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Statul trebue să fie al celor 
cari muncesc.

Statul fărănesc va fi ca o pânză 
frumoasă şi bogată unde 
fiecare îşi va ţese. moti
vul său şi ţăranul, şi mese
riaşul, şi intelectualul şi 
Măria Sa Vodă.

m u  MIHJ&LACHE.

pa 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . . .  60 lei
pe 1 an. . .  . 120 lei pentru Inst. şi Aut. 500 lei 

Pentru ţărani 50 lei pe anul întreg.
E x e m p l a r u l  2 Lei.

â  M 1
Voivodul dela Cluj al fron- 

tiştilor sau cum îl numesc e i : 
preşedintele suprem al lor, de
prins a emite câte-o ironie ?ar- 
bădă, aruncă asupra noastră, 
a pretinilor şi colaboratorilor 
sei politici de ieri, cari l-am fă
cut tare şi mare, — câte-o vor
bă nechibzuită. Aşa în inter- 
wiewul acordat de d-sa ziaru
lui .Universul", spune, că unii 
dintre conducătorii partidului 
nostru national ţărănesc sunt 
cuprinşi de starea de nervoză, 
numită pe insula lava „Amok", 
care îi face, să uzeze şi abu
zeze de ori ce mijloace pentru 
a ajunge la mult doritul Caş
caval al poterii. Şi ceeace e 
mai curios, fiihrerul frontului 
face aceasta ironie imediat, 
după ce în propoziţia premer
gătoare cu peptul înfiat o spune 
lumei întregi, că, »Frontul Ro
mânesc îşi poate asuma răs
punderea guvernării în orice 
moment (îmi place, când pure
cele — tuşeşte, Nota cu leg )

Că d Vaida, pătimaş şi fu 
dul, cum e, a căutat, să ne 
arunce o vorbă de ocară cât 
mai grea, reesă din cuvântul 
wAmokM, care are un înţeles 
mult mai peiorativ decât i-dă 
d Vaida, dsa însă a căutat o 
atenuare a sensului, probabil 
îngrozindu-8e şi dsa de brus
carea, ce ni-a destinat.

Amok sau în limba malaică 
meng amok se numeşte acel 
om, care cuprins de o patimă 
sau sub imperiul unei emoţii 
poternice îşi iasă din fire, scoale 
cuţitul, o ia la fugă şi în cale 
ucide sau loveşte orbiş pe ori- 
cine*i stă înainte aşa, cum face 
nebunul furibund în cel mai 
înalt grad.

Dar să examinăm, pe care 
parte e amokismul?

Dl Vaida nu va putea îm- 
beta cu apă rece pe nimenea, 
că dsa ar fi avut vreun just 
motiv de a produce ruptura 
uşoratică şi păcătoasă, chiar 
criminală, în partidul în care 
dsa nunumai, că şi a  trăit în 
treg traiul politic de până acum, 
ci a fost un fruntaş între frun
taşi şi a purtat chiar demnita
tea de president al lui şi a fost 
primministru de repetite oii, eşit 
din acel partid.

Nu vom arăta aci urmările 
funeste, cauzate de ruptura dsale 
vom spune doar atât, Că nici 
o sfâşiere de până acum n’a

OK.
produs aşa o răsturnare funestă 
în Ardeal atât în domeniul po
litic cât şi în cel social şi mo
ral. Suntem ca o mare despi
cată, la mijloc cu un abiz ne
măsurat iar sufleteşte învrăjbiţi 
şi înduşmănifi de moarte- Dl 
Vaida are răspunderea înaintea 
conştiinţei sale, înaintea tării şi 
a istoriei pentru această operă 
herostratică, prin care a aprins 
biserica concordiei noastre, a 
românilor de dincoace de Car- 
pati.

A vrut d. Vaida să liciteze 
în patriotism şi nationalism ? 
Unde i a fost pedeca, care să-l 
fi stânjenit de a şi desvolta con
cepţia sa politică în cedrul par
tidului, natural supunându-se 
criticei acestuia? Dar nu aceasta 
îl durea pe d. Vaida. Răul zace 
în firea dsale înăscută, pe care 
însuş a caracterizat-o, că e „răz
vrătită" iar cei de firea aceasta 
sunt indisciplinabili. D sa a 
spus o la Brtşov unui ziarist: 
. Sunt oameni, cărora le vine 
pofta de mâncare după vârsta 
de 60 aniu. Pofta de mâncare 
a d sale însemna dărâmarea 
sau cum a zis prietenul dsale 
de cruce dela Orăştie, verifica 
tul iresponsabil Aurel Vlad, — 
să-l sdrobească pe Iuliu Maniu 
şi să câştige pe partea sa or
ganizaţiile din Ardeal şi Banat 
pentru a prinde ahtiatul caşca
val al puterii.

Iată, cine e amok, căci a dă
râma pe luliu Maniu, în adevăr 
este amokism în cea mai săl
batecă şi cea mai perversă ac
cepţie a Cuvântului.

Devenit amok, d. Vaida a 
luat o razna prin tară cu pum 
naiul în mână decretând moar
tea şi a partidului national ţă
rănesc şi a minoritarilor dar şi 
a lin'ştei tării, pe care căuta, 
să o răstoarne în toate eşeză- 
mintele ei. Era chemat, să facă 
aceasta, căci ceace i-s’a zis 
contelui Ştefan Tisza, i se poate 
aplica şi d sa le : d. Vaida are
două mâni stângi.

*

Da, partidul national-tărănesc 
vrea, să vină Ia putere, dar nu 
împins si stăpânit de amokism. 
El revindică puterea în virtu
tea voinţei tării, în virtutea for
ţei politice, ce reprezintă şi în 
virtutea admirabilului nou pro
gram al seu, la care d. Vaida 
pretinde, că a coloborat şi d-sa. 
Noi deci nu facem caşcaval

pentru caşcaval ci urmăm nu
mai ceace este în firea dreptu
lui şi în concepţia Constituţio
nalismului. Preceptele consti
tuţionalismului vor fi respectate 
numai venind acest partid la 
potere. Să fie liniştit d. Vaida, 
că dacă dsa ar reprezenta un 
partid politic mai mare şi mai 
viguros decât al nostru şi ar 
avea un program posibil pen
tru viata noastră de stat, noi 
i am ceda cu tot cavalerismul 
caşcavalul puterii.

Noi luptăm pentru Curăţenia 
vieţii noastre constituţionale şi 
parlamentare vrând, să zdro
bim hydra dela Lerna, ce stă 
între Rege şi Naţiune iar d. 
Vaida şi-a uitat de această 
hydră periculoasă, D sa şi-a a- 
les partea cea com oadă: să 
ajungi la putere pe uşa lătural
nică a bizantinismului netinând 
Seama, că această uşă e cea 
a ruşinei, căci înainte de a-i 
trece pragul, trebue, să te des- 
braci şi să ti jertfeşti orice dem
nitate de bărbat de stat.

Noi vrem, ca d. Vaida sau 
alt primministru să nu mai pă
ţească, ceeace a pătit dsa în 
Noembrie 1933, când cu că- 
deree d-sale istorică dela gu
vern, ci să ajungă la putere în 
condiiiiile constituţionalităţii iar 
când ar fi, să cadă, căderea să  
se producă iarăş în condiţiile 
Constituţionalităţii.

Noi scoatem castanele din 
foc şi pentru d- Vaida, care 
cunoaşte prea bine greul lup 
tei, ce am angajat, dsa însă în 
Ioc, să fi rămas în partid, so 
lidarizat cu noi, cu o lipsă de
săvârşită de elegantă şi cama
raderie, ne aruncă cea mai gro
solană grobianitate, că suntem 
amoki. pe cari numai furia boa- 
lei de a câştiga puterea îi mâ
nă în Cruciada de a elupta 
odată respectul^ Constituţiei.

A propos de declaraţia aşa  
de grozavă a dlui Vaida, că 
dsa e gata cu frontul d-sale, 
să-şi asume răspunderea puterii 
în orice moment, i adresăm  
rugămintea că atunci, când îşi 
va compune cabinetul, — să  
nu uite cumva de prea devo
tatul dsale amic Aurel Vlad 
dela Orăştie, cel decorat de 
doctorii specialişti cu certifica
tele iresponsabilităţii, Dl Vied 
va duce cu sine ca aport marca 
dela Purkesdorf a lipsei uzului 
ratiunei astfel va crea pentru 
guvernul dlui Vaida admirabila 
posibilitate de a guverna — fă
ră răspundere. Dr Justin Pop.

O declaraţie a
dlui Dr. Socol

In legătură cu amânarea manifesta
ţiei dela 14 Noembrie d. dr. Socol. 
vicepreşedintele regional P. N. Ţ. 
şi preşed. org. Cluj a făcut următoa
rele declaraţii:

Delegaţia Permanentă a partidului 
naţional-ţărănesc in urma audienţelor 
dlor Ion Mihalache, preşedintele şi 
dr. N. Lupu, vicepreşedintele parti
dului, la Suveran, a consimţit la o 
amânare a manifestaţiei dela 14 No
embrie.

Toate dispoziţiile luate în vederea 
acestei manifestaţii se menţin întoc
mai, în vederea eventualei necesităţi 
de a se ţine adunarea la o altă dată, 
ce se va fixa ulterior dacă va fi lipsă.

Prin această hotărâre, lupta parti
dului naţional-ţărănesc împotriva gu
vernului Tătăresca şi a partidului li
beral, nu a încetat. Dimpotrivă, se 
va duce cu mai multă energie şi cu 
mai multiple mijloace până la înlătu
rarea dela cârmă a partidului liberal, 
care a  distrus economia ţării, a 
ruinat Statul şl a  nimicit ordinea.”

Dl Ooga a primit
20 milioane
dela guvernul liberal

Ziarul „Dreptatea” arată că i s’au 
dat dlui Oct. Goga 20 milioane lei, 
pentru organizarea contra-manifesta- 
ţiei dela 14 Noembrie împotriva na- 
ţ'o al-ţărăniştilor. Suma de 16 mili
oane a fost dată pentru regisarea 
contra-demonstraţiei, iar d. Goga a 
primit 4 milioane în schimbul scri
sorii sale de renunţare.

Ziarele „Dreptatea* şi „Zorile" so
mează pe primul ministru să dea un 
comunicat îa această afacere. „Drep
tatea* pubîicâ faptul cu litere grase 
dând amănunte asupra modului cum 
a decurs târgul.

Se afirmă că primul ministru, care 
cunoaşte târgul, nu ştia la un mo
ment dat, că d. Goga primise o parte 
din bani şi a cerut dlui Inculeţ, — 
după ce partidul naţional-ţărănesc 
renunţase la demonstraţia dela 14 
No mbrie — să nu se plătească banii. 
Or, în acel moment, d-nul Inculeţ 
plătise cele 16 milioane şi primul 
ministru nu a reuşit să salveze nici 
cele 4 milioane, întrucât d-nul Incu- 
leţ, fără să ţină senmă de avizul pri
mului ministru, a numărat şi cele 4 
mili«ane lei.
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Cu anno la picior
Care este poziţia noastră faţă de liberali şi ce este cu 

adunarea dela Bucureşti.

Sub acest titlu în gazeta „Patria" 
a apărut un articol de fond din care 
cetitorii noştrli pot vedea clar care 
este poziţia partidului nostru fată de 
liberali şi ce însemnează amânarea 
adunării dela 14 Noembrie dela Bu
cureşti•

Comunica/ul partidului national- 
ţărănesc a produs o explicabilă sen
zaţie în toată tara*

Tocmai de aceea trebuie să pre 
cizăm că suspendarea adunării dela 
14 Noemvrie nu înseamnă încheie
rea păcii cu guvernul» care a fos| 
declarat «duşman al patriei" 1 Lupta

Nu de mull pe aceste plaiuri fru
moase ale Hunedoarei a început să 
bată vântul Frontului Românesc.

Acest Front e condus pe plaiurile 
frumoasei Hunedoara de falnicul şi 
neîntrecutul luptător de sub era Aus- 
tro-Ungară Dr. A. Vlad, al cărui me
morie şi capacitate, nu voesc ca eu 
să o apreeiez ci o las la aprecierea 
altora, şi chiar la a D-sale apreciere, 
care singur voieşte să dovedească In 
procesul No. 1314/935 al Curţii de 
Apel din Timişoara, că mai mult ca 
12 ani a fost lipsit de uzul raţiunei 
(bolnav mintal) aşa că nu şi-a putut 
da seama asupra contractelor înche
iate cu adversarii săi.

Deci Dr. Vlad care în acelaş timp 
a purtat multe demnităţi şi a luat 
mari răspunderi asupra sa, ca Minis
tru al Cultelor şi Artelor, al comer-

elui şi Industriei şi ca deputat de 
unedoara, azi dovedeşte în justiţie 
Cl In acelaş timp a fost lipsit de u- 

zul raţiunei (mintal) iar In adunările 
sal* vaidiste care le ţine’ sbeară în 
gura mare căci dânsul a fost acela 
care a făcut cutare şi cutare fapte 
bune cât timp a fost ministru şi de- 
dutat, adeca insinuă că ar fi avut de
plină capacitate de a judeca. — Da 
li dau dreptate d-lui Vlad, dar atun- 
cia dânsul care strigă căci voeşte nu
mai dreptate, la ce a introdus in jus
tiţie aceste certificate pe baza cărora 
voeşte sfi câştige procese de milioane 
şi ducând în eroare forurile juridice, 
călcând astfel dreptatea.

Dacă întradevăr a fost aşa cum 
dânsul dovedeşte cu acele certificate, 
cum poate spune căci a făcut fapte 
bune, deoarece numai astfel de fapte 
nu poate face un om bolnav mintal 
şi dacă dânsul susţine căci numai 
până la 1933 inclusiv a fost lipsit de 
uzul raţiunei, cu ce ne poate dovedi 
căci dela această dată a devenit nor
mal, documentele şi faptele dovedesc 
astfel:

1. In timpul cât dsa a fost ministru 
şi deputat, şi-a dat concursul şi a 
stăruit că cu bani şi cheltuelile sta
tului român să studieze în străinătate 
copiii prietenilor căi intimi, da 1 ar fi 
fost o faptă de binefacere dacă ar fi 
ajutat pe copiii de ţărani lipsiţi ca 
materialiceşte de a putea studia şi 
nu pe a acelora (care se joacă cu 
luxul, îşi petrec vara la băi şi dispun 
de averi de milioane.

Deci pe aceia cari puteau studia 
în străinătate pe spesele lor proprii.

2. Oare nu d-sa a fost acela care 
a fost contra legei de reformă agrară, 
adică acela care na a voit exproprie
rea marilor moşii grofeşti şi împro
prietărirea ţăranilor. Da aceasta cred 
căd a făcut-o din Interes personal 
pentru aşi salva frumoasa avere ce 
o are la Bobâlna. Deci dânsul (care 
spnne căci de dragul ţărănimei şi

merge înainte I Pe toate căile şi cu 
toate energiile- Continuăm să strân
gem laţul, parcă nimic nu s’ar fi 
întâmplat. Numai cu privire Ia mă
sura supremă, la lovitura de graţie, 
adunarea demonstrativă a forţei şi a 
vijeliei noastre, am acordat un ter
men de aşteptare, constatând că si
tuaţia politică este de aşa natură 
încât guvernul este prea putred, prea 
sfârşit, Prea slăbănog, ca să nu se 
prăbuşească dela sine!

Cine a greşit împotriva ţării îşi va 
lua pedeapsa- Incontestabil va veni 
sfârşitul aşteptat 1

pentru binele ţăranilor umblă şi ţine 
conferinţe şi pentru a le face drep
tate voeşte cârma acestei ţării, dece 
nu şi atunci i-o fost drag de ţărani 
şi să fie pentru această lege şi nu 
contra ei, cerând dânsul personal îm
proprietărirea ţăranilor.

3. Atunci când ţărănimea era pe 
pragul piăpastiei şi al ruinei fiind 
îngropată în datorii de unde nu mai 
avea nici un loc de salvare decât 
conversiunea, al cărei autor a fost 
guvernul Iorga-Argetoianu şi dela 
care a rămas ne pusă în aplicare 
părăsind guvernul acest partid, luând 
puterea part. Naţional-Ţărănesc şi 
din care guvern făcea parte şi d-1 
Vlad. Oare nu a fost dânsul acela 
Care a sberat în parlament şi în con
ferinţe publice căci e un dezastru 
Leg. de Conv. o Dat. Agr. şi cerea 
abrogarea ei pe orice tărâm.

Da înţeleg şl eu că era şi este un 
dezastru această lege pentru Banca 
d-sale „Ardeleana*.

In primul rând, de când a luat 
fiinţă această lege nu a mai putut 
scoate şi vinde prin licitaţie averile 
datora şilor ei, care In mai totdeauna 
rămâneau în proprietatea băncii.

In al doilea rând această lege pre
vedea o camătă fixă şi destul de 
convenabilă pentru datoraşi, aşa căci 
banca nu mai putea încasa intere
sele de 20—30$  ca înainte de apa
riţia ei.

Iată pentru ce a fost dl Vlad con
tra acestei legi, şi nu, deci decum a 
voit abrogarea ei pentru binele ţăra
nilor, aşa după cum susţine ci pen
tru interesele sale proprii.

Deci până aici am arătat iubiţi ce
titori câteva din „Faptele dlui Dr. 
Vlad, iar mai departe vă arăt ce vo
eşte să mai săvârşească dacă va a- 
junge la cârma ţării.

Programul Frontului Românesc este 
următorul:

1.) înlăturarea tuturor minoritarilor 
din orice funcţie.

E un punct foarte potrivit în situa
ţia de azi a acestei ţări, dar deoa
rece şi aşa sunt puţini minoritari în 
serviciile statului; picând majoritatea 
la examenul de limba română şi a- 
ceştia sunt bătrâni aşa căci încurând 
vor ieşi la pensie şi ne vom scăpa 
în mod cinstit de ei, la ce să-i dăm 
afară şi totuşi să fim obligaţi să le 
dăm pensie.

Atunci ne vom vedea cu un defi
cit şi mai mare în bugetul Statului 
plătind şi pensie acelora minoritari 
şi plătind şi noi funcţ onari în locul 
lor, cu toate căci aceştia mai puteau 
face serviciul.

Deci vedeţi la ce rezultat ne-ar 
duce numerusul D-lor Vlad şi Vaida 
şi ce rezultate am obţine în urma 
aplicării lui.

Dl Vlad introducă mai înainte nu
merusul în indeprinderile pe care 
dânsul Ie conduce şi anume:

Ia vara anului crt. la Băile Geoa- 
giu propr. Băncii „Ardeleana* res
taurantul şi cafeneaua au fost închi
riate unui minoritar câştigând acesta 
o frumoasă sumă de pe urma d-lui 
Vlad şi nu un Valach aşa cum dân
sul susţine.

Tot la aceste băi frizeria a fost în
credinţată unui minoritar ungur care 
însă a câştigat destul de bine de pe 
urma acestei bănci Valache.

Iată numerusul introdus în adevă
ratele sale proporţii (aşa după cum 
înţelege dl Vlad).

Dl Viad şi Vaida introducă mai 
înainte numerusul în intreprinderiie 
de care dânşii dispun personal şi cu 
un cuvânt la d-lor acasă şi pe urmă 
sbiere în gură mare la adunări căci 
ei vor moartea minoritarilor. Sau de 
cei de care dânşii dispun şi-au uitat: 
Doamne iartă-le căci nu ştiu ce fac.

Unul din punctele programului dlui 
Vlad este:

Ridicarea (luarea) votului univer
sal dela toţi aceia care nu îndepli
nesc condiţiunile prevăzute de pro
gramul său.

Va să zic: D 1 Viad voeşte să ri
dice dreptul de vot dela toţi aceia 
care au luptat pe front şi şi-au văr
sat sângele pentru înfăptuirea idea
lului naţional, adică înfăptuirea Ro
mâniei Mari şi dda aceia ai că or 
copii, fraţi sau părinţi nu s’au mai 
întors din tranşee, ci şi-au dat sufle
tul cu speranţa căci cel puţin copii 
fraţii sau părinţii vor beneficia de

Paraioxe plani
în statul de azi

Publicăm mai jos din confratele 
* Mâine" ziar al tineretului national 
ţărănesc din Capitală, articolul de 
mai jos, al dinstinsului nostru coleg 
bucureştean Gh. T. Dumilrescw

S'aiul român actual de structură 
formală burghezo-capitalistă, a că
rui primă prezentare s'a făcut prin 
constituţia de la 1866 copiată în 
grabă după cea belgiană, îşi are în 
fundamentul său formal, politic şi 
etic, câteva principii, care-I arată ca 
un tot specific.

Dela început, caracterul economic 
al acestui stat s’a distins prin domi
narea notei „afaceriste” comerciale, 
susţinut din punct de vedere politic 
de pătura socială nouă pe atunci 
„burghezia*.

Tentinţa aceasta individual aface- 
ristă, nu se putea desvolta decât 
sub postularea unei anumite libertăţi 
doctrina lui „laisser faire*.

Des!gur „burghezia* română nu-i 
născută prin constituţia dela 1866. 
La această dată, ea ajunsese la o 
desvoltare (intre 1820—1866), încât 
reuşise să îşi impună pretenţiile po
litice şi de dominaţie socială- Bur* 
ghezia noastră a fost susţinută in 
toate aceştia, de burghezia capita
listă apuseană, a cărei fică este, şi 
care, pentru capitalul său financiar 
şi comercial găsise deopotrivă bo
găţii de exploatat şi piaţă de desfa* 
cere a  mărfuiilor sale în Ţara Ro
mânească

Pe această bază burghezia noas
tră mărindu-şi până azi, treptat, cor
pul său, deopotrivă din elemente 
streine — care veneau odată cu ca
pitalul şi mărfurile — din elemente
le clasei boiereşti şi ciocoieşti au- 
tochtone, ca şi din clasa mijlocie de 
meseriaşi şi negustorii de prin târ-

Front uluîuRom on e s c
de: L. I. D. Dăngrescu.

toate drepturile cetăţeneşti şi politice 
în noua Românie pe care ei numai 
o voiau.

Iar acum iubiţi cetitori se ridică 
Dr. Vlad şi voeşte să vă ieie acest 
drept de a vă pune voi guvernatori, 
fiindcă un guvern e pus după voinţa 
voastră a maselor de jos, adică al 
vostru al ţăranilor care sunteţi 80% 
din locuitorii acestei ţări, voi sunteţi 
aceia care puneţi la conducerea aces
tei ţări un partid, dar tot voi sunteţi 
aceia care îl răsturnaţi când voi voiţi.

Dl Vlad strigă căci e o faptă de 
binefacere ridicarea acestui drept. 
Insă e cu totul altfel.

Dacă din fiecare comună ar avea 
drept de vot numai 2—4 persoane 
(aşa cum dl Vlad zice), atunci cu si
guranţă căci d-sa îa conţinu ar fi 
parlamentar, deoarece cu bani strânşi 
dela ţărănime de către banca „Arde
leana* prin carnetele mari ce le-a 
încasat această bancă, dl V ad care 
dispune personal de acest institut 
bancar ar putea să plătească cu bani 
grei pe aceşti alegători pentru a vota 
cu d-sa.

Iar dacă votul nu va mai fi secret 
ci verbal (sşa cum dânsul susţine) 
atunci d-sa ar putea şti precis cine 
nu a votat cu dânsul şi cunoscându-i 
se va răzbuna pe ei.

Deci la aceste rezultate ne va duce 
Programul Frontului Românesc de 
sub şefia D-lor Vaida şi Vlad.

De-o cam dată atât, şi sper căci 
încurând voi avea ocazia să dau ţă- 
rănimei lămuriri şi mai clare şi amă
nunţite.

Renghet, (Geoagiu) la 12 No.1935.
Luca /. Dan Dănărescu-

grija şcoalei ,

ii ( O M ! !
d e: Gh. T- Dumitrescu.

guri şi oraşe, a reuşit pe încetul să- 
şi continue statul său de azi, cu o 
justiţie şi structură eti-culturală, după 
lumea sa şi a intereselor sale- 

Ţărănimea însă, dela îuceput nu 
a putut avea un loc de dreptate în 
acest stat, suportându 1 greu, exoloa- 
tată atât în procesul muncii, cât şi 
în al consumaţiei.

Nu putem să înţelegem nimic din 
ceiace se înlâmp'ă şi apare în acest 
stat, decât raportându-1 la totalita
tea sa.

Şcoala în genere, dela şcoala pri
mară până la universitate, fac parte 
integrantă din structura acestui stat: 
Criza şcoalei e în corenspondenţă 
cu criza economică a regimului bur- 
gh^zo-capitalist.

Dela început, doctrina lui „laissei- 
faire* afaceri a fost ataşată şi la 
baza domeniului şcolar cultural 

Mirabeau, pion al marei revoluţii 
a burgheziei franceze, spunea des- 
învăţământ: „A învăţa este un soi 
de negustorie*. In acest sens, prin
cipiul libertăţii în învăţământ era 
spiritul lui „laisser-faire* transplantat 
din domeniul economic.

Cum s'a manifestat această con
cepţie şi în domeniul şcoalei, al cul
turii — o putem judeca în faţa re
zultatelor sale paradoxale de azi*

In statul burghezo-capitalist, pe- 
deoparte s’a decretat libertatea for
mală a  învţământului. pe de alta 
însă, marea massă a Poporului să
rac nu putea să înveţe, fiindcă du
pă concepţia generală burgheză, în 
pregătirea culturală trebue ca indivi
dul să pună în joc un capital — şi 
îl pune cine are, — pentru ca apoi 
să i culeagă roadele. Asimilarea şti
inţei celei mai vaste, în genere, ţin
teşte la scoaterea capitalului chel
tuit cu cât mai mai mari dividente... 
Principiul formal al libertăţii învăţă
mântului, care în statul burgez a 
însemnat: învaţă cine are bani şi 
cum poate, â dus şi aci la anarhie, 
la nimicirea forţelor psihologice în 
concurenţă neegală şi la analfabe- 
tfs m.

(Continuare în Nr. viitor•)
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Mwfim noştri i  vizita M l
Să i aşteptăm cu toţii în zilele de 21—22—23—24 Noembrie

Putem de pe acuma anunţa iubiţii 
noştri partizanii de pe sate că în zi
lele de 2 1 -2 2 —23-24 . Noembrie 
conducătorii partidului nostru din 
judeţ vor vizita diferitele plase şi co
mune. — Astfel până acuma se ştie 
numai atât că în ziua de 21 Noem
brie 1935 (la Intrareaa în biserică) 
dimineaţa vor vizita comuna Dobra, 
iar după masă comuna Zam şi Ilia. 
In zilele de 22 şi 23 încă nu se ştie 
sigur programul, se pare că vor vizita 
Bradul, B aia-de Cri ş şi Petroşaniul,

iar în ziua de Duminecă 24 Noem
brie 1935 va avea loc o adunare po
litică la Haţeg la care vor lua parte 
toti conducătorii, noştri din comunele 
din împrejur,

In aceste vizite se va inspecta cum 
lucrează oamenii noştri şi li-se vor 
explica ultimele întâmplări din viata 
noastră politică.

Astfel am auzit că oamenii de pe 
sate sunt tare dornici să-şi vadă con
ducătorii şi să audă din gura lor e- 
devărul. A- B .

De ce se tem liberalii de noi!
Fiindcă suntem un partid de program

In vieţa noastră de stat partidele 
luptă între ele de 15 ani tot numai 
bazându se pe deosebirile cari pri
vesc simpatia pentru unii sau alţii 
dintre conducători, — pentru poftele 
unora sau altora dintre ei. — Trebue 
să mărturisim că cele mai multe par
tide şi când au venit la putere, au 
căzut la târguială, uitând de obliga
ţiunile ce şiau luat fată de ţară* — 
Unul dintre acestea partide este fără 
îndoială partidul liberal care întot
deauna s’a ocupat în prima linie de 
căpătuiala partizanilor şi pe urmă 
de interesele Ţării.

Deacuma înainte însă s'a stârşit 
cu sistemul acesta căci partidul na-

Domnul senator Fulepp s-a apucat 
să facă încercări de stil în limba ro
mânească- Fiţuica «Dreptatea* din 
Deva, de un timp încoace se mân
dreşte tot mai des cu frazeologia de
magogică a marelui român din Ro- 
mânia-Mare-

In numărul 25 din 8/XI numitul 
domn se războieşte cu mine pentru 
a dovedi că „intensa* (?) dsale acti
vitate publică „desinteresată~ nu nu
mai că îl îndreptăţeşte dar chiar îl 
obligă a se eterniza prin nenumăra
tele fotografii, căci doar susţine că 
zilnic este pe şantier, pentru control.

Noi îl credem pe cuvânt că este 
zilnic pe şantier, dar să ne spună dl 
primar Brâncoveanu că oare dl Fu-

tional-tărănesc şi-a întocmit un pro
gram devenind astfel un partid de 
program, — In programul nostru am 
prevăzut toate mijloacele pentru o 
acţiune de guvernare şi în toate do
meniile vieţii noastre de Stat.

Astfel liberalii se tem că partidul 
nostru fiind un partid de program va 
putea arăta tării precis toate gându
rile lor de înfăptuiri iar ei nu vor pu
tea mai departe să îmbete lumea cu 
apă rece. Noi vom merge pe linia 
programului, iar ei nu vor avea pe 
ce linie să meargă întrucât poporul 
s’a săturat să-i mai rabde pe linia 
socotelilor şi a afacerilor de partid.

x. y

lepp în calitate de senator-controlor 
este atât de vigilent sau în calitate 
de furnizor al întregului material de 
scânduri şi lemne de construcţie ce 
se întrebuinţează la toată întreprin
derea ?

Azi lumea e nedumerită şi nu vede 
în clar ce rol sau parte şi respoza- 
bilitate au la edificările din Hune
doara diferiţii corifei liberali, în cu
rând va veni timpul când se va pu
tea controla întreaga gestiune dela 
zidirea primăriei, dig şi cămin, şi 
atunci se va vedea clar ce şi cum 
au lucrat şefii liberali la Hunedoara.

Aveţi putină răbdare domnilor!

Dr- S- T.

Tribunalul a infirmat mandatul
d lui dr. lise Lazăr si lotus a fost arestat

In urma unei dispoziţii a Ministeru
lui de Justiţie, se ştie că procesul ce
lor 8 ţărani arestaţi cu prilejul provo
cării valachiste dela Sighet, a fost stră
mutat pe motive de suspeciune la 
Tribunalul Bihor.

Implinindu-se 30 de zile dela ares
tarea ţăranilor, Secţia a IV-a a Tribu
nalului Bihor de sub prezidenţia d-lui 
Constantinescu, procuror fiind d. Ere- 
mia, a avut de judecat reconfirmarea 
mandatelor.

Tribunalul a infirmat atăt mandatul 
de arestare a dlui dr. llie Lazăr cât şi 
mandatele celor 8 ţărani.

Au pledat întru apărarea ţăranilor 
dd. advocaţi dr. Romul Pop, Popa Teo
dor, şi Bârsan Eugen

Parchetul făcând apel.

Dl dr. llie Lazăr preşedintele orga
nizaţiei P. N. Ţ. din Maramureş au
zind că cei 8 ţărani maramureşeni au 
fost transportaţi la O rade?. s’a inter- 
nut şi dsa într’un spital de acolo. Sta
rea d-sale inspiră încă îngrijorări.

Totuş însă s’a lansat un al doilea 
mandat de arestare contra tuturor şi 
azi sunt arestaţi din nou fraţii noştri 
fruntaşi.

„A  STR A“
Anunţăm cu plăcere că Asociaţi- 

unea culturală .Astra* despărţămân
tul Deva, a  decis începerea activităţii 
sale culturale prin înfiinţarea unui 
ciclu de conferinţe, serbări etc. — 
în oraşul nostru.

Vom avea plăcerea de a asculta 
conferinţe ţinute de cei mai distinşi 
şi cunoscuţi conferenţiari din Cluj, 
Bucureşti precum şi localnici, — cu 
cele mai interesante şi variate su

biecte-
Prima conferinţă va avea loc în 

ziua de 17 Novembrie a. c> la ora 
5 d. m. în sala Casinei Naţionale 
din loc, tinută de Dl medic Dr. E> 
Caba despre „Ereditate*.

Invităm pe această cale pe toti 
cetăţenii oraşului nostru la aceste 
conferinţe instructive, cari şi în tre
cut s a u  dovedit a fi necesare şi 
bine frecventate.

Guvernul liberal anunţă
asuprire mai mare pentru

In urma faptului că bugetul actu
al ameninţă să se încheie cu un de
ficit de peste două miliarde lei, gu
vernul a hotărât nouă înăsprire a 
măsurilor de încasare a dărilor.

Ministerul de finanţe a  trimis un 
ordin circular tuturor inspectorilor fi
nanciari, punându-le în vedere să 
examineze de urgentă toate debitele 
de orice natură ar fi, obligându-i ca 
aceste debite să fie cât mai repede

încasarea dărilor.

lichidate, deoarece s’a constatat o 
scădere în încasarea impozitelor.

In legătură cu această măsură 
Ministerul de Finanţe a dat eri o 
decizie prin care suspendă pe ziua 
de 1 Decemvrie toate păsuirile şi 
suspendările de execuţie acordate 
de Ministerul de Finanţe sau de al
te departamente, dispunând ca ime
diat după 1 Decemvrie să se pro
cedeze la urmărire.

O punere la
Suntem autorizaţi să arătăm că la 

adunarea de Duminecă 3 Nov. 1935 
Bubi Muntean a fost lovit peste o- 
braz de către dl advocat Victor Savu 
din Haţeg pe când vocifera şi striga, 
fiind în evidentă stare de ebrietate.

El a venit la adunarea noastră în 
stare de beţie după ce toată noap-

punct
tea a provocat mai multe scanda
luri şi incidente în hotel „Transilva
nia* din Orăştie.

Astfel nu mai are Ioc nici un co
mentariu şi nici un răspuns căci în 
opinia publică sunt lămurite lucru
rile şi lumea cinstită ştie cu cine 
are de-a face.

In curând vom începe
controlul comunelor

Conducătorii partidului nostru din 
judeţ ou hotărât că în decurs de 
cel mult o săptămână vor începe 
controlul pe comune. Şi anume se 
vor duce în fiecare comună ca să 
controleze organizaţiile din Ioc, să 
vadă cum se conduce partidul pe 
comune. — De-asemenea să vadă 
cum lucrează preşedinte, cu comite
tele comunale să vadă cum şi-au 
păstrat credinţa în partid şi să vadă 
dacă sunt pregătiţi ca la momentul 
venirii noastre la putere să poată 
prelua conducerea comunală aşa 
după toate recerintele legii.

Multe dintre comune au scris deja

Răvaş.
Dl A. Vlad sub anonimul „Iunius*, 

nume plagiat dela un distins ziarist 
maghiar, care scria pe vremuri ad 
mirabili articoli editoriali într’un ziar 
de frunte din Budapesta, — în ulti
mul nr- al gazetei sale scrie: „ . . .  ■ 
un om de răspundere cum 
este d-l A. Vlad, este dator, să 
lumineze tara şi naţiunea asupra pri
mejdiilor, ce o ameninţă din cauza 
politicei greşite, pe care o preconi
zează dl Iuliu Maniu".

Adecătelea dl Vlad, care însuş a 
spus-o şi a dovedit-o chiar în justi
ţie cu certificatele medicale ale spe
cialiştilor din (aiă şî străinătate, că 
dsa timp de 12 ani, chiar în timpul, 
când a fost ministru, deputat etc. 
deci bărbat de stat cu mari răspun
deri, nu a fost Ia uzul ratiunei ast
fel îşi perduse mintea aşs, că nu-şi 
potea da seama de nimic, ce făcea 
şi că boala d-sale este recidivantă, 
— vine acum şi avizează la înalta 
d sale răspundere patriotică pentru 
a justifica campania insană, ce-a por
nit cu o înverşunare patologică îm
potriva lui Iuliu Maniu.

La aşa un gest latinul zice: Caniş 
a non canendo, Şi totuş pare, că lu
crul îşi are explicarea. Pentru d- Vlad 
mirosul de friptură ministerială e un 
leac fermecător, Îndată ce întreză
reşte, că e nădejde de scaun minis
terial, — chiar acum jindueşte pe 
cel al justiţiei, — mintea d-sale se 
limpezeşte ca prin o minune dela 
Maglavit şi din iresponsabil verificat 
devine responsabil. Tot aşa când 
loveşte în adversarii sei. Altădată 
însă mintea i-se întunecă şi aleargă 
pe la renumiţi specialişti, să-l certi
fice, că e lipsit de uzul raţiunei, 
Bunăoară când e vorba, să plătească, 
ce datoreşte în baza unui act con
tractual, mintea îl părăseşte, voinţa 
i-se perde, dispare şi capacitatea de 
a-şi concentra orice gândire, e apa
tic şi dat gata nebun, Evident, că 
potrivit moraljlui seu, d. A. Vlad 
preconizează, că e act de nebunie 
obligamentul de plată făcut în docu-

conducătorilor lor ca să hotărască 
cât mai urgent ieşirea la faţa locului, 
fiindcă poporul este tare dornic să 
audă cuvântul celor cari luptă pen
tru dnii Maniu şi Mihalache. Astfel 
conducerea după cum veţi vedea 
într’un alt articol a şi hotărât vizi
tarea mai multor comune în zilele 
dintre 21 şi 24 Noembrie 1935 când 
timp de patru zile vor trece condu
cătorii noştri prin fiecare comună 
din partea locului.

In multe locuri poporul se pregă
teşte să-şi aştepte cu mare cinste 
conducătorii.

ment scris, de aceea mai bine se 
afirmă cap nebun decât ca urmând 
bunul simţ al omului cinstit, să facă 
plata unor bani, pe cari nunumai că 
i-a pus la buzunar şi i-a reţinut pe 
nedreptul, ci i-a învestit în acţii ale 
băncii Ardeleana pentru a se face 
atotstăpânitor la această bancă şi 
pentru a dejuca campania acţiona
rilor malcontenţi.

Iată exemplul repulsiv al Harpa
gonului feudal cu mânile tremurânde 
întinse după — argint!

Vorba e însă, că un astfel de tip 
care orică şarlateneşte justiţia cu 
scop de-a scăpa de achitarea obliga- 
mentului angajat ori că e irespon
sabil în sens psychopatolic, nu are 
nici un fel de competenţă, mai pu
ţin cea morală, de a  da o sentinţă, 
cu răspundere, mai ales asupra a- 
celui om, faţă de care d. Vlad nu 
este vrednic nici să-i deslege curelele 
încălţămintelor, — cum a zis Sf. loan 
Botezătorul- *

Gazeta frontistă dela Orăştie ne 
face aspră dojană, că partidul nos
tru câştigă aderenţi dintre jidani şi 
alţi minoritari. Aşa de ex. despre d, 
Csap dela Orăştie zice. că e bun 
alături de ceilalţi cu soţii maghiare, 
şogori şi nemotenii streine şi apoi 
adaugă: „Noi frontul Românesc cu 
românii, şi Naţional-Tărăniştii cu 
streinii*. Iar d-na Csap este o distinsă 
româncă craioveancă.

înţelegem scrisul gazetei dlui A. 
Vlad, dar nu ştim, cum îl va înghiţi 
marele meşter de cameră de agri
cultură, binecunoscutul A. Verni- 
chescu, care nici el nu are criteriile 
pretinse frontiştilor întrucât, bineştiut, 
soţia sa e o neaoşă maghiară, are 
copii, şogori, şi nemotenii streine* 
S’au dsa este amnestiat dela lipsa 
condiţiilor de frontist? Dacă da, a 
obţinut această amnestie pe motivul, 
că dsa, şi stăpânul seu A. Vlad, 
amândoi se găsesc în aceaş sufe
rinţă, în urma straşnicului dosar al 
achetei dela camera de agricultură?
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Ş T I R I
Sfinţirea Bisericii din Balsa

Duminebă 10 Nov. c s’a sfinţit In 
comuna Aalşa, bisnrica română unită, 
ridicată prin stăruinţa preotului Au- 
gustin Boca. A luat parte la actul 
sfinţirii un număr de 16 preoţi In 
frunte cu dl protopop Vaier Paveloniu 
şi un imens număr al credincioşilor. 

*
Promovare. Dl Octavian Gri- 

dan, a fost promovat de doctor în 
ştiinţele politico-economice la Unirer- 
sitatea din Cluj — Felicitările noastre. 

*
Căsătorie. Duminecă In 10 Nov. 

a. c., şi-a celebrat căsătoria religioasă, 
tn Haţeg, Dl Toma Dreghiciu din 
Orăştie cu D-şoara Miţi Vasiu. Nsşi 
au fost Dl Colonel Vasile Bancescul 
şi D-na şi Dl Victor Savu f. primar 
In Haţeg. Dorim mult noroc şi feri
cire tinerei perechi.

*

Onomastica Marelui Voevod 
Mlhal. La 8 Noembrie a. c. s’a săr
bătorit In toată ţara ziua numelui Ma
relui Voevod Mihai, Moştenitorul Tro
nului. Tot în acea zi s’a sărbătorit şi 
ziua Sa de naştere. S’au oficiat te
deumuri la biserici.

*
t  llariu Buzdugan. Anunţăm 

cu durere încetarea din viaţă a lui 
llariu Buzdugan directorul fabricei 
„Ardealul* din localitate. Defunctul 
a decedat dup’o lungă şi grea sufe
rinţă tn ziua de Sâmbătă 9 Noembrie 
1935 dimineaţa In vârstă de 58 ani. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctu
lui au fost aşezate spre veşnică odihnă 
In cimitirul ort.-rom. din loc în ziua 
de Luni 11 Moembrie a. c. fiind con. 
dus la locaşul de veci de către un 
numeros public. Ceremonia religioasă 
s’a săvârşit în asistenţa tuturor con
ducătorilor din localitate întrucât de
functul a fost o figură cunoscută şi 
apreciată a societăţii locale. — Dea- 
semenea au dat onorurile fanfara Reg. 
92 inf. întrucât defunctul a fost cava
ler al ordinului „Steaua României*.

Pe defunct îl deplâng numeroase 
rude şi numeroşi cunoscuţi. Astfel este 
deplâns de soţia sa, apoi de familia 
Baciu, Dr. Şelariu, Dr. Todosie şi 
altele cu cari defunctul a fost îndea
proape înrudit.

Prezentăm pe această cale îndure
ratei familii cele mai sincere condo
leanţe.

*
Ceaiu dansant. Sâmbătă In 16 

1. c. va avea loc In sala hotel „Cen
tral* un ceaiu dansant aranjat de So
cietatea femeilor române din Orăştie. 
Venitul curat este destinat scopurilor 
de binefacere.

*

Ministrul de interne al Fran
ţei a fost pălmuit. In momentul 
când d. Frot ministrul de interne al 
Franţei şi deputat al partipulul ra
dical socialist a coborât din tren In 
gara Lille spre a lua parte la întruni
rea organizată cu prilejul aniversării 
armistiţiului de către frontul popular a 
fost pălmuit de un necunoscut.

Agresorul a fost imediat arestat.
*

Eduard Herrlot vine fn Ro
mânia, Legaţia Română din Paris a 
încunoştinţat ministerul de externe al 
României, că d. Herriot, preşedintele 
partidului radical francez, vine la în
ceputul lunei viitoare fn ţară unde va 
avea o serie de întrevederi cu oamenii 
noştri politici. Dela Bucureşti dsa va 
pleca la Belgrad.

*

Abdul Mutallp, a fost con
damnat la moarte. Au fost con
damnaţi la moarte 4 oameni, acuzaţi 
de propagandă antisovietică. Acuzatul 
principal Abdul Mutalip făcea de câ

teva luni propagandă în favoarea izla- 
mismului In provinciile Urbekiatan şi 
Tagekistan. El trăia ca un pustnic stră
bătând aceste ţinuturi desculţ, însoţit 
fiind de trei discipoli şi făcea nume
roşi adepţi chiar din rândurile tinere
tului comunist. Toţi patru au fost con
damnaţi la moarte, iar alţi patru dis
cipoli la câte zece ani închisoare.

Verdictul constată că inculpaţii aveau 
legături cu o organizaţie antisovietică 
dintr’un stat vecin.

*
Aslra la Deva. Despărţământul 

Astra din Deva îşi va începe ciclul de 
couferinţe Dumineca 17 Nov. a. c. Va 
conferenţia dl dr. E. Caba despre: „Boa
lele infecţloase şi profilixia lor*.

*

S’a căsătorit la 108 ani. In
localitatea Stanislavov din Galiţia s’a 
celebrat de curând o nuntă a cărei 
veste a trecut graniţele ţării. Dece? 
Iată motivul. Mirele, Un ţăran numit 
Mordachov Cyta are 108 de ani fiind 
cel mai bătrân ţăran din Polonia. Asta 
este a şasa căsătorie în viaţa Iui. Mi
reasa numără nu mai puţin de 75 ani. 

*
Asociaţia pentru emancipa

rea civilă şl politică a femeilor 
române şi-a reluat activitatea de toam
nă. O primă preocupare a Asociaţiei 
este creearea unui curent de a deter
mina pe românce să se înscrie în lis
tele electorale ale primăriei spre a-şi 
putea exercita dreptul de vot la vii
toarele alegeri municipale. In acest scop 
se atrage atenţiunea tuturor intelectua
lelor românce asupra importanţei de 
a-şi căuta drepturile lor legale, aceasta 
cu atât mai vârtos că femeile minori
tare s’au înscris înir’un număr impo
zant, faţă de care numărul româncelor
este cu totul redus.

*
Regele George a adresai 

un mesagiu poporului elen.
Regele George a adresat un mesagiu 
poporului elen în care spune că che
mat fiind să-şi reia tronul prin ajuto
rul lui Dumnezeu §i prin voinţa popo 
rului, se reîntoarce în Grecia fără a fi 
supărat pe cineva pentru cele întâm
plate tn trecut. Mesagiul arată apoi că 
Suveranul este hotărât să respecte re
specte regimul constitutional, luându-şi 
ca deviză: „Puterea mea se sprijină 
pe dragostea poporului meu*. In în
cheiere mesagiul cere colaborarea tu
turor cetăţenilor pentru a asigura pros
peritatea şi fericirea patriei.

*

Lupta electorală din Anglia.
Pasiunea politică a atins paroxismul 
în circumscripţia electorală Seaham, 
Hardour, unde MacDonald luptă pen
tru reînoirea mandatului său.

Lupta este foarte dârză şi se con
centrează în lozinca: Pentru sau con
tra lui MacDonald. In cariera lui poli
tică niciodată fostul preşedinte al con
siliului nu a întâmpinat o duşmănie 
atât de nîndurătoare. Eri seară după 
ce a luat parte şi a vorbit Ia două în
truniri foarte furtunoase, în a treia nu 
a mai putut lua cuvântul, aşa că în
trunirea a trebuit să fie întreruptă.

MacDonald are ca agenţi electorali 
pe cele două fice ale sale: Shenia şi 
Isbehl.

*
Rezultatul plebiscitului din 

Grecia. Agenţia telegrafică elenă pu
blică următoarele rezultate oficiale ale 
plebiscitului pentru toată Grecia. Pen
tru regalitate, 1,527.711 voturi. Pentru 
republică, 32.452 voturi. Voturi nule, 
3.3268.

*

Păcăli şi
Tăndală: Hallo, Hallo măi Păcălici!
Păcală: Da ce fugi aşa după mine, 

parc’aş merge la America?

Tăndală: Dapoi cum să nu fug că 
ţie-ţi cam place să te ascunzi de mine.

Păcală: Şi ce păgubeşti tu, dacă 
mă ascund de tine?

Tăndală: Cum să nu păgubesc că 
doară săptămâna trecută mi-ai pro
mis să-mi povesteşti ce-or păţit şi 
ceilalţi domnişori la adunarea din 
Orăştie.

Păcală: Care domnişori mă ?
Tăndală: Măi uitucule, d ’apoi nu 

şti că au fost cinci domnişori cari au 
voit să spargă adunarea la care-au 
venit domnii mari ai partidului na- 
ţional-ţărănesc şi numai despre doi 
mi-ai povestit cum şi-or luat plat?, 
iară despre ceilalţi ai spus că mi vei 
povesti In săotămâna aceast*.

Păcală: Măi Tândală, — nu fi şi 
nărod că de tândală eşti de-ajuns de 
tândală, ei n’au vrut să spargă adu
narea că oamenii nici nu i-au lăsat 
să Intre la adunare, — iacă sau aşe
zat şl ei pela uşa Centra ului ca n şte 
huligani şi-au Inc'-pLt să zbiere una 
alta ca la adunări.

Tăndală: Mă Pâ âiici şti Iu poves
tea aia cu purecele şi cu elefantul?

Păcală: Nu-o ştiu mă.
Tăndală: Atunci întreabă când îl 

întâlneşti pe dl redactor al gazetei să 
ţi-o spună că tare bine să potriveşte 
cu întâmplarea domnişorilor. Şi-acum 
fi bun nu mă mai încurca şi spune- 
mi cum o fost cu ceilalţi domnişori.

Păcală: Da lasă-mă în pace că 
m’am şi săturat să mai vorbesc de- 
aceştia.

Tăndală ■ Nu să poate, musai să-mi 
spui, fiindcă am auzit că Is tare mă-

Un pian

Coltul-vefel

Tâ n d a I ă
nioşi şi că tot ei sunt de către pă
dure ca şi cum ei ar fi fost îngeri.

Păcală: Vezi că tu nu pricepi po
litica, — căci doară ei nu de-aia sunt 
supăraţi că au mâncat ruşine, ci de- 
aceia că i-or pus la gazetă şi-i cu
noaşte acum tot judtţulcăce plătesc.

Tăndală: Dapoi cum ei nu se aş
teptau la aceasta?

Păcală: De bună seamă că nu, ei 
credeau că lor li slobod să facă ori 
ce norozii şi că partidul nost, o să tacă 
din gură şi să le sufere.

Tăndală: Nu mat spune? Oare nu 
ne cunoşteau de când eram împreună? 
Nu ştiau ei oare că oamenii partidu
lui nostru nu s de-aceia cari să le-o 
sufere şi că le-o vor întoarce îndoit?

Păcală: Nu mă Tândală, ei or cre
zut că fapta aia nu-i nimica, i-ai aşa 
o jucărie, c’au strigat nişte vorbe 
urâte şi-au crezut că pentru aceasta 
mintenaş vor căpăta o cutie de bom
boane, îi vor săruta Ii vor strânge 
în braţe pentru ispravă şi-i mai laudă 
şi în gazetă.

Tăndală: Nu spune doară n’or fi 
tocmai aşa de proşti?

Păcală: Da ce poţi şti, că doară 
altceva nu poţi crede despre ei când 
îi vezi că s’or mâniat, să vede că ei 
s’au aşteptat ca în loc de judecată 
aspră să fi stat toţi cu mânile la sâa 
şt să Ie fi suferit nelegiuirile lor.

Tăndală: După cum spui tu aşa 
să vede, apoi atunci nici nu-s vred
nici să mai vorbim de ei ci să-i lă
săm în plata Domnului.

Păcală: Atunci la revedere Tân- 
dălici.

Tândală ■ La revedere Păcălici pe 
săptămâaa viitoare ca să-mi spui 
noutăţile de prin judeţ!

Bumbuşcă.
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