B l a j , Joi, 22 Ianuarie 1920.

Anul II.

ABONAMENTUL:.
3 0

c o r

1 5

Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j , Jud. Alba-de-jos.

c

(30 bani.)

D i r e c t o r : Alexandru Lupcanu Melin, deputat.

90

Neamul nostru românes©
a trecut până acum prin
trei zodii mari. Cea dintâi
a fost zodia suferinţii şi a
aşteptării. A doua: zodia
norocului. Şi a treia:-codi*
bucuriei.
Zodia dintâi a început
aproape deodată cu zămi
slirea aoastră pe aeestea
plafar!. Şi a ţinut lungi
veacuri de trudă şi de
robie.
Â doua zodie a fost
scurtă şi a venit ea o uttdă
de Yânt furâunatec. A venit
cu iureş de trezire, cu
fâlfâiri de tricolor, cu zăn
gănit de baionete, cu bu
buit de tunuri.-A venit cu
ursita noastră cea bună,
care ns-a ridicat ceaţa de
pe ochi, ne-a deschis ini
mile şi ne-a făcut să înţe
legem, că „acum ori nici
odată" trebue să nc unim
toţi fraţii de-un sânge şi
de-o lege! Această zodie
ne-a adus cununa libertăţii,
ne-a adus slobozenia şi
gimente«le de dorobanţi şi
vftnâtori
ai Regelui ro
mânes©...
Această zoaie
- a dat unirea
tuturor
Românilor!
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treia a fost zodia bu
curiei. Ea ne-a adus ho-'
*
frăţeşti din margini
»a margini de hotare. Cupa
dulce a bucuriei am go: ° Pâaă la fund. N e - a »
* - joc cu toţii, moş* S«, bătrâni, bărbaţi, juni
* meri, de avalma. Ne-a®
«aolit, am plâns şi am râs
de bacui"
rie. Am văzut pe
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ţ i e i noastre, ne-am
a m a t Reginei «"
«?-»•««
şi ni-s
au
e l e

h t

p n n

în

C

lt

U l l a

inc

ANUNŢURI ŞI RECLAME

lese ea număr poporal a! „Unirii" în fiecare Joi.
fcel

Ua an • • • •
- <
>
p v, de an . . 15 cor. (7'50 Lei)
Un număr 60 fileri

Nr. 4.

uaplet piepturile de mân
drie, vizând pe împăratul
nostru de mâne, pe Alteţa
Sa Prinţul Carol. Şi anul
care s'a dus a încheiat
z©iia c«a de fericire, prin
deschiderea celei dintâi
Adunări a tuturer Româ
nilor, a
Parlamentului
dela
Bucureşti,
care a
înscris între legi înfăptui
rea României Mari...
De-aeum încolo vine zo
dia aşezământului, sorocul
muncii! Vorba din bătrâni:
ai casă., ai moşie, inimă îţi
mai trebue, inimă de muncă,
şi socoteală bună.
Aşa suntem noi astăzi.
Avem casă, aveai moşie,
că din Nistru până în Tisa
tot brazdă românească îi
de-aeuma... Avem pământ
(împărţeala se face acum)
fi avem ocrotealâ, — una
nc mai trebueşte: să ne
punem la treabă numai
decât şi să începem zodia
muncii, fără de care tot
ceeace
am
făcat până
acuma şl am câştigai 'cu
lacrimi, cu sudori ş i ; cu
sânge, se va dace iarăşi
în vânfc, preoum au viat!
Destul am jucat şi ne-sm
veselit, destul am strigat
„ura" şi „trăiască", acum
e vremea să mai începem
s striga „Doamne-ajutâ!"
începe zodia lusrului.
România mare trebue în
tărită cu fer* harnice de
plugari, cu ciocane de me
şteri, cu condeie ciastite
de slujbaşi, cu frunţi -se
nine şi înţelepte de eonducători. Duşmanii noştri
de ieri încep a se trezi

din ameţeală şi a sta pân
ditori la hotarele moşiei
aoastre; aşteaptă să nc
v a d ă netrebnici şi leneşi,
ca să no pună iarăşi ma
nile în grumazi.
Să muncim deci cu toţii,
m i c şi mare; să muncim
făru pizmă şi fără lăcomia
Gea urîtă a nesătulului.
România-i mare, România-i
bogată; ne poate hrăni şi
îndestula pe toţi.
A. Melin.
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M. 8. Regele
c ă t r e oşteni.
In ziua da Anul no» Maiastatsa S a
Regele a dat un foarte câlduro»
şi părinteso ordin d« zl câtrâ
armata, glasuind astfel :
Ordin

«Se

zi.

>Pe pragul unui nou an,,
gândul Meu se îndreaptă cu
deosebită
mulţumire spre
iubita Mea armată.

>Anal ce apune a împo
dobit eu aoui lauri drapelele
Poate nici Intr'o ţară ori, noastre şi fenumele vitejiei
rw> uine zis, la nici un po româneşti, pe cari le-eţi papor n'a fost şi na este ţă tus duse departe ^peste ho
ranul mai mult ciastit ca Ia tarele Ţârii, fnfmgându-Ie pe
noi Românii. Şi mai cu zidarile Capitalei unui vecin
seamă Ardealul nostru a fost rătăcit. Respingând un atae
totdeauaa o vie pildă în mişelese aţi făcut o operă
privinţa aceasta. L a noi ţă de ostaşi In luptă şi operă
ranul a fost talpa ţării şi tot civilizatoare, ocrotind pe cei
ţăranul a fost şi este şi câr- persecutaţi şi ajutând pe cei
muitorul ţârii, pentrucă a- nevoiaşi. Cu vie satisfacţie
proapg toţi condacătorii no puteţi privi înapoi anul ce
ştri sunt ori ei înşişi, ori apoi s'a seetrs.
>U» neu an se deschid©
părinţii lor copii de ţăran.
înaintea
voastră. El vă aduce
Poporul nostru este un
popor cuminte şi cu scaun oa o stântă da-torie să staţi
la judacată, care şi-a ştiut de pază la hotarele Ţârii
creşte copiii foarte cum se noastre întregite, uniţi sub
cade. Chiar şi străinii s'au cutele aceluiaş falnic steag
minunat totdeauna de cu cu fraţii din ţinuturile câşti
gate prin vitejia voastră.
minţenia făranilor noştri.

Fii de ţăran.

Câtă mândrie trebuie să
umpl» sufletele ţăranilor no
ştri, câ«d cetesc, »ă amân
doi mitropoliţii bisericilor
noastre româneşti sunt fii de
ţărani. Oltul şi Murâşul, ace
şti fraţi buni, au dat nea
mului româuese doi arhierei,
dela' cari foarte multe aştep
tăm. Oltul ni l'a dat pe
Mitropolitul Pasite, iară Mu
râşul pe Mitropolitul primat
Miron, care a fost pus Mi
tropolit la Bucureşti.

»Vă cer astăzi tuturor
ostaşilor sa puneţi toată
râvna şi toată credinţa ee
aţi jurat In îndeplinirea da
toriilor voastră ostăşeşti.
»Cu dragostea uiui pă
rinte, care • împărtăşit cu
ostaşii sai zilele rele ca şi
ede bune, vă urez din tot
sufletul ani mulţi şi fericiţi*,
Ferdinand.
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tal», şi nu dai de ele, ia s a p a
şi răscoleşte bine ţărâna ogo
rului tău — «colo ai să găseşti
ntotdeauna comori de bucurii,
a cari nici nu te gândeai.
4) Zici că pe cei trei bieţi
ai tăi ai să-i trimeţi la B u c u 
reşti, să înveţe In şcolile mari
de aici — „să mai huzurească
şi ei ca boerii", că destul aţi

Cu limbă de moarte...
- Istă cele» din urmă sfaturi, pe
cari lt-a seri» cu puţin înfato M
moartea sa, s a r e l e român AUxanim
H*brf4Tăpoiat Ia Bucure?., ta ziua
de l 9 N o e m v r i e l 9 1 9 . Acestea sfaturi,
date ta formă de scrisoare, sunt un
testament nepreţuita! iilelor noastre,
<Je care ascultând, vom putea întrâderăr să ne bucuram de înfăptuirea
frumosului nostru vis naţional, de R o 
mânia ilare.

Ionică Dragă,
Să-ţi spun drep,„nu mi-a plă
cui deloc scrisoarea ta. Pentru
mine e aproape de neînţeles,
cum poate ua om în t o a t ă firea
sa vorbiascâ în felul a c e s t a de
spre el şi despre faptele lui vite
jeşti. Şi-mi pare c u atât mal
râu, cu cât am auzit câ în ade
văr te-ai purtat în răsboia ca
un viteaz.
C» Va _-întâmplat cu tine,
finale dragă? Ce vierme a intrat
tn Inima ta bună şi dreaptă şi
simplă de-acum patra ani?.. Ai
fost citat cu ordin de zl prin
tre cei mal vrednici ostaşi, al
fost înaintat, pe cât au îngăduit
legile, — te-af întors acasă tea
făr, i-ai găsit pe toţi sănătoşi,
te bucuri dc-un nume cisstit tn
satul tău — aţi strâns două trei
părăluţe — ce raai vrei? Şi ce
ţi-a căşunat pe ţară s'oocăraşii?..
Te superi că nu se votbeşte
în fie-care zi, din amvomul bi
sericii, despre isprăvile tale, că
nu vine să-ţi cânte muzica regi
mentului în fie-care Duminecă,

şi câ „statul' n'a dat afară pe
proprietarul de acolo, ca să te
pue pe tiae stăpân îs casa şl
pe moşia lui ?'Iţi' pare rău câ
n'ai îurat şl tu, 'că n'ai fugit de
pe front, că n'ai fost un ticălos
ca Patru- al lui Stoian, care
zici c'a deschis dugheană în
sat cu preţul mişeliei lui? —
Nu, desigur că nu te-ai schimba
pe el.

din încrederea a c e e a ? . Tare-aş
vrea ca ceea ceti spun aci să
mâi găsească în sufletul tău uh
colţişorcurat unde să se prindă.
Că nu-ţi scriu ca un om ds
carte, ori ca un învăţător uce
nicului său — ci c a . u n părinte
cu durere unui copil rătăcit,
pe care vrea să-1 aducă la cu
noaşterea adevărului. îmi scot
chiar din cuprinsul răvaşului
tău sfaturile, pe care ţi le dau.
Şi ţi-le dau cu număr... ca să
nu le prăpădsşti.

muncit voi şi v'aţi chinuit...

.1) Zici că ai bani, şi vrei să

mai fii şi ta boer...
Lasă, mai întâi, că una-i ba
nul şi alta-i boeria, — dar cum
te hotărîşi să te dai tu lenei
tocmai acum, când în toate
ţările vechile boerii se duc, şi,
pe ruiniîe lor, se ridică la cin
ste mare boeria cea nouă şl
singura adevărată, m u n c a ? Aceasta-i puterea, aceasta-i re
ligia zilei de mâine. Şi popoa
rele cari vor sta în afară de
îngrădirile acestei credinţi, sunt
osândite să piară. Degeaba te-ai
luptat la Mărăşeşti, dacă tocmai
acum când ţara are mai mare
nevoa de dragostea şi de bra
ţele noastre, ale fie
căruia
dintre noi, tu dai bir cu fugiţii.
Putem lăsa copiilor noştri
rea lui Iov;-dacă n'am muncit
ca să le lăsăm o ţară liberă,
stăpână pe bogăţiile ei, ş'un
suflet legat de bucăţica asta de
pământ — copiii noştri,, cu
toate milioanele tor, dac'om sta
cu mâinile 'n sân vor ajunge
robi la străini. Iar mălaiul, va
ajunge 70 lei kilogramul.

Dar eşti necăjit. Trebue să
fii foarte necăjit, ca să-mi scrii
tu mie c'ai fost un prost de
ţi-al făcut datoria cătră patrie,
că, iată, ţi-ăi vărsat sângele la
Mărăşeşti c a să plăteşti mălaiul
cu 7 lei kilogramul, şi că să
mal poftească ciocoiul să te
înjure la munca moşiei lui; c'a
mai munci şl el de-acum, că

s'a jitroslt avântul" burghezu
lui, c'a sunat ceasul „revindecărilor" (cura,t revindecăril), ş'atâtea alte vorbe pocite cari
duhnesc de-o poştă a bolşevicie rusească. Ai văzut unde
i-a dus pe bunii tovarăşi Revindecarea D-tale, gbspodin Ioan...
Dar nu. Să nu ' vorbim cu
mânie, că mânia-l de la diavo
lul. Şi eu vrea» să te dumeresc,
nu să te cert. Iml spuneai odată
că al toată ÎBcrederea în chvântul meu. Mal păstrezi ceva

2) Nu-i bine să pomeneşti
într'una de sângele tău vărsat
la Mărăşeşti. Aceea e o jertfă
sfântă şi nu se cade s'o ameste
cărh în toate gunoaele supă
rărilor noastre zilnice. Vitejii
sunt oameni tăcuţi, de obiceiu
— oameni de fapte, nu de vorbe
Iar isprăvile tale s'o ştii de la
mine, pierd din îrumuseţea4br
dacă vorbeşti mereu de ele,
Ori e o datorie pe care ţi- j
împlinlt-o, ori e un dar pe care
l'ai făcut ţârii şi neamului tău
— alţii să vorbiaseă. In orice
caz tu nu trebue s'aştepţi nici
taude, nici răsplătire — ă nu
pentru acestea ai făcut ceea
ce-ai făcut.
3) Uită-te mai-ales l ]
.
rile bune din jurul tău, iar |
cele rele cată num
le îndrepta şi te f e r i Jl pe « . U I de molima lor. „
te deprinde a-ţi acri sufletul si
» - « " W a gura
0 c | r , ' J
orl-ce neajuns
_, ,
tâmplni. V.aţa are bucurii
a

C
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—- Ba să-i ferească Dumnezeu
de boeria lenei şi a fuduliei,
care li se pare proştilor de pe
dls-afară că cine ştie ce p r o copseală e. De învăţat să în
veţe cât de mult, dacă-i trage
inima la carte, dar nu ca să
câştige bani mulţi pe muncă
puţină şi uşoară (cum îţi în
chipui tu, car? habar n'ai ce
muncă grea şi istovitoare e
cartea), ci pentru ca să aducă,
pe alt* căi, şi mai mult bine
ţării şi neamului lor. Câ nu
în bani, ci
în muncă stă
adevărata bogăţie. Câ d e - a r
ploua cu aur să umple pămân
tul, şi n'ar mai munci nimeni,
s'ar mânca oamenii între cl ca
fiarele hămesite şi ar pieri
lumea de sărăcie pe grămezile
de aur.
5) Ştiu că suflă peste ţări,
pe lângă vântul de trezire la o
viaţă nouă, şi un vânt de ne
bunie. Dar ai băgat de seamă
că cei mai zgomotoşi aţâţători
la jaf şi la ruină sunt tot ne
mernicii şi ticăloşii, cari n'au
nimic de pierdut şi nimic de
adus binelui obştesc? Nu dela
aceştia vor veni marile prefaceri
şi îndreptări, pe cari cu toţii
le aşteptăm şi cărora, de azi
înainte, nici o putere ome
nească nu se va mai încumeta
să le stea în cale.
O ţară mare, ca Rusia, poate
suferi în lăuntrul el neorândueli şi boli şi stricăciuni de tot
felul, fără să piară. Sunt unele
pachiderme bătrâne, greoae,
cari poartă în pielea lor groasă
gloanţe, săgeţi rupt*, funduri de
sticle, cuiburi de şerpi — ai
nici nu le pasă.
Ţara noastră nu poate suferi
prea multă stricăciune. Dacă
în loc s'o ajutăm şi t'o întărim
c« tot ce
mai curat şi mai
sănătos în noLne-am pune care
de care s'o otrăvim eu drojdia
Păcatelor noaste, cu ura, cu
"Cinstea, cu destră
bălarea, cu tot ce e mai rău şi
™ . putred în noi, dacă ne-am
* * * ' P "ialâ şi am a ş *«Pt> .mura 'n gur «'de la alţii,
«c« comorile din sânul p e
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Jl»» Peire neamul acesta
frumos
tastrat
şi 'n a i a
^ r ă s f ă ţ a t ă grădină
a
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toată , u m „ . Când
ascuns
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p e
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< Şl dusmănhle de-afarâ, cl ticăloşiile si
împărecherile din nâuntu JL
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Să vezi tu popor v t ^ H
cuminte în ţările d t ' p i ^
la miazâ-noapte, undtfe^de ani îşi cară oamenii ţ ^ î
cu sacul, ca să
tecuţ de livadă
ţinea un cal şi vae»
casă, — si să0

*****

se poartă, ce m*\tom**
şi cum îşi iubesc ' ei aceea rece şi stearpă d,
şi-au legat viaţa,
i-« răstaţat cum ne-a rto
pe no! ţara noastră buni',
destulă cu de toate!
|
6) Şi-acum, dragi finule, *
încheere la câte ţ i până .nici şi pentru ca si t
dumereşti mai uşor în rosturile
şi'n socotelile vieţii tale defi.
care zi iată ce te povâjuj.
Cunoşti pe oamenii din sat dt
la noi — îi cunoşti bine pt
toţi, nu-i a ş a ? Ia o f <|
hârtie, trage pe la mijloc o liniţ
de s u s până jos şi 'nseamn'ili
stânga numele celor lenţii.Pt
urma citeşte cu luare aminte
fiecare nume din cele doua liste,
ia casă cu casă, uită-te la goipodarie, la copii, la vitele din
bătături şi întreabă-te: Undti
mai multă râiuluială, şi îndestu
lare, şi dragoste, şi cinste —
în dreapta sau în stânga?
st
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Eu cred că ori cât 'ei fi de
necăjit, tot n'ai să zici că-lMi,
bine ln cei cari nu muncesc şi
şi că aceştia înfăţişează, îs
veşnica primenire a omenirii,
floarea vieţii şi „sarea pama
tului". Nu. In toată lumea şi în
toate limbile, oamenii aceştia
se numesc dezertori, iarvieaja,
care e un râsboiu neîntrerupt
n'are ce face cu ei.
fi

Dar ce drag mi ar fi •* Ş"
că toate câte mi k-ai scris,««
fost numai aşa, nişte gânduri
trecătoare, *puse la iuţealaui»
supărărări, umbre de no"
lunecă şi nu lasă urmă!»
Cu sănătate şi s'auxlm
bine.
A. Vlahutâ:

ce

d

— Cum cinstesc emerit'
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Ziua Duminecii. In cursul a»"
e c u t , Senatul american
Statele-Unite . a votat o l^ '
r e spune: 1. Est» opri*
mineca de-a deschide prăvăli»^
Şi magazinele, de-a munci
vre-un f«l oarcare, de-a »« f
Ia petreceri sau baluri, Ia cofl« "'
—' sub pedeapsă în bani pe»
Secare dată când se ealcâl's*''
tr

e

c a
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f

e

r

tr8
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murilor, cari nu-şi
loc sub soare.

- 1« xi de Duminecă, este

V
a face cărăuşi; sau a prin^
trăsni
la
tele la car, ori caii ia ^ ^
afară de-o lipsă mare, P ^ ^
va afia-o îndreptăţită P ! ^ ^
Nici-o crişmă sau ospăţ
^
se va deschide Dumin '
cât numai pentru sălăton0

cca
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Ungurii la Sîaful Păcii.
» * ^ i s u z u r i i Im C o n f e r i n ţ a â e « a s e
î n f r u n t e . — T r i m i ş i i ult{lmru'vr mt font
priealfr s o n r t ş l r e c e . ~ E i n u v r e a » s â i s c ă l . a s a f t
— N o i a v e m a p ă r ă t o r «'< drcpinrtler n o a s t r e
p e di A l e x a n d r u Y a i d a ; V « e v o d . —
l a o

— !*• ®
AppaBVÎ

a

r

Marele Sfat de împăciuire
«dela Paris
făcut până acunia trei păci. şi «nume:,
/•flfifa f« Germania,
Pacea
tu Austria şi Pacea cu Bul
garia. Mai are Încă de is
prăvit contractele de pace
©« Ungaria şi cu Turcia.'
Acum vine la rând pacea
cu Ungaria. Această pace ne
priveşte pe noi Românii mai
mult, căci contractul ei va
pune pecetea de întărire
peste graaiţele n&astre dinspre
«aguii Acest contract va
întări în formă de scrisoare
ceeace au întărit până acuma
armele noastre şi făgăduielile
tovarăşilor noştri de vitejie.
Faţă de Ungari, Conferinţa
de pace dela Paris a purces
întosmai ea şi faţă de Ger
mani şi de
Austrieci la
timpul său. A d e c ă trimişii
marilor ţări biruitoare au statorit înainte pe punctele con
tractului, pe cari le vor pune
înaintea ungurilor,
ca pe
•este hotăriri luate gata, iar
ei vor trebui să le iscălească
aşa cura sunt, de le place,
d* nu le place. Ungurii na
«nai au cuvânt să schimbe
'•nimic.
a

In urma acestor împreju
rări Sfatal cel mare al pâcii
'» trimis Înştiinţare la Buda
pesta, la guvernul unguresc,
1-a provocat să-şi trimisă
»lii la Paris, c a să vadă
«ntrsctul şi să-l iscălească.
Şi s'au sefulcat ungurii şi
"
scotocit de undeva chiar
P vestitul Apponyi şi l-au
P»s î fruntea soliei ungu*9 * gândindu-se:
s

c

l

a u

8

n

r

ti

p p o n

^
y ' toată vieaţa
fost o valpe vicleană
*i meşteră îa cuvânt, deci tt
*orrj
trimite pe el, c â uneori
putea să mai scadâ c e v a
*in punctele celea grele, cari
^ POfuncese Ungariei.
1

a

Şi precum a gândit guver
na! «ngoreeo aşa a şi făcut. A
trimis ja Paris po groful
Apponyi Aibert, pe BetUlen,
ps - Csâky şi Jeleky,
pe
Hegeaus Lorânt şi încă pe
vre-o câţiva. Tot grofi şi ba
rem, dintre cei cari voiau sâ
facă unguri şi din lerane
înainte de râsboiu. Num©
fudule şi răsunătoare, menite
bagseamă sfi înspăimânte pe
membrii dela Conferinţa de
pace.
'
, D a m a n fost primiţi

săptămânii.
de căită secretarul
renţei de pace!

Confe

Apponyi primi scrisoarea
cn punctele, apoi Clemenceau
R>ai zise:
— Aţi cerut Conferinţei
d© pace să vă puteţi spune
ce cuvântul părerile Dvoastră
privitoare la pacea pe Carp
trebuie sa o iscăliţi. Cererea
vi-s'a primit, însă celea cc
veţi spune nu se vor lua in
des bai ere!
Altceva raimio nu le-a spus
Clemenceau ungurilor. Şi
vestitul Appenyi nici n'a
pstut sS.-şi-caşte gura. I-s'a
pus terssin pe a dojga zi
să-şi spună păsurile, dan- acelea păsuri nu vor fi desbătute, nici luate in aosot»n|*. Ci ungurii vor trebui
să iscălească aşa, cum cer
marii» şuieri biruitoare!
O© a ? v r e a A p p o n y i

Grofii ungurilor au ajtfns
ia Pari» cant pe lâ Annl nou
cei românesc. Şi cât ce au
ajuns, au prina a o da pe
fudulie şi a căîcâ de sos.
Dar
preşedintele
Marotui
Sfat, fraacezul
Clemenceau
(Clemanso) atnind pe cine au
trimis ungurii, a spas'o sîbmai deoât:
v

— Foarte bine, că a vesit Appohyi. Cel puţin ştim,
că ungurii încă r h s'au vin
decat de ve;hsa lor boală,
de a voi sâ stăpânească asupra altora.
Joi, îa 15 Ianuarie, sofii
ungurilor aa fost poftiţi sS
s® înfăţişeze înaintea Sfatului
cetei mare, In palat»! numit
>Quai d'Orsay*. Şi »'«u dus
ungurii In cinei antomobile.
In. palatul pâcii M aşteptau la
ora patru esi oinci mari
Sfetnici ai Conferenţei, adecă
ai Franţei, al Angliei, el A«aericei, sl Italiei fi Japoniei.
Intrând «ngarii, preşedin
tele Clemenceau i-a poftit »ă
şadă, apoi
Indrcptandu-se
spr«? Apponyi, ca spre clpetenia lor, ie zise:
— Domnule preşedinte ff
d-lor ielegafi ai Ungariei/
Punctele de contract frfpuse
Ungariei vă vor fi predate

.

eă o*ară.
Se zice, câ Apponyi vrea
să eaari dela Conferesţa de
pace,

ca

faţă

de -Români,

zeta noastră, graniţi făgă
duite de aliaţi ai luate In
atăp.lnire de noi, de Sârbi şi
deCeho-Slovaci, încă de mult.

Apposayi se întoaroe
plouat.
Apponyi face pe supăratul
şi nn vrea să iscălească punc
tele. Ci se va întoarce la
Budapesta fără ispravă.
întoarcerea lui Apponyi
şi a soţ'iiior săi na are nici
o însemnătate deosebită. Gu
vernul unguresc dela Buda
pesta va alege alţi soli, cari
să meargă şi sâ iscălească
pacea, precum au făcut şi
Germanii şi Bulgarii.
Nu vor putea scoate un
gurii lumea din ţâţâni, ci
vor iscăli şi vor înghiţi glluşca pâcii.
Ia vederea păcii c» Un
garia noi avem la Paris pe
însuşi prim-ministrui
ţârii
noastre, pe di Alexandru
Vaida-Voivod, cel mai bun
apărător în trebile ©u ungurii.
P ă g â n ătăţi

de ale

bolşevicilor.

sari ou ocupat Ardealul tot, O doamnă din Elveţia, sosita
până la Tisa, precum ii se de curând din Kiew, oraş ru
caveniâ, să se ţină înţelesul sesc, spune adevărate minuni
-despre bolşevicii ruşi. Ei' ares
făcut cu generalul Fr&nchet
tează trecătorii pe strlr.i şi-i od'Esperey la Belgrad înainte woarâ fără do nici o vină; Dar
de intrarea armatei române cam ti omoară? Le toarnă uleiu
în Ardeal, câ adecă Românii fierbinte peste trup şi le smulg
sâ rămână numai la linia de făşii de piele, cu cari apoi le
acopere faţa.
despărţire a Murăşului...
Asta ar vrea-a Măria Sa
gFofte! cel negru, ale cărui
gândari noi le canoaşteoţ
atât de bine.

Şi ce eapătă Uagurii?

Doamna Broscowine, o prieti&ă a acestei doamne, a fost
închisă vrem» de patru săptă
mâni Ifitr'o odaie, în tovărăşia
a două femei: mama fi fica,
cari au fo3t legate ţi puse cu
picioarele po o maşini roşit*
in foc.
Carnea «edasfi«*a dc pe oase.
Mama ţi fica au murit în chi
nurile ede mat groiav».
A mai văzut doamna aceasta
număroasc ziduri p&tatc si gropi
umplute d« sange şi un marc
număr do tot felul de uneite
dc chinuit.

De căpătat nu capătă ni
mic. Ci pierd ceeace nu
era a lor şi au stăpânit nu
mai
cu puterea..
Pierd
Oradea Mare oi Aradul, cari
trec în stăpânirea României;
Szabadka şi Zomborul, cari
trec la Sârbi; Kassa şi Po»
jonul, cari trec la Ceho
— Internaţii români din
slovaci. — Aşa -spun foile Serbia sloboziţi- Cetim, că
franceae din Paris, oă ar fi guvernul
sârbesc a dat
aspră, ca să
punctele de pace, pe cari poruncă
trebaie să lo iscâlcasi Un sloboaească pe toţi inter
naţii şi deţinuţii
români
gurii. Fireşte, foile vorbesc
din Banat ori din alte *
nemai În mare, iar graniţele părţi şi să le dec dru- ~
amănunţite sunt calea despre mul
acasă.
cari am scris adeseori IngaX

UNIREA POPORULUI,

Nr.

— frisonierii din S»b«— ^bonamenttle din vcria vin acasă- 0 tele
chiu! r«£at P««* *» deschi gramă din America ne
derea legăturii do mandate vesteşte,
că
societatea
postai© cu Ardealul, să se „Shipping Aoard" va da
adreseze pe aumele direo- năile de lipsă pentru aforului\ostru, la Casacrâ, ducerea acasă a tuturor
- Sărbătoarea J3obo^
prisonierilor
cehoslovaci,
tezii -s'c prăxnuit în Blaj Bucureşti.
polonesi, şi românt, cari
-~ 20 de mii de Imilonari în se află încă în
cu toată pompa. A slujit
Siberia.
însuş
Inaltpreasfinţitul Statele-Unite ale Amartcel. Ştim
— €reizci şi şase de
Mitropolit
Vasilc, în- cu toţii cât au câştigat ameri
mii
de câni
D u e sâ dee
cunjurat
de mai mulţi canii în acest răsboiu, dar tot

Irapolriva

ŞTIRI.

î r e

nu ne-ani putut înehipui să se
fi îmbogăţit atât de tare. Cetim
acuma lntr'o gazetă, că în Sta
tele Unite al« Americei de Nord
în cursul răsboiului s'au făcut
nu mai puţin de 20 de mii de
milionari, ţii an de an numărul
lor se lamulţeşte cu cel p«ţin
— Sărbătorirea Anului Nou în
Bucureşti. Ca-'n fiecare an s'a 2000. Iară, eă Ce va sâ «ieă un
•erbat şi de data aceasta cu milionar numai aşa a c putem
multa ceremonie Anul Nou Ia închipui, dacă luăm în socotinţă,
că în America numai aceia sunt
Bucureşti. Familia Regală şi
milionari, cari au un venit da
prinoipesa Elisabeta au mers la
cel puţin un milion de dolari la
mitropolie ţi su ascultat slujba
an. Iată pentru ce a fost bun
dumnezeiască slujită da Însuş
Mitropolitul primat, Dr. Miron
răsboiul.
Criitea.

canonici
şi preoţi din
Blaj. Cu toate că era
noroi
Inaltpreasfinţitul
a ieşit la
lârnavatnare.
şi a sfinţit apa în faţa
alor o mulţime de cre
dincioşi.

După slujbă Familia Regală a
mers la palatul mitropoliei, unde
•'a servit o gustare, după care
Majestatea Sa Regela a spus, că
trebuie să n« rugăm lai Dumneseu, ca sA ne aducă eftt mai
«urând binefacerile păcii pentru
a ne putea întări. Să cerem lei
Dananexeu, a spus Regele, ca
anu\ ae-esta aă ne aducă liniştea
la hotare şi belşug in ţară. >Aş
dori, ca tot ce am in inima mea
sa se izbâncU»s*ă spre bineleacestui neam«.
După aceea MajestâţiU Lor
s'au întreţinut aproape o jumă
tate dc oră cu cei d» faţă şi s'au
întors la palatul regal.
- - Dl Iorga în Braşov. Mar«le
nostru învăţat, 41 N. Iorga a
plecat dela Blaj la Braşov, unde
a fost primit cu multă dragoste
şi a ţinut ţi o vorbire. Seara
braşovenii au fost cu toţii de
laţă la o pica* teatrală, scrisă
de dl Iorga, şi jucată de trupa
teatrală a »Ligei Culturale* din
Bucureşti.
— Petrol româneic pentru
America. Un ziar englestsc aduce
ştirea, că americanii arfiÎncheiat
un coatrac* cu statul nostru
despre vinicroa alor 500 «le mii
de ton» de petrol Anierieci.
Aeest petrol trebuie să fia trlmia lată |
luna Februarie a
anului acestuia şi încă peste
Constanlinopol. Preţul petrolului
cumpărat c dc 3 milioana 150
mii de dolari.

— f)acă se întâmplă ceva

lui

n o u , tâ va f a e e U t c e - i s t ă

1* p u t i n ţ ă , c a p o s t a «4 devină
iarlş r e g l a t ă şi
«luj.act
gre;j p a t o ţ i c a r i îşi î n c r e d
s

• tăcerii*,
r

i

poitel.

• ? « v » li.-

S*

Pentru Casa Orfanilor.

O frusaeasă'pildă de dra
goste faţă d* «rfanii nea
mului an dat eâţiva feciori
din Lupu. Umblând cu craii
in sărbătorile Crăciunului, dia
banii cari i-an adunat au
dăruit nevinovaţilor orfani
începutul răsbelului. O gazetă
din Blaj 2 0 0 cor. Iată nu
rusească din Varşovia apune, că
mele acestor feciari: Isailă
dela începutul răsboiului păaS
loam, Borşan Ioaa, Corlacia
astăzi au murit treizeci şi cinci
Nicolae,
Aron Ioan, Corlaciu
milioane de Ruşi. In acest număr
Vasile, Aftcnie Patru, Ban
suot socotiţi aci căzuţi îa răsboi,
morţi de boli sau prăpădiţi îa
Ioa», Puia Vaier şi Corlaeiu
răscoalele bolşevicilor. Şi când
Miron.
te gândeşti, că în Rusia nici
acum n'a încetat încă potopul
răsboiului...
— Câl ferate nosl. Dl ministru
Bontescu a spus c i nu peste
mult vor trebui făcute mai multe
oăi ferate noai In Româaia-mare,
dar mai cu seamă. două sumt
de neapărată trebuinţă: Una va
pleca din Topliţa-romană peste
Piatra-Neamţu şi va duce peste
laşi la Marea-Ncagră. Iară alta
va lega Maramurăşul cu Borta,
Cărlibaba şi Rădăuţii Bucovinei.

— „Unirea poporului" o
scriu profesori din

Blaj, oa

meni răsăriţi dela sate, cari
cunosc sufletul poporului, ii
ştiu năcazurile şi se trudesc
să râspandeaseă numai învă
ţături

bune,

creştineşti,

şi

aimţiri naţionale.
>Unirea
Poporului* prinde tot cceaee
se întâmpla in lutne şt în

i

nădăjduim

— Calendare nu putem
trimite decât numai pe bani,
sau nceîora dintre editorii
nnştri, cari în cnrsn-1 acestei
unt plSteso abena«secit«l
gazetei pe întreg anul cur
gător.

-

pe la Dumneavoastră, ©ri
dacă aveţi vre-un gând bun
pe care aţi dori să-1 ştie şi
alţii, ori aveţi vre-o poveste,
sau vre-un cântec frumos^
— scrieţi la Redacţia noa
stră, care primeşte astfel de
lucruri şi le tipăreşte cu drag
in gazetă.
.. ^
— Citi Ruşi au pierit dela

n

— Noul Director general al
poşteler din Roasânla-mare, dl I.
P i t u l M c * . a s p u a c u ocazia anu

Germania Francezilor, drept
despăgubire pentru cânii pe
cari i-au omorit »barbnrezii«
in ţinuturile nâpâstnite de ei
in Franţa. Gurile şugubeţe
spun,, c i Nemţii cât au pus
tiit aeei câni eu tunurile şi
eu graţiatele, oât i-au belit...
Acum tresue sâ întoarcă $
acest fel de pagubă.

ţorft, ţî scrie pc lnţele«ul tu

turora.

Cereţi

numeri

da

riior

răspân^

de

ştiit-.

ea infractori.-

^

a) Aeei cari fără *,
credinţă
prin
lo jZ
pubhce gări, trenuri i
străzi, etc, © o r com
nica colporta, comentă
în orice chip, şt "
adevărate, fie imagtna
sau păreri
relative £
operaţiunile
de rizboiu
situaţiei şidislocareatru.
peior, dispoaiţiuniU ou.
torităilor
militare, seu
orice chestiune privitoart
la armata
româna.
Această infracţiune u
»« judeca şi condamna
de pretori
In prima şt
ultima instanţă, cu inchisoare fână la m an
şi mt am&mlâ- până kt
Ca

iri

n

2000

Lei,

Când faptele de mai svs
se nor fi sâvâr-şit în sco
pul de a spi&nm, sau trăda,
se apJieâ ped$p$$h ph
®âmt$8 de legile penate
în vigoare în timp ăt
râaboiu.

Nr. 1 - 1 9 2 0

adm.

CoîlGUfS.
Se publică eoncurs pentru»
se ocupa imediat:
1. I. Posturile da secretari?!
II. Posturile de subsecretar»
din a) Ricin, b) Samşu«\ c) Mădir a ş , d) Sâetieana.
2.

Postul de secretariu di»

Iosoţirca din Agârbigiu
Pogăceaua şi
dăruit din cruţările ei 5 0 eor.
3. posturile desubsecsetaria *»
Iară Dna văd. Otiiia Dr. a) Band, b) Pânet, toate în pl»
Negruţiu din Blaj 3 0 0 cor'. B a n d , judeţul Murăş-Turda
a

sl

sU

Orfanii

s

e

r o s g Ă

x

i

Concureaţii, — csri pot n *
mai cetăţeni ai României "
vor a v e a a dovedi nu»ai cva

^

]

pentru binefăcitorii lor.

ficaţiunea

legală

şi

P

r

a

x

a
%

c

până acura, — notificând ci ^
Cairă ab.ne»fii „oştri. Primim tot limbă pesed î» vorbă şi
mai
Cei, ce vor obţine aceste p ^
"
C ' e» ^ o a e u ţ i i n o tri ori
w nu primesc Caia de loc, ori turi.vor benefici» salarinl f'
nu o pnmeae la vreme ,1
',,
niţele prescrise de ordiaaţ' "
• - « u i . e . t a ne întriste z i
legale îa vigoare.
- » l t . pentruc» l
.
truda
t r * « t e în
„
LT^
Petiţile sunt a se adrese c ^
«u»îc.«;ITmtmarcpartc2aprimpretura plasei Bafidu'
câmpie pâaă inclusive 31
*
nuarie 1920.
v e d . in.ă c i p ,; t: " ;
-* «
Posta trage, adeseori
J u n e i pe,te «ilinţcl.
Bandul l a 1 Ianuarie

Poşta Redacţiei.
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