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La arme si Ia luptă! Cazul llie Lazăr
de: Vlrgil Kerciu.

Toţi veţi crede că vă che
măm să luaţi în mână armele 
de foc şi să pornim la luptă 
cu ele- Nu. deocamdată nu vă 
chemăm să luaţi aceste arme, 
vă chemăm să vă întăriţi sufle
tele cu armele educaţiei cetă
ţeneşti-

Iată cum să explică seria de 
întruniri pe care-o proectează 
partidul national ţărănesc din 
judeţul nostru. Ele sunt adevă
ratele şcoli politice ale cetăţe
nilor din judeţul nostru, aici 
se va face adevărata educaţie 
politică a cetăţenilor noştri pen
tru a înţelege problemele poli
tice şi a şi exercita în mod con- 
ş'ient drepturile politice pe cari 
le au-

Odată înarmaţi cetăţenii aces
tei ţări cu întreagă educaţia 
necesară pentru conducerea u- 
nui stat aşezat pe baze Cons
tituţionale şi democratice vor 
putea să dea cu succes lupta 
în contra tuturor ereticilor po
litici cari ar vrea să poarte ca
rul statului pe căi greşite şi ră
tăcite.

Veniţi deci cu totii acei — 
cari voiţi fericirea şi înă tarea 
acestei ţări, să vă adăpaţi la 
izvorul unei şcoli politice înăl
ţătoare şi iubitoare de tară- — 
Inarmati-vă dela această şcoală 
cu tot ce este necesar pentru 
a duce lupta de apărare a re
gimului domocratic pentru a ne 
apăra libertăţile şi drepturile 
cetăţeneşti pe cari le-au do
bândit de-abia generaţia noas
tră, după jertfele de sânge prin 
veacuri de-arândul ale moşilor 
şi slrămoşilor nostrii-

La arme şi la luptă cetăţeni 
vrednici şi cinstiţi de pe văile, 
dealurile şi munţii Hunedoarei!

Să fiţi însă siguri că arma 
ştiinţei şi*a documentării a fost 
întotdeauna biruitoare- In fata 
pregătirii temeinice ale masse- 
lor populare cari devin conş
tiente de drepturile lor cetăţe
neşti, cade şi cea mai puter
nică oligarhie In fata argumen

telor ştiinţifice se formă întune
cimea tirăniei şi-a dictaturii. 
Veniţi şi vă înarmaţi cât mai 
bine pentru a ne asigura bi
ruinţa. căci numai laşii se îm
pacă cu ori ce soartă. Iar po
poarele cari şi-au dobândit li
bertatea prin propriul lor sacri
ficiu nu pot fi popoare de laşi, 
ele trebue mai bine să moară 
în luptă decât să trăiască în 
ruşinea tirăniilorl

Dr. Alex. Herlea.

Deschiderea
Parlamentului

Vineri la orele 12 s’a deschis din 
nou p îr’amentul liberal. S. S. Patri
arhul Miron a săvârşit un Te-Deum 
In faţa guvernului, a corpului ofiţe
resc şi câtorva fruntaşi ai opoziţiei. 
La deschiderea parlamentului au luat 
parte şi fruntaşii part. naţional-ţără- 
nesc, goghiştii, cuziştii, vaidiştii, iu- 
nianiştii, argetoianiştii deasemenea ai 
minorităţilor.

Cortegiul Regal a plecat la ora 12 
fără un sfert şi a trecut pe noul bu
levard de peste Dâmboviţa, este des
chis de prefectul poliţiei urmat de 
un escadron al gărzii regale şi apoi de 
mareşalul Palatului urmat de trăsura 
regală In care alături de M. S. Re
gele este şi Moştenitorul Tronului.

La ora 12 Regele soseşte la Ca
meră. Guvernul se află la intrare 
şi-L primeşte pe Domnitor împreună 
cu corpul generalilor, apoi Suvera
nul intră In parlament. După ce di
rectorul camerei Brătescu Voineşti 
anunţă pe M. S. Regele, parlamen
tarii aplaudă îndelung pe Suveran In 
picioare. Preşedintele Consiliului în
tinde M. S. Regelui messgiul. M. S. 
citeşte apoi următorul mesaj:

Domnilor Senatori, domnilor de
putaţi. Sunt fericit a Mă găsi iarăş 
In mijlocul aleşilor ţârii. Apoi M. S. 
Regele stărueşte asupra nevoiei ca 
lucrările cârmuirilor Ţârii să fie le
gate unele de altele.

Criza obştească urmând să apese 
asupra tuturor ţărilor, şi să împie
dece uşurarea legăturilor economice, 
România a fost silită să stăpânească 
vecinlcele schimbări printr’o politică 
asemănătoare cu aceia a tuturor ţărilor.

Fată de criza din lumea întreagă, 
a trebuit să luăm măsuri de preţuire 
a roadei nostre trimisă peste gra
niţa Ţării.

In lucrările viitoare ale Parlamen
tului, se vor lua In cercetare unele 
legiuiri mai urgente după care se 
speră că liberalii vor fi imediat alun
gaţi delaputere.

Opinia publică a luat la cunoştinţă 
din ziare, de ce s’a petrecu!" acum 
câteva săptămâni la Sighet- Frunta
şul maramureşan dr. Ilie Lazăr, fost 
deputat în mai multe rânduri şi pre
şedintele organizaţiei naţional-ţără
niste din jud. Maramureş, a fost îm
puşcat de un agent de stradă.

Parchetul din Sighet a pus în ur
mărire pe d. Ilie Lazăr. Procesul a 
fost strămutat la Oradea-Mare, unde 
se vq judeca în curând.

Sunt surprins de acest procedeu. 
Natural, Ilie Lszăr se găseşte în faţa 
instanţelor judiciare şi nu mi-aş per
mite să polemizez cu justiţia şi mai 
puţin să i suspectez buna credinţă. 
Totuş nu pot să-mi ascund o legi
timă revoltă. Am asistat la Sighet. 
alături de dnii Ion Mihalache, Mihai 
“Popovici, Mihail Ghelmegeanu, Mi
hail Ralea, Victor Moldovanu şi alţi 
fruntaşi ai partidului, la împuşcarea 
lui Ilie Lazăr. Ţăranii în faţa noas
tră la câţiva paşi, au fost asaltaţi şi 
bruscaţi de poliţie în urma unor dis
poziţii nesocotite şi cu nimic justifi
cate, a organelor oficiale locale. S’a 
luat vre-o măsură contra acestora? 
Este posibil ca guvernul să ajungă 
în aşa hal de inconşlienţă, încât să 
se facă complice cu nişte asasini de 
de rând, care au datoria să păzească 
ordinea şi să garanteze viaţa locui
torilor? Oare ministrul de interne cu-

Noi am băgat de seamă că de-o 
vreme încoace la liberalii din Orăş- 
tie parcă nici n ’ar mai exista orga
nizaţie. Adevărul este că la ei de a- 
proape o jumătate de an mocneşte o 
mare duşmănie Intre olaltâ. Astfel 
Vulcu s’a retras şi îşi vede de tre
burile lui căci a văzut el că liberalii 
au căutat numai să se folosească de 
paralele lui şi de lupta care-a dat-o, 
— iar când la răsplată pe Ardeleni 
i-a dat la o parte şi azi judeţul II 
conduce Mitiţă cu Bursan.

Radu Izidor aşa cam este el alb 
ca soarele de primăvară, şi mai ales 
simpatic cum ştie să se facă la toată 
lumea prin naturelul său deschis şi 
comunicativ şi prin inimioara lui plină 
de bunăvoinţă şi culanţă, — a crezut 
că nu-i cazul să se solidarizeze cu 
Vulcu şi că ar fi bine dacă s’ar da 
acum pe lângă Mitiţă. Aceasta a fă
cut-o mai cu seamă fiindcă avea îm
potriva sa nu mai puţin decât 6 cu
rente potrivnice. Astfel erau In con
tra sa Mitiţă cu întreg biroul parti
dului, — Miocu cu întreagă prefec
tura — grupul tineretului liberal In 
frunte cu Nasta, — acţiunea lui Re-

noaşte proporţiile răspunderii care 
gi-a asumat-o?

Ilie Lazăr este învinuit, că împre
ună cu alţi ţărani ar fi spart geamu
rile unor agitatori politici- Atât. Re
zultatul e, că fruntaşul maramureşan 
se găseşte arestat’ iar asasinii şi pro
vocatorii sunt liberi. Procesul se va 
judeca la Oradea. Guvernul igno
rează că în faţa Ardealului se ju
decă un alt proces, al regimului ac
tual.

Procedeul guvernului, în cazul dela 
Sighet, va avea urmări mult mai 
grave decăt se poate crede. Ilie La
zăr are de partea lui întreg Ardea
lul. Şi mai mult, întruchipează avân
tul, entuziasmul, încăpăţinarea până 
la sacrificiu şi dragoste nemărginită, 
pentru libertate şi pentru ţărănimea 
de peste Carp8ţi.

Cine a  strâns mâna flăcăului chi
peş, bun la suflet şi gata în orice 
moment să-şi jertfească totul, pen
tru izbânda cauzei ardelene, a  în
ţeles de ce Maramureşul îl urmează 
orbeşte şi astăzi întreg Ardealul.

Guvernul a căutat să intimideze 
şi să acopere autorităţile din Sighet* 
A reuşit altceva: să solidarizeze îm 
prejurul lui Ilie Lazăr întreg Ardea
lul şi să judece un proces între re
gimul actual hulit de întreaga opinie 
publică românească şi provincia de 
peste Carpaţi.

(, Ordinea").

mus Herlea pentru locul de parla
mentar, — acţiunea lui Săcărea şi 
Pop la Primărie şi venirea lui Niţu 
la Primărie. — Când s’a văzut Izidor 
încolţit de-atâtea părţi a crezut că, 
deşi-i datorează lui Vulcu locui de 
parlamentar, nu-i lucru mare dacă-1 
lasă In clipele cele mai grele şi să 
dă pe lângă cei mai puternici. — 
Astfel a crezut ca măcar unul dintre 
curente să le neutralizeze şi la părăsit 
pe Vulcu şi a început să se dea pe 
lângă Mitiţă.

Aceasta Insă nu i-a salvat de loc 
situaţia căci liberalii din Orâştie vo
iau să-l răstoarne cu ori ce preţ. — 
Se spune de altfel că Radu de frică 
nici n’a mai convocat de '/t an adu
narea partidului.

Liberalii de-aici văzându-se aşa de 
părăsiţi au început să se mişte pen
tru clarificarea situaţiei, — Astfel am 
aflat că zilele acestea a avut loc o 
consfătuire intimă la dl adv. Pop Io
sif şi că acesta ar fi iniţiat limpezi
rea situaţiei la liberalii din loc. Să 
zice că deasemenea şi dl Niţu Branga 
şi Săcărea s’ar fi declarat de acord 

(Continuare tn pag. 2-a)
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Mari necazuri la liberalii din Orăştie
(Continuare din pag. I-a)-

grila scoale».

In statul de azi (Urmare din nr. trecu t)

cu dl Popu Iosif că adecă este ne
cesară o clarificare în organizaţia lor 
locală.

Astfel se aşteaptă convocarea prin 
surprindere a partidului liberal în 
care dl Popu va cere sus şi tare să 
se limpezească următoarele chestiuni;

1) . Dr. Radu de ce na a mai con
vocat de-atâta timp partidul să dea 
socoteală de activitatea lui politică.

2) . Să se aleagă un preşedinte ac
tiv al organizatei locale.

3) . Să se stabilească că nici o cauză 
politică din Orăştie să nu se mai a-

Joi 21 Noemvrie crt. a avat Ioc în 
comunele Dobra, Tătăreşti şi Ilia, 
adunări de plasă cu şefii organiza
ţiilor locale.

Din partea centrului au, luat parte 
dnii: Leontin Pârvu advocat, Lazăr 
Dânşoreanu secretar general al orga
nizaţiei, Dr. Alex. Herlea directorul 
gazetei noastre şi Iosif Roman adv. 
secretarul general al organizaţiei ti
neretului.

La Dobra
In Istorica şi fruntaşa comună Do

bra, a fost convocată adunarea de 
plasă cu şefii de sectoare şi preşe
dinţii organizaţiilor comunale.

Deşi anunţată numai ca şedinţă cu 
şefii pe organizaţii, dar din cauza ma
relui număr de participanţi, şedinţa 
a fost transformată tntr’o mare şi în
sufleţită adunare.

Au participat peste cinci sute de 
membrii ai partidului veniţi din co
munele învecinate în frunte cu con
ducătorii din plasa Dobra, dnii: Ba
be ş, Nistor, Kromek, Golcea, Furdui 
etc.

Adunarea s’a deschis la ora 11 
a. m. sub preşedenţia d-lui Babeş, 
preşedintele organizaţiei din comuna 
Dobra.

Domnia sa a salutat oaspeţii so
siţi, iar printr'o frumoasă cuvântare, 
a arătat istoricul luptelor politice 
duse de către plasa Dobra în cadrul 
partidului nostru, arătând că deşi au 
dat totdeauna cel mai mare procent 
de voturi, totuş pentru ei nu s ’a fă
cut nimic. Dl Vlad cât a fost preşe
dinte nu s’a îngrijit de soartea po
porului. In încheiere arată că plasa 
Dobra a rămas credincioasă partidu
lui naţional-ţărănesc şi promite tot 
devotamentul pentru viitor.

După cuvântul introductiv al d-lui 
preşedinte, dl Adam Nistor secreta
rul organizaţiei de plasă, a cetit ra
portul asupra activităţii comitetului.

A evidenţiat că în urma plecării 
d-lui A. Vlad din organizaţie, numai 
un singur membru al comitetului a 
părăsit partidul şi acela fiind legat 
prin interese personale de dl Vlad.

Raportul dlui secretar a fost ad
mis în unanimitate.

S ’a procedat apoi la alegerea nou
lui preşedinte de plasă.

Adunarea prin aclamaţiune a ales 
de preşedinte pe dl advocat Leontin 
Pârvu, cure este născut şi crescut 
din mijlocul ţărănimei de pe acele 
plaiuri.

Dl Babeş în urma hotărârei plină 
de însufleţire dată de adunare de

ranjeze fără consimţământul organe
lor statutare, — şi mai puţin prin 
propunerile lui Izidor care nu repre
zintă consimţământul tuturor libera
lilor localnici.

Scopul aoevărat al acestei acţiuni 
pornită de dl adv. I. Popu este de 
fapt răsturnarea definitivă a lui Izi
dor Radu. Astfel în curând vom a- 
sista la evenimente interesante între 
liberalii de-aici şi cari de şi se gă
sesc numai în stadiu pregătitor, noi 
le-am prins de veste şi le anunţăm 
de pe acum opiniei publice.

x. y*

clară de ales pe dl Pârvu ca preşe
dinte şi îi predă locul prezidenţial.

Noul preşedinte, mulţumind adu
nării pentru cinstea cu care l’au o- 
norat, promite că va sta totdeauna 
în serviciul ţărănimei. Ca fiu de ţă
ran crede că numai aşa va putea răs
plăti părinţilor săi truda şi greutăţile 
suferite cu purtarea lui la învăţătură, 
dacă va lupta pentru interesele cla
sei ţărăneşti, din mijlocul cărora s’a 
ridicat.

Mai departe face o expunere asu
pra situaţiei politice, arătând urmă
rile nenorocite ale guvernării libe
rale, precum şi netemeinicia mişcării 
vaidiste al cărei reprezentant la noi 
In judeţ este Aurel Vlad.

Au mai cuvântat d-nii Dr. Alex- 
Herlea. Iosif Roman şi Lazar Dân
şoreanu. Toţi oratorii au criticat fap
tele guvernului liberal. Au arătat ne
seriozitatea mişcării valahiste a d-lui 
Vlad, care luptă nu pentru binele 
poporului căruia nu i-a făcut nimic, 
cl pentru interesele sale bancare.

Dacă a vrut uşurarea ţărănimei de 
greutăţile datoriilor dela bănci, de ce 
a votat numai el singur contra legii 
de conversiune.

Oratorii au fost des întrerupţi prin 
aprobări şi aplauze. După cuvântări 
s’a procedat la Constituirea Comite
tului de plasă.

Din lipsă de spaţiu, lista Comite
tului o publicăm îa numărul viitor al 
gazetei.

Adunarea a luat sfârşit la ora IV* 
într’o atmosferă de înălţare sufleteas
că şi entuziasm.

La Tătăreşti
In fruntaşa comună Tătăreşti, oas

peţii au fost aşteptaţi la lonuinţa ve
chiului luptător naţional-ţărănist Ba- 
lint.

Aici s'au adunat reprezentanţii par
tidului din comunele Tătăreşti şi 
Brădăţel.

S ’a explicat rostul venirii, dându- 
se îndrumările necesare cu caracter 
intern de partid.

La Ilia.
Reprezentanţii au fost întâmpinaţi 

de către fruntaşi partidului în cap cu 
dl Dr. Dragomlr notar public în Ilia 
şi dl Peica învăţător.

Adunarea s’a ţinut cu şefii organi- 
zaţiiior din comunele aparţinătoare 
plasei Ilia.

Peste tot s ’a constatat că ţărăni
mea stă neclintită în jurul steagului 
partidului naţ..ţăr. şi că numai dela 
el aşteaptă mântuirea.

Publicăm mai jos din conîratlee 
.Mâine" ziar al tineretului national 
ţărănesc din Capitală, articolul de 
mai jos, — al distinsului nostru co
leg Bucureştean Gh• T, Dumitrescu• 

Când cineva In statul acesta, a încer
cat să ajute mai multe elemente şl 
din clasele mai de jos către şcoalele 
secundare, universităţi şi academii 
technice, a creiat încă un paradox, 
greşind faţă de structura statului. In 
felul acesta, din setea de cultură — 
dacă se poate vorbi în general ast
fel — a tineretului, a luat naştere 
un proletariat intelectual şomer, des
pre care se spune că e „periculos" 
pentru stat. Azi, statul acesta, ai că
rui oameni pun în programele lor 
de guvernământ, ridicarea nivelului 
cultural al „Poporului", a ajuns să 
se teamă de numărul mare al absol
venţilor de şcoale... Iată, dar, armo
nia culturală a vieţii statului burghe- 
zo-capitalist: deoparte proletariat in
telectual şomeur, dealta analfabetism 
până aproape de 40% din numărul 
total al populaţiei.

Guvernul de azi, exponentul lumii 
capitaliste ce se sbate în paradoxele 
declinului, a luat în ultimul timp mă
sura salvatoare Intre cele două tabere 
ale balanţei problemei şcoalei naţio
nale, (deoparte proletariatul intelec
tual şomer şi de alta analfabet); se 
limitează la minimum numărul tine
rilor în şcoalele secundare, universi
tăţi şi academii profesionale. Se vor 
ridica toate obstacolele posibile la 
porţile acestor şcoale, între cari cel 
mai puternic este: sporirea taxelor 
la intrare, sporirea examenelor (de
sigur cu taxe), prelungirea anilor de 
şcolaritate (tot cu taxe)- 

Cine va putea trece aceste obsta- 
aole? Desigur, nu atât cine e dotat, 
cât, cine are banii necesari. Tinerii 
săraci nu se vor mai putea gândi la 
studii înalte. Se zice că pentru ei se 
vor creia burse dată merirâ... Câte 
burse? Fu.xţionarea s sternului bur
selor e destul de cunoscută, ca să 
nu ne răpească mari speranţe... F?p-

Oamenii cinst'ţi să nu se laşe bat
jocoriţi de cămătari şi de bănci când 
îşi plătesc ratele. Astfel dacă li se 
pare că Banca le cere prea mult să 
vină imediat la oamenii partidului 
nostru şi să se informeze cât este 
rata după lege şi să nu dea cu nici 
un leu mai mult căci n’au dreptul să 
încaseze alte spese afară de rate,

Să nu vă tncredeţi în Bănci şi în

I tul sigur, acesta e : din efectivul une 
I şcoale, oricare ar fi, nu bursierii vor 

alcătui majoritatea elevilor sau stu
denţilor. Rămâne acelaş principiu: 
învaţă cine are bani, căci „enseigner 
est un genre de commerce".

Prin tot acest sisstem de măsuri, 
clasa burghezo-capitălistă îşi păsteazâ 
locurile şcoalelor ştinţifice din statul 
său, pentru odraslele sale... Vor da 
din milă şi de ochii lumii, câteva 
locuri de burse şi pentru câteva ele
mente din clasa ţărănească in mă
sura în care le va putea asimila in 
corpul şi spiritul său--

Statul de azi, cu miniştrii, cu rec
torii, directorii şi mulţi dintre profe
sorii săi, ridică obstacole de netre
cut pentru elementele maselor sărace 
şi dotate. E statul care se teme de 
cetăţennii cultivaţi.

In statul acesta, elementele culti
vate din clasa ţărănească nu-şi gă
sesc rosturi, decât în măsura în care 
pot să încapă în şurubăria sa aface- 
ristă.

După modul cum s’a soluţionat aşa 
zisa problemă universitară, ni s’a a- 
rătat (ncă odată mai mult că pro
blema culturii superioare In popor, 
îa statul capitalist se pune numai în 
mod negativ.

Credem că liberalismul capitalist 
şi-a asvârlit definitiv masca de falşe 
democraţie şi îa problemele culturii.

Noi nu protestăm. înţelegem că 
acest stat, această lume ce conduce 
azi naţiunea noastră, na putea face 
altceva decât ceeace a făcut: să în
chidă porţile şcoalelor de cultură su
perioară, care deja erau aşa de de
parte de clasa ţărănească.

Vrem numai să atragem atenţiune 
lumii de tineri de dincolo de centrul 
şi marginea oruşelor cu licee şi uni
versităţi — care, In acest moment, 
i-au închis porţile — că mâine tre- 
bue să aibe şi ei şcoala lor, în care 
învăţătura nu va mai fi afacere.

Şi şcoala aceasta, va veni cu sta
lul nou: Statul ţărănesc.

d e : Gh. T- Dumitrescu.

cămătari, când a-ţi vedea că vă cer 
o rată prea mare căci aceia cari au 
belit poporul atâţia ani ca carnete 
urcate şi spese advocaţiale sunt ca
pabili s’o facă ori când fiindcă aşa-i 
natura lor hrăpăreaţfl.

De aceia alergaţi cu încredere la 
oamenii partidului nostru cari vă stau 
într’ajutor şi vă vor da lămuririle 
cele mai bune.

Răvaş.
Gazeta dlui Vlad dela Orăştie scrie 

cu multă însufleţire, că admiră mă
sura energică a guvernului turc de 
a  fi disolvat logele francmasonice 
din Turcia. E bine, dar ce zice Fii- 
hrerul dela Cluj, preşedintele suprem 
al frontului, care şi el decorează şirul 
francmasonilor?

*
Societatea balneară „Dodona", a- 

cum înfiinţată, s’a  constituit şi şi-a 
ales consiliul de administraţie, Intre

| membrii acestuia vedem pe d. A. 
Vlad şi separat pe d-na Anuţa Vlad. 
Geace ne-a pus în mirare însă, a fost, 
că d, Vlad s’a oprit aci. Este bine- 
ştiut din istorie, că împăratul roman 
Caligula, pe calul seu numit Incitatus, 
l-a făcut consul* Dl Vlad, preşedin
tele frontiştilor din Ardeal şi Banat, 
vecinie îmbetat de sine însuşi, are şi 
dsa calităţile lui Caligula, ca pe urma 
acestuia să-i facă învestitura de 
membru în cons- de adm. al acestei

din Dobra, Tătăreşti şi Ilia

Cât e de mare rata la Bănci ?
Peste rată nu-i slobod sâ se încaseze nici un leu
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societăţi si celebrului dsale câine. 
Pufi de Olimp, absolvent al univer
sităţii căneşti din Spania şi descen
dent al unei vite aristocratice lătră
toare. Ba cum In gospodăria cioco
iului dela Bobâlna, există multă por
căriei nu ar fi surprins( dacă d-sa 
introducea şi un purcel în organul 
de conducere al norocoasei socie
tăţi şi atunci .uriaşul" dela Orăştie, 
pe deplin satisfăcut, potea să excla
me: Sunt cu cătăl şi cu purcel cu 
tot, stăpân al Dodonei!

•
Dl Vlad trâmbiţă în toată lumea, 

mai ales pe Ia instanţele judecăto
reşti, că vaidiştii acuş vor ajunge la 
putere, când apoi dsa va fi ministru 
al justiţiei*

înţelegem această şmecherie a dlui 
Vlad. Dsa are un proces de 3 mili
oane în curs de judecată la curtea 
de apel Timişoara apoi o lungă se
rie de procese de presă, deci îşi 
face atmosferă de pe acum şi caută 
a presiona asupra justiţiei, să-i dee 
câştig de cauză-

Paşte murgule, iarbă verde 1
*

Frontul Românesc a dlui Vaida- 
Vlad, dupăce timp îndelungat a trăit 
din furt, întrebuinţând pe nedreptul 
la mai multe alegeri semnul electo
ral roata, al partidului nostru naţio
nal ţărănesc, asupra căruia nu înceta 
cu calomniile şi terfelirile greţoase, 
— în cele din urmă şi-a ales şi el 
semnul propriu electoral. Acesta e 
un ochiu, dar de aşa formă, că el 
vecinie priveşte la slănina — poterii, 
care însă stă departe de buzele lor 
roase de flămânzire după ea.

Deşi adunarea care era s’o tină 
partidul nostru în 14 Noemvrie la 
Bucureşti s’o amânat să vede că 
partidul liberal din judeţ s'a temut 
că poporul în înflăcărarea Iui pentru 
dnii Iuliu Maniu şi Ion Mihalache 
tot o să plece la Bucureşti ca să 
strige jos guvernul liberal. Aşa au 
pus la cale, ca chiar primăriile să 
anunţe poporul că adunarea nu se 
mai t'ne. — Astfel au procedat şi 
cei din comuna Sereca- Aici oamenii 
s’au pomenit cu câteva zile înainte

întâmplător am aflat, că în foaia 
săptămânală din localitate, ce stă 
şub directoratul dlui Niculae Susan 
şi poartă numele belicos, sugestiv 
dar pripit: .Înainte"/ am fost ata- 
tacat de chiar d. director. O curio
zitate foarte naturală s’a deşteptat în 
mine de a ş ti: Cum şi pentru ce 
sunt atacat, când eu nici cu gândul 
nu eram la această gazetă. Mi-am 
câştigat deci numărul cu bucluc şi 
am cetit proza dlui Susan, care a- 
vea două capete: unul scris pe pag. 
1 a nrutui dela 9 Nov. a, c., în formă 
de expresă închinare mie, celalalt pe 
pag. 3 si 4, fără o anume .închi
nare", evident însă, că avea core
laţia psihică şi unitatea tendinţei de 
a mă lovi, — cu celalalt articol. Ce
tind aceste proze, m’a atins foarte 
neplăcut, cum poate veni .un  iînăr, 
care abia a păşit în al doilea sfert 
de veac11, — vorba autorului, — să-i 
tragă o straşnică lecţie morală .se 
xagenarului" fără nici un just motiv 
iar în celalalt articol să mă vizeze 
pe mine pur şi simplu pe motivul, 
că sunt un declarat defensor al lui 
Iuliu Maniu, încolo tinerelul tiner 
•de abia intrat In al doilea sfert de 
veac", nu avea nici o certitudine a- 
supra mea, că eu sunt autorul, m'a 
atacat deci aşa pe intunerec, ca să 
nu scap neîncolţit, căci — ne spune 
tinerul autor — dsa suferea de o silă

Asta îl face pe d< Dr. Simeon 
Câmpean, ca zilnic să-şi cânte cu 
adâncă jale psalmul:

Doamne, Dumnezeule, a Ta este 
[prea mărirea,

Dar numai aşa, dacă ne aduci 
[poterea.

*
D. A. Vlad face o jălanie cătră d. 

Dr. Vaier Moldovan, că noi, cari am 
stat sub jalnica sa conducere, l’am 
numit dement şi inconştient.

Jălania aceasta însăş dovedeşte, 
că d. Vlad e recidivist în boală, căci 
doar dsa şi-a scos certificatele dela 
doctorii specialişti, cari l’au tratat şi 
le-a depus la curtea de apel Timi
şoara adeca le-a dat publicităţii, ca 
dovadă a lipsei uzului reţiunei şi a 
iresponsabilităţii sale. Noi n’am făcut 
mai mult decât am constatat acest 
fapt propriu a dlui Vied, ca să se 
ştie, că la noi un iresponsabil poate 
fi ministru, deputat şi postator al mai 
multor demnităţi. Aş a o constatare 
ni-o impuneau toate consideraţiunile 
pentru viaţa noastră de stat.

Deci, domnule Vlad, aciasta chiar, 
că se cuvine. Iar dscă certificatele 
sunt false, atunci cel ce operează în 
justiţia ţării cu astfel de instrumente 
ale probaţiunii, este pur şi simplu 
un mare şarlatan, care pentru un 
Câştig de cauză se dă gata nebun. 
Volenti non fit injuria.

Aiasta iar se cuvine să i-o spu
nem dlui Vlad în «fiţuica" noastră, 
căci dacă asesta este fondul dsale 
moral, lumea trebue, să-l cunoască, 
căci doar dsa se girează de bărbat 
de stat şi mare conducător politic.

de 14 Noemvrie că bate doba în sat 
că adunarea dela Bucureşti nu se 
mai ţine şi oamenii să nu se mai 
pregătească. Am trimis imediat oa
menii noştri la măciucaşul din Se
reca să-l întrebe că cine i-a porun
cit să bată doba despre adunarea 
dela Bucureşti şi mi-a răspuns că 
primarul comunal i-a dat ordin.

Astfel fiind noi putem uşor şti dela 
cine vin aceste ordine şi că ia mij
loc este mâna nevăzută a  partidului 
liberal. C. D.

invincibilă de a  nu fi putut rezista 
tentaţiunii de a nu răspunde.

Ce am făcut în feţa acestor ata
curi? — Am luat teiefonul şi i-am 
declarat dlui Susan în termeni cate
gorici, că nu sunt autorul articolu
lui de pricină, care i-a displăcut, 
n’am fost nici chiar inspiratorul lui 
iar în ce priveşte dedicaţia, este o 
denigrare a mea astfel i-se incumbă 
obligamentul moral de a-mi da sa- 
tifacţie prin o declaraţie, în care să-şi 
revoce proza primă iar la a doua 
să declare, că nu mă priveşte pe 
mine, aşa cum s’a apărat dsa, când 
a  văzut, că răspunderea e actuală.

Orice om de bine va constata, că 
gestul meu cu declaraţia cătră d- 
Susan a fost un act de condescen
denţă şi cavalerism, prin care voiam 
să-l aduc de a se convinge, că a gre
şit în ambele articole ale  ̂dsale. Eu 
nu m’am genat şi nu m’am simţit 
redus în demnitatea mea, când în 
iubirea de adevăr am făcut un act 
de sincerizare cu plăpândul tiner 
«abia păşit în al doilea sfert de veac", 
luminându-1, că şi-a greşit adresa cu 
prozele dsale, deci i-se incumbă o 
reparare, de care s a r  resimţi chiar 
şi un elev de şcoală primară, care 
e la începutul cunoaşterii îndatori
rilor etico-morale.

Dar nu de acea e d. Susan direc

torul .organului de luptă naţionalistă 
al tineretului*. Dsa după unele şo
văieli a  declarat, că nu*mi dă satis
facţia solicitată. După această con
vorbire telefonică altă zi dsa s’a  pre
zentat la mine şi mi-a dat unele 
lămuriri asupra celor doi articoli. Din 
aceste lămuriri reţin declaraţia dsale, 
că articolul al doilea întitulat; ,Pen- 
tiu ziarul „Solia" — Răspuns la ar
ticolul : .Cine atacă pe dl I. Maniu" 
— nu mă priveşte pe mine. Iau act 
de această declaraţie. Cât pentru ar
ticolul cu .închinarea", a  căutat să 
se apere dar fără succes, altfel d-sa 
n’a vrut, să-şi retracteze aceaslă 
proză.

Mi-a rămas astfel, ca eu să-mi 
câştig satisfacţia faţă de dl Susan. 
Fac aceasta dar nu cu mijloacele pe 
cari le-ar merita hipernervosul şi bă
tăiosul meu adversar, mai ales după 
ameninţarea necuviincioasă, ce mi-a 
făcut chiar în biuroul meu atunci, când 
1 am primit cinstit şi numai cu vor
be bune. Dar dsa pare a crede, că 
e un Zarathustra aici în Deva ori 
că deţine şi dsa în mână fulgerele 
ca şi d- O- Goga, Satisfacţia mea 
este reînchinarea de faţă, pe care o 
dedică: inimei dlui Niculae Susan 
un modest sexagenar, diletant în 
polit'că şi morală, căzut în disgreţia 
presei reprezentate de dsa.

Nobilul meu adversar văzându-se 
în faţa răspunderii, a căutat, să a- 
firme, că proza sa închinată mie, 
a scris-o în termeni generali nerefe- 
rindu-o la persoană. Aşa să fie? — 
Dar atunci pentru care motiv a în
chinat-o anumit şi direct .inimei" 
mele şi nu celei a  dlui Vlad, C. An- 
gelescu sau dlui Vaida, cari ei au 
răsturnat ţara şt judeţul nostru pro
ducând sfâşierile, de cari se resimte 
d. Susan?

Dar cine ceteşte aceaslă proză, 
momentan constată, că oricât adver
sarul meu a căutat să ticluiască o 
proză în cuvinte meşteşugite pentru 
a-i da o catifelare, ghiarele de mâţă 
sălbatecă tot se văd din ea dove
dind, că nu a ţinut, să grăiască în 
generalităţi, ci a căutat, ca pretin
sele generalităţi să le individualizeze 
Ia persoana mea prin specializările, 
ce le găsim în text şi să mi-le pre
zinte drept închinare, care în reali
tate era o acuzaţiune deghizată şi 
totuşi foarte evidentă.

Concluziunea, ce trebue, să fac 
deci, este, că d. Susan în souverani- 
tatea sa de gazetar a ţinut, să mă 
atace şi a făcut aceasta conştient a- 
supra nedreptăţii, ce-mi face. D. 
Susan e în măsură, să ştie, cum 
s au produs sfâşierile în judeţul 
nostru dela primul început şi da
că i-a mai rămas un ultim rest 
din iubirea de adevăr şi a obiecti
vitătii, atunci va trebui, să constate 
nu numai sfântul adevăr, că nu eu 
am fost agresorul, dar că eu am 
fost vajnicul susţinător şi cu graiul 
viu şi în presă, al ideii împăcării 
dlui Vaida cu dl I. Maniu iar mai 
târziu am fost unul din aceia, care 
am desfăşurat eforturi pentru a îm- 
pedeca ruptura şi când aceasta to
tuşi s’a consumat, eu n’am făcut alt
ceva, decât să mă ţin în continuă 
defensivă pentru a para loviturile 
barbare de extremă sălbătăcie, ce 
au deslănţuit asupra mea d- A. Vlad 
şi bandiţii de condeiu, pe cari dsa 
i-a angajat la gazeta sa personală. 
Aceştia nu căutau combaterea, ci 
de-a-dreptul uciderea adversarilor 
lor politici. Ba mai mult: Am fost 
atacat chiar în existenţa mea mate
rială .scos fiind prin un act de călău 
dela banca Ardeleana pe toată linia 
de iubitul meu văr, căruia 34 ani 
i-am fost mâna dreaptă în acest ju 
deţ iar în plus mai eram şi unul din
tre marii acţionari şi marii deponenţi 
ai Ardelenei.

Dar nici altfel d. Susan nu avea 
competenţa de a mă ataca- Dl Susan 
e în sclăvie, iar sclavul nu are de
cât un singur drept, o singură com
petenţă şi o supremă datorinţă: să 
se lupte pentru emanciparea sa pen
tru a-şi dobândi libertatea şi indepen
denţa gândirii şi a scrisului, singu

rul clenodiu, care poate constitu 
mândria şi demnitatea omului.

Şi mai ceva. Dl Susan e în sclă
vie nu peste facultatea voinţii sale, 
ci din vrerea proprie- Aşa un sclav 
şi mai puţin este indrituit, să scrie 
o proză dăscălitoare şl chiar acuza- 
toere la adresa unui sexagenar, care 
nu e din şirul celor din urmă şi nici 
n’a  greşit ceva împotriva poruncilor 
preconizate cu atâta evlavie simulată 
de d. Susan.

Idtă deci, că adversarul meu a- 
tunci, când mi-a denegat cea mai 
uşoară satisfacţie, pe care i-o soli
citam, a ţinut mai mult la poruncile 
patronilor sei, cari l’au încătuşat, 
decât la cel mai elementar precept 
etico-moral- creştin, că dacă ai ne
dreptăţit pe cineva, să-i dai satisfac
ţia cuvenită.

Cum însă eu nu vreau, să-l fac 
pe d. Susan mai bun, de cum este, 
nu stâruesc a-1 moraliza, ci pur şi 
simplu Ii resping proza cu rugămin
tea, să o pună pe tavă şi să o în
chine acelor patroni ai săi, cari i-au 
închiriat — condeiul.

Lumea mea e alta decât cea a  d. 
Susan. Independent şi neînfricat, eu 
am stat întotdeauna In slujba con
vingerii şi nicicând n’am slujit pa
troni. Dsa însă cunoaşte o lume mai 
bună: cea a înjugării gândirii şi a 
sufletului. Rău de fire, cum sunt, 
îi doresc adversarului meu viaţă lungă 
în lumea, pe care a îndrăgit-o şi în 
care s a  transplantat după ce încă 
nu demult bătea cu totul alte acor
duri în scrisul dsale.

Dr. Iustin Pop.

Cântecul
Ţăranilor

Publică Cântecul Ţăranilor dato- 
torit unui distins poet, membru al 
partidului naţional-ţărănesc:

I

Tară românească 
Tară de ţărani,
Buni să te muncească 
Mii şi mii de ani!

Ne-a venit şi nouă 
Rândul să zidim 
Românie nouă 
Pe vechi ţintirim!

Refren:
Din brazii Carpaţilor 
Cetele pornesc 
Sus cu steagul, fraţilor, 
Steagul ţărănesc

II

Veche bună tară 
Te-au prădat pe rând 
Foametea barbară 
Ciocoiul făm ând...

Dar de aici naite 
Noi sântem stăpâni!
Să luaţi aminte 
Tineri şi bătrânii

Refren:

Se mişcă ogoarele 
Plugarii pornesc 
Că răsare soarele'
Steagul ţărănesc 1

Abonaţii cetlfl si faceţi 
reclamă numai fn

„SOLI A“

Cum au procedai liberalii
din judeţ faţă de adunarea dela Bucureşti

O re-închinare.
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Coltul-vefel

Picată si Tăndală
la şezători prin plasa Geoagiu

T ă n d a lă Scoli mă păcălici, scoa- 
lă-te iutei

Păcală: Da ce vrei mă, cu tine 
nu-i bine nici cum, cănd fug de tine 
strigi după mine când stau şi eu câ
teva minute liniştite mă tulburi!

Tăndală: Nu te năcăji mă că am 
o veste mare.

Păcală: Ce veste doară n’o fi ve
nit Papa dela Roma la noi In sat.

Tăndală: Nu dar am primit o scri
soare tare şoadă dela Geoagiu.

Păcală: Da ce spune In ea dc-ţi 
pare aşa de şoadă?

Tăndală: Iacă Ii descopere popo
rului pe aceia cari îşi fac mendrele 
lor în loc să-şi vadă de treburile o- 
ficioase.

Păcală: Ia ceteşte-mi-o şi mie, să 
auzim.

Tăndală: Cum să nu, ia ascultă aici:
Zice-se că “  Z L Z Z  fiind

om sărac, a autorizat pe un notără- 
şel sâ-i cumpere — fără bani— 100 
kg. mere de soiu dela producătorul 
Bacra Simlon, ca să-i de-a voe apoi 
8ă mai strângă şi In viitor.

Zice-se că ^  a tolerat —
pentru acest serviciu — notară şului 
să cumpere prune din banii comu
nei şi să facă rachiu. Poate să-l aibe 
pentru eventuale nouă alegeri, ca 
să-şi mai strângă din nou ţiganii In 
localul primăriei seara şi să-i trimită 
la votare adăpaţi şi prevăzuţi cu bi
letele altora şi apoi să facă repeta 
Conform ordinului administraţiei. Şi 
că primpretorul nu ar fi strein de 
participate la beneficiu,...?

Primăriile notariatului acestuia vor 
avea ceva de spus, atunci, când au 
cuvântul!

Zice-se că acest notărăşel sudue In 
oficiu de Dumnezeu şi trimite la ori
gine pe săteni, cari cutează.'să-i ceară 
vre-un act oficios, acoperinda-se, că 
are de isprăvit ordinele directe a 
d-lui prefect T T "  etc. — In timp 
ce aduna la prune la căzanul lui 
Cozma Lazar şi Alb Petru.

Zice-se că anul trecut a c u m p ă 
r a t  din o comună pruned pentru o 
declaraţie de fiert rachiu şi i-au a- 
dus rachiul cu buţile, altcum le tră
gea de Dumnezeu etc. oamenilor, 
cari s’ar fi opus.

Zice-se că la construirea primăriei 
dela sediu notarul aduce in clacă

ŞTI RI
Pentru cetitori şi abonaţi. Ii ru

găm pe tofi aceia cari nu doresc 
aă aboneze foaia noastră Să ne-O 
restitue Imediat, — căci altcum 
îi considerăm abonaţi şi o să le pre
tindem plata abonamentului. $i în 
afară de aceasta nu-i cinstit să ci
tească gazeta folosindu-se de pagu
ba noastră întrucât ea se tine cu 
mari sacrificii materiale, costând 
multe parale tipăritul, hârtia, spesele 
de poştă etc. — şi nu credem că aş
teaptă nimeni să i-se trim ită foaia 
fără să-şi achite abonamentul.

Apelul „Crucel Roşii" Seceta 
cumplită, care a dăinuit toată vara a 
pustiit tot ce a fost vegetaţie, In şapte 
Judeţe din Basarabia şi Moldova, 
astfel că populaţia acestor Judeţe 
este sortită peirei, din cauza lipsei 
alimentelor şi obiectelor de îmbrăcă
minte, chiar acum In pragul ierni.

materialul etc. şi nu le trece oame
nilor prestaţia întreagă, iar argaţii, 
cari preiau transporturile, primesc 
diurne grase etc.

Zice-se că el aranjează şi toate târ
gurile comunei, pentru cari îşi so- 
coate diurnă specială, tolerat de cei 
sus puşi.

Zice-se că notarul este tot în ex
cursii de agrement, respective de a- 
ranjat punga, iar In birou sunt nu
mai cei umili!

Zice-se că primpretorul tace şi face!
Zice-se că un oarecare primar chiar 

2 la număr, a împărţit material de 
construcţie dela o şcoală şi o primă
rie mai mică decât cea dela sediu — 
la diverse persoane şi oficialităţi — 
ca să le meargă bine afacerea.

Zicu-se şi alte lucruri despre unele 
transferări, — cari s’au contra-man- 
dat, — căci cineva este gros la pungă 
în urma Împilărilor şi e tare la partid-

Zice-se că “ j ZZXZ& a dat functie 
unui lup aici In plasă ca să facă pe 
agentul sanitar-ueferinar, zis pentru 
contraserviciul unei sume de 6000 
lei împrumutată ?!

Că şi sunt foarte mulţumiţi oame
nii din plasă cu acest agent veteri
nar, că cel puţin poate să-şi fiarbă 
agentul prunele în linişte, strânse 
pentru rachiu" şi-şi mai vede de ne
goţ, In timp ce plata dela judeţ um
blă, — fără ca el să presteze ceva.

La şezători zicu-se multe, cari le 
voiu mai povesti In numerele viitoare 
ale gazetei.

»Sic“.

Păcală: Mă Tândală toate fură faine 
dar spune-mi tu cine-i dl ăla „Sic".

Tăndală: Asta nu ţi-o pot spune 
că m’o rugat să ntt-1 spun dar o zis 
că el răspunde ori când de cele scrise 
şi tare i-ar părea bine să-l cheme 
dl prefect la el ca să-i spună pe faţă 
toate lucrurile.

Păcală: Bine, bine, dar şti tu care 
mi-o plăcut tare, aia că săptămâna 
viitoare o să mi-le scrie şi pe cele
lalte poveşti de prin şezătorile Ge- 
oagenilor.

Tăndală: Atunci servus şi la re
vedere pentru săptămâna viitoare.

Păcală'- Servus, Servus.
Bumbuşcă.

Guvernai a solicitat conc&rsul Cruci 
Roşii, pentru această mare operă de 
amanitate şi solidaritate naţională.

Această operă nu se poate înfăptui, 
fără resurse materiale şi fără con
cursul tuturora.

Pentru ajungerea scopului, facem 
apel la toţi oameni de bine, ca să 
se gândeascăşi la cei în suferinţă, 
donând câte ceva din ceiace ar avea 
disponibil, pentru ajutorarea celor 
flămânzi şi fără îmbrăcăminte.

Rugăm publicul binevoitor a în
druma donaţiunile pe adresa acestei 
filiale în oraşul Deva. pentru care 
se va elibera chitanţe.
P r e ş e d in ta  f i l ia l e i  O rno ii R o ş ii D eva 

Olga Col. Cernătescu
Secretar: P. Perian 

*
Primirea Regelui George al 

Greciei la Florenţa. Duminecă 
Regele George al Greciei a sosit la 
Florenţa cu un tren regal, fiind în
tâmpinat la frontieră de reprezentanţii 
Regelui Italiei şi a Ministrului de Ex
terne. A fost salutat In gara Florenţa

de membrii Familie Regale Elene, 
aflaţi aici, printre cari şi M. S. Elena 
a României şi de reprezentanţii au
torităţilor locale. Dela gară Suvera
nul a plecat cu automobilul Ia vila
.Sparta" unde rămâne până Miercuri 

♦
Nou licenţiat în Drept. Dl Ma

rius Finţescu, fiul D-lui jude Preşe
dinte Nicolae Finţescu din Orăştie, a 
obţinut Diploma de licenţiat In Drept 
la Universitatea din Bucureşti.

Luna se va fărâmiţat Un en
glez care se ocupă cu corpurile ce
reşti spune că In curând se va pro
duce o mare schimbare In mersul 
lupei. Ea va trece adecă printr’o re
giune primejdioasă. In regiunea a- 
ceea se va rupe In bucăţi, mai întâi 
în două, apoi în patru şi pe urmă In 
opt. Bucăţile acelea se vor aşeza In 
jurul lunei ca inelul din jurul plane
tei Saturn. După această schimbare 
— spune englezul, — vom avea In 
fiecare noapte lună plină. — Această 
schimbare se spune că se va pro
duce „In curând".

*

O nouă invenţie. Am auzit de
razele X, cu ajutorul cărora doctorii 
privesc înăuntrul trupului omenesc, 
căutând să vadă dacă e sănătos ori 
beteag. O ştire sosită din străinătate 
ne spune că s’au descoperit raze cari 
acoper orice obiect şi ori ce fiinţă. 
Razele acelea au fost descoperite de 
un tânăr inginer, un fizician vestit, 
care a şi făcut o experienţă, de faţă 
fiind mai mulţi privitori. Pe scena 
unui teatru a aşezat mai multe o- 
biecte şi oameni. A lăsat apoi să 
cadă asupra lor razele cele noul, şi 
In câteva secunde obiectele şi oa
menii nu s’au mai văzut. — Departe 
merge mintea omencnscă. Multe lu
cruri descopere.

Ce face omul fn decursul
vieţii. Un cetăţean a împlinit vârsta 
de 78 de ani. In ziua împlinirii s’a 
oprit locului şi a căutat In trecutul 
lui, ca să vadă cum şi-a petrecut 
viaţa. Iată ce-a găsit: A dormit 26 
ani. S ’a îmbrăcat doi ani. S ’a des- 
brăcat tot doi ani. A scris opt şi a 
cetii şase ani. A cântat Ia pian opt 
ani şi a vorbit un an. A călătorit, s’a 
spălat şi s’a scăldat câte un an. Hră- 
nindu-şi trupul a cheltuit nouă ani 
de viaţă. A învăţat zece şi a judecat 
trei ani. Nu ne spune însă bătrânul 
câţi ani ori cel puţin râie luni ori 
săptămâni a stat In biserică şi s’a ru
gat lui Dumnezeu.

*
Cel mal mare porc din lume

îl avem noi Românii. Are patru ani şi 
şi cântăreşte 700 kg. A fost crescut la 
o fermă din Cluj iar săptămâna trecută 
a fost dus la Bucureşti, la Ministerul 
de domenii, unde zace toată ziua cu 
nasul în târâţe, orbit de grăsime, ne
putincios să se mai ridice pe picioare, 
îngrijitori speciali se ocupă de el, ca 
să se poată stabili cât poate fi îngră
şat un porc de rasa lui.

*

Vapoare scufundate de fur. 
tună Vn Marea Neagră. Furtuna 
violentă care bântue în Marea Neagră 
a făcut rumeroase victime. La Ciankin 
s’au scufundat mai multe vapoare. La 
Trebisonda, portul este complect dis
trus. Căpitanul unui vapor care s’a 
scufundat a povestit lupta dramatică 
pe care a dus-o împotriva elementelor. 
Echipagiul fusese cuprins de o aseme
nea panică încât în cursul operaţiilor 
de salvare a pasagerilor, căpitanul a
fost nevoit să facă uz de revolver.

*

Care popoare mânancă mai 
mult! Un ziar englez făcând soco
teala hranei pe cap de om la dife
rite popoare, ne arată următorul re
zultat :

Cel mai mult mănâncă italienii, 
(peste 2 kgr. mâncare pe zi). Ur
mează apoi americanii, francezii, ja
ponezii, englezii, etc. Cel mai puţin 
ar mânca olandezii, cari sunt foarte 
cumpătaţi la mâncare.

*

Roşeaţa nasului sl a mâini
lor, de cari metehoe sufer unii oa
meni (cari nu obicinuesc să bea) se 
poate ascunde şi uneori vindeca, un
gând dimineaţa părţile roşietlce cu 
coldcrem, peste care te pudrezi cu 
amidon. Dacă vrei să ştegi crema, 
ştergi locul cu alcool camforat. (Toate 
se cer dela farmacie). Să nu se uite 
că nasul se înroşeşte la unii oameni 
şi din pricina băuturii îmbătătoare. 
Aceştia vor scăpa de roşeajă numai
dacă vor părăsi obiceiul de a bea. 

*
Ca geamurile sâ nu se abu

rească trebue să le ştergem In fie
care zi cu o cârpă umezită într’un 
amestec de apă cu a patra parte 
glicerină. Geamurile vor fi curate şi 
nu se vor aburi.

*

Sâmburele de nucă, dacă e
veşted, uscat, poate fl făcut iar plin 
cu gust bun, dacă îi opăreşti cu apă 
sărată caldă. Ţii sâmburii tn această 
apă până se răceşte. Atunci, scoţăn- 
du-f, poţi coji sâmburele de peliţa 
lăi, întocmai ca şi toamna când sâm
burele îl scoţi din găoace.

*
Rugina o scoatem repede, fre

când obiectele atinse de ea cu un
amestec de sare şi de zeamă de lâmâe. 

*
In luna Noemvrle. omul gos

podar scoate gunoiul şi îl împrăştie 
pe arătură. Sădeşte pomii, sapă râ- 
zoarele şi pomi" îi curăţă de uscă
turi şi cuiburile de omizi. Pune spini 
în jurul pomilor să nu-i roadă. în
groapă viţa de vie (poama). Repară 
uneltele de casă. Orândueşte pentru
iarnă casa, grădina şi uneltele lui.

«

Inaugurarea legăturii radio- 
telefonice directe cu America.
Duminecă s’a inaugurat legătura ra
diofonică directă între România şi A- 
merica. După cuvântarea ministrului 
Statelor Unite la Bucureşti, a vorbit 
d. ministru N. Titulescu care în en
glezeşte a transmis poporului ame- 
ncar pretenia Românilor, asigurând 
populaţia de pesîe Ocean că Românii 
se va strădui să lupte pentru cauza 
păcei atât In interior, cât şi în con- 
siile organismelor creiate pentru men
ţinerea păcii: Mica înţelegere, înţe
legerea Balcanică şi mai presus de 
toate Societatea Naţiunilor. Dsa a ter
minat spunând: „Trăiască America", 
f f ia m u m a c e c a r a n a m m

De vânzare
Vând din mână liberă, un

puiu de taur,
în etate de 1 Va an, de rasă 
Si m en  tal ,  sănătos, bine 
desvoltat- frumos, blând ţi 
eftin- Reflectanţii să se a- 
dreseze la subsemnatu:

Irimie Necsa,
p r o p r i e t a r  In comuna:

Mărtinesti* u. p. Orăştie
/

Jirant! Dr< Ale*. Herlea. Tiparul tipografiei Hirsch, Deva 1935.


