 posturi.
Dl Mania asupra Situaţiei.
„Patria" publică următoarele importante
declaraţii pe cari dl I. Maniu le-a făcut unui
redactor al oficiosului partidului naţional:
Chestiunea
Constituantei.
Partidul naţional şi opoziţia naţională este
de convingere, că corpurile legiuitoare sunt
constituante şi că toate legile
fundamentale
constituţionale ale ţării sunt a se vota cu două
treimi.
Guvernul nu s'a declarat până acum, lasă
s i se înţeleagă însă, că este de părere contrară.
Partidul naţional nu poate ceda. Ih con
secinţă conflictul se poate prevedea.
Reformele a g r a r i şi e l e c t o r a l ă .
In afară de aceasta reformele agrară şi
electorală ale guvernului nu sunt în vederile
partidului naţional şi ale oppziţiei naţionale
pentrucă" ele nu sunt în consonanţă cu programul şi principiile democraţiei.
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Daca guvernul nu va ceda conflictul se
va declara cu siguranţă. Evident, că din acest
oonflict numai opoziţia naţională va birui. Afară
de aceasta guvernul nesocoteşte interesele ade
vărate ale ţării şi mai ales neglijeaşă interesele
provinciilor alipite lăsându-le în voia sorţii.
Resolvlrea crizei.
Suntem hotărîţi pentru un guvern de con
centrare a tuturor forţelor democratice, care
de nu se va realiza din cauza vre-unui partid,
cred, că opoziţia naţională este chemată şi în
stare să fie centrul forţelor politice, cari vor
da soluţia potrivită situaţiei de astăzi atât de
iristă.
Cazul S t e r e şi s o l i d a r i t a t e a
Federaţiei.
Câteva ziare din Bucureşti au anunţat, că
In urma discuţiunilor pasionate cari au avut
loc la cameră cu ocazia validării dlui C. Stere,
d l N. Iorga, şeful Federaţiei s'ar fi despărţit
de amicii săi politici retrăgându-se din Fede
raţie cu încă 10 deputaţi naţionalişti democraţi
cari urmează pe dl forga. Adecă, între dJ Ni
culae lorga şi opoziţia naţională s'ar fi produs
o ruptură provocată de oarecari deosebiri de
vederi în chestiunea validărei dlui C. Stere
ales deputat de Soroca.
Informaţia asta a susnumitelor ziare este
desigur tendenţioasă.
Adevărul este. că dl N. Iorga nu a
putut aproba oarecari manifesfaţiuni ale depu
taţilor basarabeni pentru dl Stere, neavând
nimic de^ reprobat partidului naţional şi ţără
nesc, cari şi-au păstrat în tot timpul discuţiei
atitudinea dinainte fixată de comitetul Fede
raţiei şi de comun acord cu dl N. Iorga.
Opoziţta naţională — i n c l u s i v dl Iorga —
este unanimă în a desaproba politica dlui C.
Stere din timpul răsboiului, dar negăsind nici
un motiv legal sau regulamentar pentru dene
garea ratificarei votului eelor 36 mii de alegă
tori dela Soroca, a hotărât validarea mandatului,
care întrunea aproape unanimitatea sufragiilor
alegătorilor din Soroca.
Discursul dlui Iorga asupra validărei dlui
Stere a adus clarificarea situaţiei în sinul Fe
deraţiei. Toate speranţele averescaniler şi li
beralilor au fost dejucate. Dl Iorga a declarat,

Peste lume...
De TOMA COCIŞIU.
Tftidţx Stoia era un om din satul nostru.
Avea o Casă frumoasă de peatrâ cu ferestre
mari şi luminoase. O curte largă cu fântână,
grajduri buae, grădină grijită. Copiii erau mai
mărunţi şi avea năcaz cu ei, dar unul şi unul
la făptură, cu nişte feţe îmbujorate şi fragede
oa caşul. Nevastă-sa Ileana: harnică, cruţătoare, cu tragere de inimă cătră casa ei. După
cât se vedea pe din afară putea-izice in dragă
voie, că nu-i chiar rău la casa aceasta.
Dar avea Toader o povară, care-i făcea
silele negre. L a e l , de-o vreme încoace, o săr
bătoare nu, era sărbătoare, o Duminecă n'o pe
trecea tihnit, la un ospăţ el nu se putea veseli
în toată Jegea.
De două ori la an ducea camătă l a b a n e ă
pentru datorie. Se silea el să plătească câte
ceva şi din capul banilor, dar nu se cu
noştea-pe lângă suma cea mare de trei mii.
Poto» de bani!
Bani la bancă erau ca pleava. Toader
•căpăta- eât cerea numai pentru iscălitură.
Drept, că i-a rămas şi dela părinţi ceva la
bancă să plătească, da el s'a mai îngreunat.
Azi o sută, că nu s'au făcut bucatele, mâne
altă sută, până vinde vaca cea stearpă, că-i
trebue pentru un cojoc, pentru un plug nou
-

că dragostea sa pentru basarabeni îl împedică
să voteze pentru invalidarea lui Stere.
Se vede deci, că toate ştirile despre spar
gerea Federaţiei sunt combinaţii de culise, fără
nici o bază reală.
V a l i d a r e » d i n i C. S t e r e .
După agitate şi furtunoase desbateri —
la cari au luat parte toţi fruntaşii partidelor
din cameră dnii N . Iorga. I. Maniu, Take Ionescu, general Averescu, I. Mihalache Dr. N.
Lupu, Inculeţ, Hallipa şi C. Stere — camera a
respins contestaţia cu 92 voturi majoritate.
Astfel dl Constantin Stere a fost validat
ca ales al Sorocei.
In legătură cu această validare se vor
beşte de fuziunea partidelor din Federaţie într'un mare partid naţional-ţărănesc — ce e pe
cale să se producă cât mai curând.

Externe.
• Conferenţa dela Londra.
Niciodată până acuma o conferenţa di
plomatică n'a lucrat în timp mai scurt cu mai
multă intensitate. Delegaţii dela Londra BU au
cunoscut nici somn, nici masă în ultimele trei
zile. Ei deveniseră nişte adevărate maşini,
încă de Sâmbătă d-rul Simotis a încercat să
reia contactul cu aliaţii. A avut o întrevedere
cu dl Lloyd, George în casa lordului Curzon.
întrevederea aceasta a fost urmată de o con
sfătuire, care a ţinut până la miezul nopţii.
Ruperea tratativelor cu Germanii
Luni dimineaţa Germanii au făcut cu
noscute contra propunerile lor menţinând re
zerv: , cu privire la Silezia de sus şi refuzând
să se angajeze pentru mai mult de 5 ani.
Lloyd George a declarat, că noile pro
puneri germane sunt inaceeptabile ş'i că în
consecinţă, aliaţii nu pot să amâie aplicarea
sancţiunilqr. Dupăce a deliberat un sfert de
oră cu colegii săi, d-rul Simons s'a mărginit
să protesteze contra sancţiunilor. Primul mi
nistru englez a ridicat şedinţa fără a răspunde
şi delegaţia germană a părăsit sala. Delegaţia
germană a părăsit Marţi — Londra.
Sancţiunile.
In urma refuzului delegaţilor germani de-a
semna acordul din Paris, mareşalul Foch, lu
1

şi alte mărunţişuri. Mai lua să plătească
camătă
la cei mulţi, ori se ruga de
domni să-1 aştepte şi punea camătă în cap de
bani şi iacă aşa s'au făcut miile. Toader a
crezut mai întâi că-i glumă, dar pe urmă a
văzut, că se îngroaşe gluma şi la el acasă se
tot subţie aţa. De cădea o uşe la un coteţ- ori
se strica ieslea în grajd Toader n'avea putere
s'o mai facă la loc.
De avea un purcel, nu era al lui, de avea
o vacă nu puteai alege: e â lui ori a băncii.
Casa, şedea în ea şi nu era a lui, moşia, pe ea
se pomenise, o folosea, şi nu era a lui. De
muiteori. gândea, că are baaca la el o oală cu
lapte şi el trebue să-i stoarcă untul şi să-ldueă
gata acasă iar lui să-şi lase zarul.
Vara trecea cum trecea. Cuprins cu multe
lucruri, învârtindu-se după trebi îi mai eşia din
cap povara lui. Sara venea acasă ostenit şi
adurmea dus. Iarna însă era altfel. Sfârmind
cucuruzul în casă, ţesălând vitele în.grajd tot
datoria lui îi era în gând. Noaptea i-se arăta
în vis directorul dela bancă cu • ochelarii pe
nas, întindea mâna şi-i cerea bani şi el nu
avea. Altădată visa, că e sărac, sărac, lipit pă
mântului cu copiii goi după el. 0 visa şi pe
Ileana lui plângând ş'i blăstămând ciasul în
care s'a hotărît să se mărite după el. Dimi
neaţa se scula buimac de cap şi leoarcă de
apă, ca d u p ă o ^ u n c ă grea. Aşa-i treceau zilele
şi nopţile.
Ce s'a ales de sumeţia lui de altădată.
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crând în numele consiliului suprem, a dat Luni
seara ordine generalului Degoutte, comandan
tul armatelor de Rin asupra operaţiunilor, cari
trebuesc efectuate începând cu Marţi dimi
neaţa.
Aliaţii au fost de acord pentru a decide
ocuparea oraşelor: Dinsburg, Ruhrort şi Dusseldorf. O linie de posturi de vamă va fi sta
bilită provizor pe Rhin şi la limitele capetelor
de pod ocupate de aliaţi.
Se anunţă, că trupele franco-belgiane au
ocupat localitatea Dinsburg în amiaza zilei de
Marţi, iar flotila de Rhin a ocupat Ruhrortul.
T u l b u r ă r i l e din Rusia.
După o d:peşă din Reval tulburările con
tinuă la Petrograd. Mateloţii din Kronstadt s'au
revoltat pe faţă contra guvernului sovietelor.
In toată Rusia domneşte mare agitaţie.
Petrogradul se află în manile comitetului revo
luţionar în favoarea căruia s'au pronunţat gar
nizoana şi flota.
Aceea ce era de aşteptat a început să se
producă. In Rusia o parte din armată, mun
citorimea orăşenească şi ţăranii s'au răsculat
contra bolşevicilor şi cer libertate, pâne şi
constituantă. Revolta s'a produs în acelaş timp
în cele trei mari centre ruseşti: Kronstadt,
Petrograd şi Moscova.
Ştiri mai noui confirmă ştirile despre
contra revoluţia rusă. In afară de Kronstadt,
Petrograd şi Moscva sunt rescoale şi în Volinia, la Odesa şi Ia Batum. O ştire anunţă,
eă unul dintre comisarii bolşeviei Zinowiew,
dictatorul Petrogradului a fost arestat la Kron
stadt, unde se dusese să potolească răscoala.
Răscoalele din Rusia bolşevică sunt pro
vocate de mizerie, de teroare şi de lipsă de
libertate.
Ultimele ştiri sosite din
Helsingfors
anunţă că luptele continuă cu înverşunare pe
străzile Moscovei şi ale Petrogradului. Comi
sarii poporali în frunte cu Lenin şi Trotzki
au fugit în interiorul Rusiei. "
Tulburări în Italia.
Ştiri din Florenţa comunică, că sânge
roase ciocniri au avut loc între naţionalişti şi
socialiştii comunişti din cauza formării comisiei
municipale.

Pune oapul în pământ şi păşeşte r a r a - r a r a prin
sat. Când dă Dumnezeu roadă îmbelşugată
poate plăti şi cametile, dar când uscă holdele
seceta ori se întind nişte ploi, Toader se spe
teşte până face bani.
Venise în sat un învăţător cu mustaţa
abia mijită, aduna pe oameni la şcoală Ie cetia
şi le spunea învăţături de prin cărţi. Mai cetia
nişte poveşti şi lumea adunată atunci tot într'un râs o ducea. Toader era şi el aproape
de masă în şceală că-i plăcea să se v i r e în
frunte şi râdea şi el dar cam în silă. Odată a
chemat învăţătorul pe c e i mai înţelegători
oameni şi le-a cerut să dea fieştecare câte o
coroană să cumpere cărţi la bibliotecă. Şi-au
deschis toţi pungile şi cădeau coroanele' pe
masă zuruiad. Toader şi-a făcut coada colac, a
şters'o acasă. ~tfa pentrucă nu-i plăcea vorbele
învăţătorului, ci pentrucă nu avea la casa lui
o lăţcae. Chiar şi sare a adus Ileana pentrU
două ouă. Ajuns acasă, a luat pe copilul cel
mai mic pe genunchi şi-1 huita în sus şi în
jos. Ileana se crucia de mirare. — Doamne,
Toadere, tu n'ai mai făcut aşa, şt chiar în ziua
mare. Ai ajuns în mintea copiilor. Toader a
lăsat copilul, tăcea şi se uita tn pământ.
Săracul Toader, nu mai avea pace nieăiri.
La şcoală nu mai mergea, la crişmă să meargă,
nu-i era tnvâţu,* printre oameni nu eşia, doar
la biserică de mai eşia de acasă. Dar nici dela
biserică nu mai venia povestind îa gura mare
ca alte daţi.
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Noul preşedinte al Amerieei.
Expirând mandatul lui Wilson, Hafding
« o u l ales s'a prezentat senatului citind un mesaj
în care se spune, că Statele Unite sunt gata a
sprijini civiliaaţia din orice parte a lumei.
I n America de sud a isbncuit răsboiul j
între republicele Costa-Rica şi Panama. — Tru- j
pele republice! Costa-Rica au trecut deja pe j
pământul Panamei. — Statele Unite întrevin şi i
•ele in răsboiu apărând interesele supuşilor săi.

Complotul din Ardeal,
Dl dr. Bianu, inspector general la sigu- I
rânţâ a făcut un raport amănunţit asupra va
stului complot descoperit în Sâtmar şi B.hor,
cu acte autentice găsite pe la locuinţele celor ;
•arestaţi.
Din acte se constată că acest complot, '
p u s la cale de guvernul ungar prin ajutorul j
„Ligei de propagandă iredentistă", avea scopul
ca în momentul când trupele bolşevice din i
Rusia ne-ar ,atăca, populaţia de naţionalitate |
ungară din Transilvania să se răscoale şi să \
ocupe cu armele în mână toate gările şi insta- I
laţiunile militare, iar armata naţională ungară j
*vea să pătrundă în Transilvania şi să dea !
•concurs răsculaţilor.
Secţia de propagandă a trimis oamenilor
d e încredere din Ardeal instrucţiuni precise
asupra felului cum trebue să pregăteaSvâ în
s e c r e t o armată ungurească şi felul cum vor
fi aprovizionaţi cu arme şi muniţiuni în mo
mentul hotăritor.
S'au găsit rapoarte cifrate asupra organizărei c. f. şi situaţia trupelor noastre din
Transilvania.
Rapoartele acestea de spionaj erau adre
sate ofiţerilor superiori unguri, din ministerul
d e război dela Budapesta cunoscuţi ca cei mai
mari duşmani ai noştri. Unii dintre ei fuseseră
chiar arestaţi şi achitaţi de curţile marţiale
•din Cluj.
Au fost arestaţi numeroşi preoţi, funcţio
n a r i şi oameni de legătură, In total 65 per
soane, toţi unguri şi c a r i au depus jurământul
-de credinţă cătră ţară.

I-se făcuse silă de toate, dar de jeluit nu
s e jeluia la nimeni in lume.
Tot plănuia cum ar fi să meargă el î n .
America să faoă acolo bani, cum fac şi alţii.
Ca într'o doară a trimis după scrisori de drum
şi i-au venit mai înainte de cum ar fi crezut
•el. In primăvară, o săptămână a stat gata de
pornit şi nu se putea rupe de acasă. A dat
lucrul câmpului şi nu putea lăsa pe Ileana
singură cu atâtea treburi. A rămas până de cu
toamnă, când se mai gată lucrul.
Cucuruzul era de fript, toamna se apropia.
T o a d e r număra zilele până la plecare. Şi, a şi
plecat. Nu la America, şi nu când a găndit el
şi nu singur şi nu după câştig de bani. Toader
cât era de încurcat tot mai avea de dat —
vieaţa. *
Se tot auzea de câteva zile, că ar pleca
ţara la bătae cu Sârbu şi GU Rusu, dar nu ştia
s ă spue nimeni ceva hotărît. într'o dimineaţă
în zori-a venit porunca dela împărăţie: să-şi
ia tot omul mâncare pe 3 zile şi să plece la
regiment şi să se înştiinţeze la casarmă.
Nu era glumă!
Au prins oamenii a furnica pe uliţi, eare
încătrău, gândea-i, că şi-au pierdut toţi rostul.
Bocete, planşete, văicăreli lamueri, copiii spăriaţi se uitau holbaţi la ce se petrecea, apucându-se cu manile de hainele mamelor lor.
Dela o vreme oamenii au mai contenit din
umblet, bocetele şi planşetele au mai încetat,
ici şi colo se mai auzea câţe un oftat din a-

U N I R E A
S'au găsit o mulţime de declaraţiuni scrise
şi semnate de aceşti funcţionari arestaţi prin
cari arată că au jurat pe Dumnezeul, care
ocroteşte Ungaria, că vor lupta până la ultima
picătură de sânge pentru reconstituirea Unga
riei asa cum a fost înainte de război.

împărţirea judeţelor in Ardeal.
Proectul de lege referitor la noua împărţira a judeţelor, care va fi adus în discuţia
Corpurilor legiuitoare. In ceeace priveşte Ar
dealul şi Banatul s'au făcut importante schim
bări desfiinţându-se mai multe judeţe şi întocmindu-şe altele. După proectul pregătit, Ardealul
şi Banatul ar fi să se împartă în trei mari re
giuni administi ative.
v
Prima regiune administrativă va cuprinde
şapte judeţe şi anume:
1. Judeţul Huniedoara,
cu capitala la
Deva, având acelaş cuprins caşi astăzi, mai
puţin plasa Petroşani, care trece la judeţul
Goij.
Va avea 282,000 locuitori.
Jucleţul Sibiu cu capitala Sibiiu. Va cu
prinde actualul judeţ Sibiu fără- plasa Sebeş,
câştigând în schimb plasa Arpaş din. judeţul
Făgăraş, Ocna Sibiiului 12 sate din judeţul
Alba, o parte din judeţul Târnava mare, mici
porţiuni din Vâlcea şi Argeş. Va avea 254,000
locuitori.
Judeţul Bârsei eu capitala Braşov. Va
cuprinde actualul judeţ Braşov, aproape tot
judeţul Făgăraş, plasa Cohalm, judeţul Prahova
până la Buşteni, o parte din judeţul Sepsi-SânGeorgiu, va avea 296.000 locuitori.
Judeţul Oital de sus, capitala Sereda
Ciucului. Va Cuprinde judeţele Trei Scaune,
Ciuc şi Odorhei, aproape în întregime, afară
de satele ce se trec la Balău, Bistriţa şi T â r 
nava va avea 253,000 locuitori.
Judeţul Târnavelor
cu capitala Blaj. Va
cuprinde cele două judeţe Târnava, plăşile Blaj
şi Aiud parte din T e i u ş ş i d i n Cristur, va avea
250,000 locuitori.
Judeţul Alba, capitala Alba-Iulia. Va cu
prinde actualul judeţ Alba 3 plăsi din TurdaArieş, plasa Arad. Va avea 251.000 locuitori.

dâncuî inimii. Au început muerile a frige pui,
a coace pită, bărbaţii îşi isprăveau câte o
daraveră, care nu putea să rămâie. Mai eşiau
la poartă să mai audă ceva. Mai fugeau nea
murile unul la altul, şi iacă aşa a trecut vremea
până după amiazi.
Când s'a apropiat cjgctul de plecare au
început planşetele din nou. Feciorii prinşi pe
după cap umblau uliţele dealungul cântând o
doină lungă, trâgănată, fetele stau cârduri pela
porţi cântându-şi fieştecare dorul şi jeluind
răutatea cea dat peste ţară. Bărbaţii nu ştiau
cum să întărească inima femeilor, nici ei nu
se puteau stăpâni să nu le lăcrimeze ochii.
MueriL mai bătrâne cu feciori ca bujorii nu
se puteau răbda şi eşiau în uliţă şi strigau:
împărate, ce faci?
A eşit tot satul de a petrecut cătanele
până în crucile drumului. Cei mânioşi acum
dau mâna şi se împăcau, cei cu vr'un păcat ascuns acum şi-1 spuneau şi se rugau de iertare.
— Să ştii bade Samsoane, că eu ţi-am păşunat
otava cu caii într'o noapte. Te rog să mă ierţi
— zice Ionu lui Surdu. — Mergi sănătos voi
nice — răspunde badea Samson. — Câte un
tată îşi ia doi copii ,odată în braţe şi'-i sărută
de despărţire. N'o să mai ai vă cui ziee: tăti
cule! Feciorul bisăului a sărutat în faţa tuturor
pe fata Iovulesii şi n'a fost de mirare la ni
meni.
(Va

urma).
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Judeţul Mureşul de sus, capitala Târgul
Mureşului. Va cuprinde judeţul Mureş Turda,
plasa Ludoş, câteva comune din Ciuc, şi din
Târnava mică parte din plăşile Ormeniş (Co
jocna) şi Teaca din Cojocna. Va* avea 288.000
locuitori.
A doua regiune va cuprinde şase judeţe
şi anume:
Judeţul Maramureş-Năsăud
cu capitala
Năsăud sau Bistriţa. Va cuprinde judeţele Ma
ramureş, Bistriţa-Nâsăud, plasa Beclean din
Dobâca,. 23 sate din Cojocna va avea 285,000
locuitori.
Judeţul Dobâca cu capitala Dej. Va euprinde actualul judeţ Solnoc-Dobâca afară de
plasa Beclean, 16 sate din plasa Şomcuta, 9
sate din Sălaj va avea 23.000 locuitori.
Judeţul Cojocna capitala Cluj. Va cuprinde
actualul judeţ, fără plăşile Teaca şi Ormeniş
plăşile Iara şi Turda, oraşul Turda va avea
317.000 locuitori.
Judeţului Sâtmar,
capitala Sătmar. Ac
tualul judeţ, afară de ce s'a dat judeţelor Sălaj
şi Dobâca şi cu 4 sate din Sălaj va avea
309,000 locuitori.
Judeţul Sălaj, capitala Zălau sau Şimleu.
Actualul judeţ, 11 sate din plasa Careii Mari,
plasa Marghita şi parte din Mihaifalău, 268,000
locuitori.
Judeţul Bihor,
capitala Oradea-Mare..
Actualul judeţ, afară de ce s'a dat la Sălaj va
avea 501,000 locuitori.
In sfârşit a tfeia regiune, a Banatului şi
a Aradului va avea patru judeţe.
Judeţul Arad, capitala Arad. Actualul
judeţ Arad şi plasa Aradului nou, avea 457,000
locuitori.
Judeţul Timiş-Torontal,
capitala Timi
şoara. Actualul judeţ, afară de plasa Aradul
nou, plasa Bocşa montană, şi câteva comune
din Caras Severin, va avea 461.000 locuitori.
Judeţul Caraş-Severin,
capitala Lugoj.
Actualul judeţ afară de câteva comune date
judeţului.Timiş şi de plasa .Orşova va avea
394,000 locuitori.
Judeţul Mehedinţi, capitala Turna Severin.
Actualul judeţ» plus plasa Orşova şi minus câr
teva comune trecute la Gorj va avea 320.000
locuitori.

Cronică locală.
Serbarea arfisflcă a şcolii normale.
Blajul a arătat»cu toate ocaziunile, că ştie
să aprecieze tot începutul bun, să sprijinească
toată nizuinţa spre bine şi că se ştie însufleţi
pentru frumos. A arătat-o cu prisosinţă şi în
carnevalul acesta bogat'în serbări şi conveniri
sociale. A dovedit-o în special la serata artis
tică şi teatrală aranjată de şcoala normală din
loc, Joi în 10 1. c. Şi celelalte serbărj au fost
bine cercetate. De astă dată însă sala de gim
nastică s'a dovedit prea mică în sensul strict
al cuvântului. Toată lumea a alergat să vadă,
să încurajeze, să sprijinească pe aceşti elevi,
puţini la număr, dar cu o chemare atât de grea
şi sfântă.
I-am mai văzut şi alte daţi. L'a serbările
şcolare ale institutelor noastre se remarca în
totdeauna corul mixt, bine disciplinat şi. pre
gătit, al şcolii normale. Faptul, că aceşti'tineri
prea încărcaţi cU studiul, şi-au .găsit vreme să
pregătească un program atât de greu, era o
prestaţiu ne vrednică de toată atenţiunea. Pu
blicul blăjan le-aj arătat-o (aproape cu 4Q00Lei
au sporit fondul de esoursiune al elevilor) şi
nu se va căi. Căci punct de punct se dove
dea, că ceiee au venit la serată numai din aceste consideraţiuni, s'au simţit plăcut înşelaţi
în aşteptări. Aplauzele punct de punct curgeau
mai vii, mai spontane. Nime nu se aştepta, ca
programul greu să fie aşa de bine executat.

Un drăguţ „Marş festiv" compus de dl E.
Hopârtean, harnicul profesor de muzică, eare
a instruat şi condus corul şi orhestra elevilor,
a deschis programul, Dşoara Cornelia Bozdo»,
elevă cli VIII norm., a interpretat cu mult simţ
şi gingăşie: „Veghea" de R. D. Rosetti, o
poezie pe cât de frumoasă pe atât de potri- ^
vită.
A urmat apoi corul condus de dl Hopâr
tean, cu „Inşiră-te Mărgărite" de L. Domide,
punctul de forţă al seratei. Părţile de solo le-a
cântat dş. Silvia Băcilă şi ¿11 E. Stoicănescu
elevi de cl. VIII norm.. Siguranţa şi succesul
cu care a fost executată aceasta bucată grea,
a dovedit încă odată, că ,improbus laboromnia
vincit". Piesa „Ultimul Vlăstar* de N. Pândele
a fost o încercare grea pentru elevi. O dramă
frumoasă, de sigur, dar prea lungă şi prea grea
pentru începători. Totuşi, mulţumită pregâtirei
neobosite, a reuşit bine, peste aşteptări chiar,
în special dl Al. Caian elev cl. VI norm. în
Axente Şoiman, preotul, dş. Aurelia Mărginean
elevă cl. VIII norm. în Pelaghia, sora preotului
ş t d ş . Letiţia Pop elevă cl. VII norm. în Livia,
logodnica lui Augustin. Dl Ioan Vlad, elev cl.
VII normală, în-Augustin, feciorul preotului:
„Ultimul Vlăstar" al Şoimanilor, Arghir Nemeş
elev. cl. VIII norm. în Nicoară, fârtatul lui
Augustin. Restul, eleve şi elevi din cl. VI—VIU
ca: Doamne, dşoare, domni, moţi şi jandarmi.
Acţiunea se petrece vara în Iunie 1877 în
Câmpeni din munţii apuseni, în casa preotului
Axente Şoimanu în ajunul răsboiului cu Turcii.
Piesa, o emoţionantă dramă, a plăcut mult şi a
fost ascultată eu viu 'interes, deşi a fost foat te
lungă. Credem însă, că va fi fi bine altă dată
să se aleagă lucruri mai uşoare, pentruca băeţii
să nu cheltuiască prea multă energie eu pre
pararea. — A urmat apoi „Veacuri triste" de
E. Mezetti, cor mixt, iarăşi bine reuşit. — „Jo
curile naţionale": Mureşana, Mărioara şi Aiunelul cântat, jucate de 16 elevi şi eleve, în
drăguţe costume naţionale, sub conducerea dlui
prof. M. Boeriu, au plăcut foarte mult şi au
încheiat programul cum nu se putea mai bine
In general şcoala normală poate fi mândră
de succesul seratei. Dl prof. 1. Moldovan, su
fletul neoaosit al acestei mişcări, poate avea
mângâierea, că munca nu i-a fost zadarnica,
iar elevii fie încredinţaţi, că lumea care j^a
urmărit cu simpatie străduinţele, acum le-a
admirat reuşita.

tele dela Mărăşeşti — unde au cretat scene de
o emoţionantă sguduire dnii Ion Armăşescu şi
M. Giugulescu. Seara s'a jucat „Micul
Haydn*
din viaţa marelui muzicant Haydn, ilustru com
p o s t o r german din veacul al XVIII. Dl Ion
Armăşescu a susţinut rolul de forţă al piesei
— Dna Lucia Calomeri — a interpretat cu
succes rolul micului Haydn.
Sâmbătă seara s'a predat actul IV şi V
din înălţătoarea piesă istorică *Un domn pri
beag* a dlui N. Iorga cu subiect din trecutul
românesc al Moldovei, din v. XV-lea. Duminecă
d. a. la ora 4, dna Lucia Calomeri'a cetit pen
tru studenţime, bucăţi în proză din Creangă şi
M. Sa Regina Măria, iar poezii din Coşbuc şi
Radu Rosetti ca model de dicţiune. Seara au
plecat spre Bucureşti. Dorim să-i vedem cât
mai des în mijlocul nostru.

— Joi în 10 crte s'a celebrat la Atena
căsătoria
A. S. Regale prinţul
CardT, mo
ştenitorului
RgmăniA cu A. S. Regală
prin
ţesa Elena a Greciei. — România primeşte
din
moştenirea
flnanţiară
a Austro-Ungariei
14 milioane
coroane în aur.
— D a t o , primul minisfrw spaniol
a s a s i n a t . Din Madrid se telegrafiază că Dato,
primministrul spaniol, ieşind dela Senat a f6st
împuşcat de trei militari. •— A fost lovit în

cap şi in diferite părţi ale trupului. — T r a r sportat la un post de ajutor a Încetat din vieaţă.
— Mulţămitl publică. Societatea de lec
tură Inocenţiu M. Clain a teologilor dia Blajr
şi pe calea aceasta îşi exprimă mulţămitele sale
Reverendissimului Domn Dr. îzidoj Marcu
canonic metropolitan pentru donaţiunea fru
moasă de 100 Lei, făcută cu prilejul depărtării
sale din ofioiul de rector; totodată exprimă
mulţămitele sale şi următorilor Domni, cari au
binevoit a suprasolvi cu ocazfunea concertului
aranjat în 27 Febr. 1921, pentru augmentarea
fondului ridicării bustului I M. Clain: Dr. Ioan
Bălan, canonic şi rector seminarial 90 Lei,.
Dr. Alex. Russu, prof. de teologie şi rector la
int. de băieţi 90 Lei, Eugen Nicola, mecanic
54 Lei, Gavril Precup 50 Lei, Adrian Oţoiu
50 Lei, fraţii Puşcaş 33 Lei, Coman. Chiriac
24 Lei, Dr. Ordace, jud. de ocol 20 Lei, Octavian Neamţ, preot în Topliţa 20 Lei, Ioan
Crişau, prof. 20 Lei, Dr. Nicolau Marcu 19
Lei, Oct. Modorcea, prof. 13 Lei, Nic. Ţarina,,
prof. 13 Lei, Iosif Pop, prof. 13 Lei, Dr. Victor
Macaveiu, canonic 10 Lei, Ioan F . N. Negruţiu,,
dir. scol. norm. 10 Lei, Dr. Măcelar, medic 10
Lei, Ioan Bratu, insp. înv. sec. Sibiiu 10 Lei,
losif Hămbăşian 10 Lei, Alex. Lupeanu-Melin,
prof. 8 Lei, Dna Hossu 8 Lei, Dna Veseli 6 Lci
S. Gizdavu^ prof. 6 Lei, Ştefan Nyergeş, co
merciant 5 Lei, V. Fleşer, ped. 4 Lei, Aug.
Popa 3 Lei, Eugen Morar, înv. 3 Lei.
r

r
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Reprezentaţiile „Trupei Ligei Culturale".
Trupa teatrală a Ligei Culturale, după un
turneu obositor pe care l-am făcut în Ardealul
desrobit, s'a oprit în săptămâna trecută pentru
4 zile în Blaj spre a ne face să gustăm clipe
de superioară artă românească. Suntem adânc
recunoscători marelui savant dlui N. Iorga,
preşedintele Ligei, care a trimis această trupă
în Ardealul nostru — în cea mai nobilă apostolie, menită să propovăduiască dragostea de
glia românească şi neamul românesc şi să arete
străinilor ce înseamnă şi ce poate arta r o m â 
nească.
Joi în 3 a 1. c. în sala de gimnastică a
Liceului d e t ă i e ţ i — în faţa unui select public
— s'a jucat emoţionanta dramă alui Henri
Lâvedau: »Pentru Patrie* plină d« un drama
tism sguduitnr. Remarcăm, că dl Ion Armăseseu şi dna Lucia Calomeri conducătoarea trupei au fost stăpâni cu desăvârşire pe rolu
rile cari le-au interpretat cu o superioară în
ţelegere artistică, iar dl Marcel Giurgulescu
— promite a deveni u» talent de frumos viitor,
fiind cel mai tinăr dintre artiştii trupei Bine
au fost dş. El. Dima şi dl Al. Şerban.
Vineri s'a jucat — pentru studenţime —
la ora 3 d. a. „CercetaşuU
dnei Lucia Calo
meri — un frumos şi înălţător tablou din lup

List a
manualelor-admise de Ordinariatul Arhi*
e p i s c o p e s c d e A l b a - I u l i a şi F ă g ă r a ş
si d e S e c r e t a r i a t u l d e i n s t r u c ţ i e .
Lei.

C a t e c h i s m m i c cu elementele bibliei de G. Pop
C a t e e h i s m pentru clasa III—VI. primară
I s t o r i a b l i b l i c ă cu ilustraţiuni
L i t u r g i c a pentru clasa V. şi VI.» a şcolii primare
de Ştefan Rosian
-

2"—
350
3"—
2" —

i

I s t o r i a b i s e r i c e a s c ă pentru şcolile elementare
gr. cat.
.
2 —
A b e c e d a r de Precup—Cociş, ediţia-I. 1920
6' —
A r i t m e t i c a pentru^ clasa II. a şcolii primare de
Vaier Suciu
3"—
A r i t m e t i c a pentru clasa III—IV. a şcolii pri
mare de Vaier Suciu
4'—
A r i t m e t i c a şi G e o m e t r i e pentru clasa V. şi VI
a şcolii primare, de Valet Suciu. 1913
4—
F i z i c ă pentru şcolile primare de Emil Vioi . . . . . 3 —
H i g i e n a sau cartea sănătăţii, manual pentru şco
lile primare de Ştefan ErdtUyi
,.' 2' —
C a r t e d e e c o n o m i e pentru clasa V. şi VI. a
şcolii primare de băieţi de -Niculae Pop
3'—
C a r t e d e e c o n o m i e pentru clasa V. şi VI
şcolii primare de fete de Niculae. Pop
3'—
L e g e n d e i s t o r i c e , Cociş, cl. II
1'—
Cocilci. III
1-50
Cetiri i s t o r i c e ? Cociş. el. IV.
4'—
R e g i s t r e d e primire,-coala
250
„
„ c l a s i f i c ă r i şi a b s e n ţ i , coala
250
„
„• m a t e r i a p r o p u s ă , coală
2—
-

(

Se află Ia Librăria sem. Blaj. — Ctra ramburs posta nu primeşte.

Tipografia Semin. teol. gr.-cat.din Biaj.
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