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Dl Mihai Popovici f. ministru a fost proclamat cu unanimitate
preşedinte al organizaţiei noastre.

Duminecă în 18 1. c. la orele 
3. d m. a avut loc la Deva 
adunarea comitetului judeţean 
al partidului nostru sub preşe
dinţia d-lui Dr- Iustin Pop vice- 
preşeditele partidului. Cu acea
stă ocaziune s ’a manifestat încă 
odată cea mai deplină solida
ritate pentru partidul National- 
Tărănesc, pentru programul său 
şi pentru marii săi conducători 
Ion Mihalache şi Iuliu Maniu. 
S a  dovedit încă odată că par
tidul nu a suferit de pe urma 
rupturii provocate de dnii Vaîda 
şi Vlad şi că poporul este strâns 
unit în jurul steagului nostru

Participanţii:
La adunare au fost prezenţi următo

rii membrii ai comitetului judeţean: 
Din plasa Deva• Dr. Iustin Pop, Ar
delean Dionisie, adv. Lazar Dânşorean, 
adv. Roman Iosif, prof, Haneş, Andrica 
V., Todor i . t Oancea A., Andrei Grecu, 
Aron Munteanu, Petru Alexoiu, Ormin- 
dean Petru. Din plasa Orăştie• Proto
pop Vaier Paveloniu, adv. Gheorghe 
Voişanu, profesor Samoilă Ciumaştu, 
Drăgan Nicolae, Lupuţlu loan, Bocos 
Nicolae, Presecrean loan, Pârvan Nico
lae, Tomuţa Iosif. Din plasa Haţeg:

Onorat Comitet Judeţean1
Suntem ţara maladiei scisiuailor 

politice, din care a rezultat un nu
măr morbid de mare al partidelor 
politice. Dar concurenţa aceasta să 
nu ne supere, ea doar nici nu e con- | 
curenţă. Pentru un partid politic sin
gurul criteriu al justificării existen
ţei dar şi al viabilităţii lui este, dacă 
s’a născut din pat legiuit sau nele
giuit. Iar patul legiuit al unui partid 
politic este, dacă el s’a născut din 
ceeace Ia filo sofia dreptului se nu
meşte: „opinio necessitatis“, adeca 
dacă partidul a răsărit ca din pământ 
fntr’un mod natural, pentrucă înţe
lepciunea lipsei, ce se manifesta în 
viaţa respectivului popor, l-a chemat 
la viaţă ca pe o necesitate inexorabilă.

Ţineţi la lumina acestui adevăr, 
care e o dogmă a filozofiei politice, 
unul câte unul toate partidele pol tice 
din ţara noaslră şi ele toate vor că
dea în examenul criteriului justifica
tor de existenţa lor şi va rămâiea 
un singur partid, care va trece exa
menul cu un desăvârşit succes: acesta 
e partidul naţio nai-ţărănesc.

Trei mari necesităţi au dat naştere 
acestui partid, chemăndu-1 la viaţă.

Dr. Emil Şelariu, Dr. Leo Parasca, adv. 
Victor Savu, adv. Oct. Coama, Pâr. 
Miriia Aurel, Pâr. Medrea Octavian, 
Ilieş Dioaisie, Iubaş Leon, Socaciu Ma- 
narie, Mihălescu Aron, Buldor Barbu, 
Paulescu Solomon, Tomoiu loan, Bâu- 
ţărean Ion, Wasserman Francisc. Din 
plasa Baia de Criş: adv. Gheorghe 
Şebeşan, Din plasa Brad: Dr. I. Gora 
Moldo/anu, Dr. Cioflica Romulus, Dr. 
Cornel împărat, Pâr. Buglea Sabin, 
Pâr. Boticiu Nicolae, Fioruţa Loghin, 
Tânase Onuţlu, Tudor Nicolae, Bulz 
Sim on, Vraciu Lazar. D.n plasa Gjo- 
g ia : Dr. Alex, Herlea, Isaie Dâian, 
Iosif Cranciova, Iosif Lucactu, Buda 
Avram, I, Crăciun, Mica, Alexandru, Bă
dica Alexandru.

Din plasa Hunedoara: Dr. Gheor
ghe Dănilă, Dr. Ieronim Atirescu, adv. 
loan Albu, Păcurar Nicolae, Toma Pe
tru, Bocan Petru, Toma Iordan, Vinca 
Niculae, Dăneasă Gheorghe. Din plasa 
Petroşeni- Dr. Boeriu Emil. Bâja loan, 
Muntoiu loan. Din plasa Pui: Dr. Ti- 
rea Mihaiu, Clecan Petru, Păr. Maler 
Trăian, Păr. Saturn Izidor. Din plasa 
llia-Dobra: Iacob Iosif, Babeş Gheorghe, 
Nistor Adam,

După constatarea prezentelor şi a 
faptului că membrii sunt in nu nă
rui statutar prevăzut, dl Dr. Iustin 
Pop deschide şedinţa ţinând urmă
torul discurs de deschidere:

Prima este aspectul sociologic, care 
ne dă uşor explicarea, pentru ce a 
răsărit ta vechiul regat un curent 
ţărănesc, care a dos apoi la forma
rea unui partid ţărănesc sub condu
cerea aceluia, care l-a zămislit: dl 
Ioa Mihalache. Tabloul, pe care ni-1 
înfăţişa vechiul regat ca structură 
politică cu partidele aşa zise „isto
rice" ale lui, cum şi aspectul struc
ture! sociale a lui, pe care Insuj loan 
Brătlanu cel bătrân a caracterizat-o, 
că e „cilindru pe opinci", — era aşa 
de sombru şl chiar sinistru din punc
tul de vedere al condiţiunilor de 
desvoltare, propăşire şi de viabilitate 
a ţării româneşti, încât trebuia, să 
vină în virtutea legilor sociologice o 
forţă superioară, care să distrugă 
tabloul întunecat şi să deschidă viaţă 
pentru energiile oprimate şi înăbu
şite ale unei clase puternice, care şi 
prin fiinţa ei şi prin rosturile ei şi 
ca număr reprezenta neamul româ
nesc de dincolo de Carpaţi şi totuş 
era impilată de câţiva ciocoi ducând 
o viaţă de heloţi, căci boierii şi cio
coii aveau pământul şi puterea, dar 
nu aveau inimă şi suflet pentru bie
tul ţăran. „Vechiul nationalism bur
ghez a fost un lucru de import"  —

a spus chiar acum da curând dis
tinsul fruntaş al partidului nostru, d. 
profesor univ. Kădulescu-Motru In 
Conferinţa sa ţinută la Câmpuluug la 
şcoala de îndrumare a tineretului par
tidului nostru şi tot dsa continuă a 
spune: „El afişa fată de ţărănime o 
atitudine filantropică, de asistentă so
cială, neisvorâtă dintr-o convingere 
lăuntrică profundă, ci profesată ca 
un crez umanitarist de paradă“. 
Ceeace va să zică: ţăranul nu avea 
î i vechea Ramâiie o situaţie de drept 
şi o situţie soeială respecta ă, care 
să-l fi calificat ca pe un element al
cătuitor de stat cu drepturi şi liber
tăţi cetăţeneşti nunumai recunoscute 
îa lege dar şi puse în aplicare Ia 
realul vieţii de stat şi a societăţii. 
iSi era numai un miluit al celor tari 
şi puternici, în mâna cărora era ţara 
şi statul, cari dacă voiau, II miluiau, 
dacă nu, îl torturau.

Aci este meritul istoric şi patriotic 
al tuturor acelora, cari în frunte cu 
presidentul nostru, d. I. M halache, 
au ştiut, să prindă spiritul vrem ei şi 
să sintetizeze postulatele acestuia for
mând partidul ţărănesc cu cea mai 
justificată existenţă a lui, care izvora 
din necesităţile superioare ale viiio- 
rului ţării româneşti.

A doua necesitate, care a dat fiinţă 
acestui partid, a fost, că trebuia un 
partid politic, care In mare deose
bire de celelalte partide ale vechiului 
regat, să au fie el, partidul, — sco
pul şi ţara să se confunde cu parti
dul, aşa, cum a făcut aceasta parti
dul liberal şt cel conservator, ci el, 
partidul, să fie numai mijlocul, ins
trumentul iar scopul să fie refacerea 
şi regenerarea vieţii de stat p ; toate 
tereaele producând aşa o îndrumare 
şi organizare a vieţd publice, cum o 
cer aceasta comandamentele civiliza- 
ţiunei omenirei, dela care România 
nu se putea subtrage.

A treia necesitate a fost, că tre
buia un partid nu subjugat unei fa
milii, cum a fost şi este partidu' liberal, 
aservit dela început familiei brăte- 
niior, care apoi prin forţa mijloace
lor utilizate, s’a transformat In o a 
doua dinastie In ţară spre nefericirea 
acesteia, -  ci ca el să fie un partid 
de masse cari şi prin mărimea şi prin 
importanţa lor să reprezinte In bună 
parte colectivitatea.

Fie consideraţiuaea primai nece
sităţi, fie a celei de a doua şi a treia, 
partidul naţlonal-ronân din Ardeal, 
care era identic cu neamil românesc 
de dincoace de Carpaţi, s’a resimţit 
de toate trei, de aci atracţiunea fi
rească cătră partidul ţărănesc din ve
chiul regat, ale cărui rosturi le-a în
ţeles dela primul început, chiar de 
acea el respingând oferte adem'ni- 
toare, ce veniau dela partidul liberal, 
a urmat vocea înţelepciunii politice

şi sugestia irasistibilă a instinctulu 
politic, astfel a căutat contactai, pre- 
tinia apoi alianţa cu partidul ţărănesc 
iar din raporturile acestea intensifi
cate tot mai mult, s’a produs fuziu
nea celor două partide.

Convingerea mea este, că în situa
ţia generală politică, ce exista şi 
există şi azi In ţara noastră cu spe- 
cificurile ei partidul naţioual-român 
din Ardeal era determinat, să facă 
această fuziune şi făcănd-o, şi-a îm
plinit destinul, ce i-s’a creat atunci, 
când Ardealul s’a unit cu vechiui- 
regat, pentrucă să se împlinească 
ceeace trebuia, să vină odată: între
girea neamului, In care part. naţ.o- 
nal-româi să-şi continue vieţuirea 
într’o nouă formaţiune politică, cons
tituită din fi nţa iui originală prin tre
cerea pe cale de transfuziune a spi
ritului, caracterului şi concepţiilor 
sale unei alte forţe politice de din
colo cu o ideologie similară.

Nici un parlid politic al vechiului 
regat nu stătea aşt de aproape de 
noi ca concepţie şi psihologie poli
tică, decât partidul ţărănesc al d-lui 
Mihalache. Acesta avea dragostea 
sinceră pentru ţărănime. Tot aşa şi 
noi, partidul naţ.-rom. Noi, domnii 
din Ardeal, nu am ştiut, ce va să 
zică demagogia şi derivatele ei. Noi 
am înţeles, să cultivă n ţărănismul îa 
adevărata accepţie a iubirii d e neam 
şi cu dragostea de a ne achita dato • 
rinţele morale faţă de cei, ce erau 
sau părinţii sau bunicii sau strămoşii 
noştri. Noi dela început am cunos
cut şi recunoscut importanţa ţăranu
lui ca element ş' factor constitutiv al 
neamului şi al colectivităţii noastre 
de dincoace şi de dincolo de Car
paţi, chiar pentru acest motiv noi 
nicicând nu l-am considerat inferior 
clasei noastre intelectuale, nici nu 
l-am privit ca pe un suferind, asu
pra căruia să exercităm doar Indu
rarea noastră benevolă de samariteni, 
— de acea cea mai mare parte a lupte
lor noastre politice şi culturale de 
sub regimul maghiar o formează 
eforturile grele şi totuş perseverante 
pentru Iiălţarea culturală, economică 
şi politică a ţăranului nostru. Când 
la anul 1881. „Asoc. Tr. P. Lit. rom. 
şi cult. Pop. român" a noastră a 
aranjat prima expoziţie a ei la Sibiu, 
la cel mai de frunte loc a fost pusă 
o opincă, pe care era scris: „Opinca 
e talpa tăriil" Aceasta a fost cea 
mii clasică, cea mai fidelă şi cea 
mai simbolică exteriorizare a iubirii 
noastre sincere şi devotate pentru 
ţăranul nostru.

Iită, domnilor, cum s’a plămădit 
partidul naţional-ţărănesc, azi cea mai 
formidabilă forţă politică la noi şi 
cu rezonanţă şi I i alte ţări. Am d tt 
astfel fiinţă acelui pârtia, care a fost 
o adevărată plinire a vremii I i viaţi 
de stat a nouei Românii, care este

Discursul de deschidere
a dlui Dr. Iustin Pop.
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chemat, să realizeze democraţia ro
mână In sensul ei modern, singura 
panacee, care poate asigura existenţa 
statului român intra et etra muros.

El este opera celor doi mari cti
tori: Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, 
două mărimi, cari garantează, că acest 
partid va fi instrumentul pdlitic pen
tru salvarea şi înălţarea ţării româ
neşti ajunsă la întregire.

Un lucru însă. Un partid politic 
activează şi Îşi Împlineşte misiunea

Erin membrii sei. Membrii deci tre- 
ue, să muncească ca organele unui 

organism viu. Iar pentruca să mun
ceşti cu spor, trebue să ai devota
ment, inspiraţie, credinţă şi zel că- 
tră partid. Vă rog, să vă înzestraţi 
cu acestea mijloace ale sufletului ro
mânesc mai ales, că avem din ce şi 
pentru ce să ne inspirăm: azi avem 
deja gata noul program al partidu
lui. O operă acesta, rezultată din 
Cele mai profunde şi cele mai vaste 
studii asupra a tot, ce geniul ome
nesc a produs nou şi modern In or
ganizarea vieţii statelor cu noile ei 
orientări, concepţii, perfecţionări şi 
instituţiuni. E un Îndreptar neîntre
cut In deslegarea problemelor de 
stat, ce stau la suprafaţă şi pe cari 
e ascunde viitorul In ţara noastră!

Domnilor l
Una dintre ideile mari, pe care le 

preconizează programul nostru este: 
transformarea societăţilor fundate pe 
idealul individualist in societăţi de 
1 tip social şl solidarist din ce în ce 
mai pronunţat• O idee acaasta, pe 
care eu o consider ca de sinelnţeles 
de a o Introdu:e In programu’ par
tidului nostru. E In spiritul vremei 
ca o necesitate inexorabilă In evo
luarea vieţii omeneşti, ca societatea 
adeca colectivitatea să-şi asume tot 
mai mu'te drepturi şi să intervină în 
tot mai multe ramuri de activitate, 
cari până acum aparţineau autono
miei de drept a individului. Indivi
dul poate trăi numai prin societate 
şi numai societatea organizată In Con
formitate cu pretenţiile timpului poate 
asigura fericirea indiviziior. Cum Insă 
viaţa colectivităţii se complică în evo
luarea ei prin sporirea numărului 
membrilor ei, prin cultivarea aces
tora şi tendinţa de a dobândi mij
loace cât mai proprii pentru o viaţă 
mai superioară şi mai mult produ
cătoare a fericirei lor, apoi prin de
venirea ei tot mai complexă, este 
inevitabil, ca individul să fie străbă
tut de un spirit de jertfă, de renun
ţare In favorul colectivităţii pentru 
•inele public, ceeace va să zică mo
rala evanghelică cu normele ei de 
altruizm. Din acest motiv trebue, să 
acceptăm fără murmur intarnvenţio- 
nismul statului cu scopul de a raţio
naliza şi limita excesele individua
lismului pe măsura necesităţilor na
ţionale.

Idea societăţii solidariste se reper-

Alegere dlui M
După terminarea discursului care 

a fost viu şi îndelungat aplaudat dl 
Dr. Iustin Pop arată că demnitatea 
de preşedinte a organizaţiei noastre 
judeţene a devenit vacantă. Pentru 
complectarea acestei demnităţi pro
pune pe dl Mihai Popovici f- minis
tru şi preşedintele organizaţiei noas
tre provinciale din Ardeal şi Banat. 
Adunarea in unanimitate proclamă 
prin aclamaţie şi urale de preşedinte 
al organizaţiei noastre judeţene pe 
dl Mihai Popoviciu f. ministru- 

Dl adv. Lazar Dânşoreanu secre
tarul general al organizaţiei prezintă 
adunării raportul asupra situaţiei 
membrilor comitetului judeţean cari 
au incălcat disciplina de partid.

Excluderile din partid:
Se ia Ia cunoştinţă că dnii Dr. 

Aurel Vlad şi Const- Angelescu în 
urma solidarizării lor cu politca dlui 
Vaida, şi-au perdut calitatea de mem
brii ai partidului nostru fiind excluşi 
de către centrul partidului- 

Se mai declară excluşi din partid 
d-nii; Dr. Câmpean Şimion, Borduş

cukazâ şi în concepţia democraţiei. 
Pxogramul nostru părăseşte demo
craţii! individualistă, în stare de pe
rimare deja, care avea la bază indi- 
vidualiztnul cu libertăţile lui atât de 
nelimitate, că ele atingeau interesele 
superioare ale colectivităţii şi pro
ducea pulverizarea societăţii. Progra
mul nou al nostru acceptă principiile 
democraţiei de grup rămânând Insă 
credincios liniilor mari şi definitive 
ale democraţiei propriu zise, — cum 
se spune în preambulul programului.

Domnilor I
Aceste idei constitue noui idealuri, 

cari tind la pertecţionarea societăţii 
omeneşti. Ele sunt răspântie, punct 
de întoarcere In evoluarea omenirei, 
cari tind la transformarea societăţii 
de ieri în cea de mâne pentru a în
cheia o epocă istorică şi a deschide 
una nouă. Llşor a înţelege, propovă- 
duirea, Infiltrarea şi realizarea aces
tor idei reclamă o muncă gigantică. 
Şi munca aceasta nu e numai de or
dine fizică şi intelectuală, ci mai ales 
de ordine sufletească. Trebue să pro
duci transformarea psichică a indivi
zilor, pentruca renunjând şi învingând 
ei obicinuinţele seculare, cimentate 
la noi în o măsură şi mai mare prin 
firea conservativă a poporului, ei să 
aibă perceptibilitatea noului suflu In 
orgauizarea vieţii societăţii. Trecerea 
dela individualismul răsfăţat In liber
tăţile lui, la solidarismul social, care 
înseamnă abdicare ia o bună parte 
din acele libertăţi, cere temperarea 
egoismului şi înălţarea cu punerea 
In funcţiune a unui a t factor al pro- 
gresării omeneşti: altruismul, care 
nunuraai că f*:e educaţia conşricnţei 
asâpra solidarităţii sociale, ci e şi 
punerea în aplicare a acestui senti
ment dc înălţime divină Acesta e 
procesul de a crea şi de a se adopta 
o nouă mentalitate, ceeace nu se 
poate întâmpla dela o zi la alta, dar 
nici nu esle imposibilă realizarea ei.

Transformarea aceasta suflet ască 
e o operă irealizabilă fără interven
ţia spiritului creştin cu etica şi mo
rala lui creştină. Iubirea de Dumne
zeu ne apropie de acesta şi ni-1 face 
părinte bun al tuturor iar pe noi co
piii lui. Iubirea de aproapelui ne face 
fraţi unul cu altul. Aceste două iubiri 
sunt cele două puteri, cari vor să
vârşi munca superbă pentru crearea 
societăţii viitoare, căci civilizaţia ome
nirei nu se poate dispensa de morala 
creştină, singura, care duce spre 
perfecţionare înălţând pe om spre 
Dumnezeu.

Suntem In apogeul dorului de 
muncă naţională şi patriotică, pe care 
ni- o impune atât de imperativ îngro
zitoarea situaţie, în care se găseşte 
ţara noastră pe toate liniile vieţii de 
stat. La această muncă vă Invit. Sus 
inimile!

Declar ş .dinţa comit, nostru jude- 
ţin  deschisă.

ihai Popoviciu.
Cornel, Avrem Tilus, Ing. Aurel Ver- 
nichescu, Păr- Gheorghe Copoş. Păr. 
Adam B3sanb, Păr, Dr, Aurel Ba
riu, Băluţiu Ivan, Dr, Boroş Victor 
M'hăilă Cornel, Păr. loan loachim, 
Pâr- B rău, Jula Gheorghe, Dr Iosif 
Indtieş, Creţu Vasile, Păr. Lula Pe
tru, Smântână Gheorghe, Zbegan 
Teodose.

Se consideră că şi-au pierdut ca 
litatea de membrii ai partidului sau 
demisionaţi dnii: Popa loan Beriu, 
Branga Niţu, Ţintea Nlcolae, Dima 
loan, Prof. loan Nicui,

Deasemenea se consideră demi
sionat dl Dr. Zeno Draia reiat.v la 
situaţia căruia se hotăreşte că deşi 
demisionat numai din organizaţia ju
deţeană a partidului nos'ru totuş i-se 
aplică disp. art, 51 a Statutului pier- 
zându-şi calitatea de membru al par
tidului nuţional-ţărănesc. prin neîn- 
deplinirea punctuală a obligaţ unilor 
în ce priveşte respectul disciplinei de 
partid şi prin şovăire în atitudinea 
Domniei Sale de-a se manifesta cu 
tăria morală civică dc membru a 
partidului nostru, dovedind o dupli'

citate inadmisibilă în întreagă atitu
dinea Domniei Sale în cursul fră
mântărilor produsa de ruptura Vai- 
distă- —

Cooptările şi complec
tarea comitetului.

Dup’acea se procedează la coop
tările noilor membrii în comitetul ju
deţean aşa precum se vede din lista 
participanţilor.

La propunerea dlui Dr, Ieronim 
Atirescu se complectează biroul cu 
2 vicepreşedinţi în persoana dlor Dr. 
Emil Şelariu şi Dr. Mihaiu Tirea iar 
la propunerea dlui Dr. Gheorghe Voi- 
şan se complectează biroul prin ale
gerea de casier a dlui protopop Va
ier Paveloniu.

Se stubileştc în principiu formaţia 
delegaţiei permanenle care se com
pune din toţi preşedinţii organizaţii
lor de nlasă iar acolo unde preşe
dintele face parte din birou plasa va 
delega un reprezentant în delegaţia 
permanentă.

Se procedează apoi Ia confirmarea 
noilor membrii în organizaţia noas
tră judeţeană şi anume a d-lor, Dr. 
Cornel Velţeanu adv. Bucureşti, lng. 
Vasile Sălăgean Deva, Andrei Baliţ 
Deva. Miron Trufaş Băiţa, Abeino 
Silvaş Deva, Suba Alexe Brâsnic, 
înv. Zrnca Nicolae Geoagiu. înv. 
Rusu loan Geoagiu, A. Ciap Orăştie, 
I. Otinger Deva.

Fiind timpul înaintat se interve- 
neşte ordinea de zi in senzul că 
punctele 8—9 şi 10 să se amâne 
discuţiunea şi să se rezolve de că
tre delegaţia permanentă în proxima 
şedinţă*

La sfârşitul şedinţei Dl Dr. Emil 
Şelariu în numele său şi al dlui Dr- 
Mihaiu Tirea mulţumeşte adunării 
pentru încrederea cu care i a onorat 
prin alegerea lor în locurile de vice
preşedinţi ai organizaţiei noastre ju 
deţene, — şi arată că în faţa situa- 
fiei speciale în care se găseşte or
ganizaţia judeţului nostru noi avem 
nevoie de o muncă şi-un devotament 
îndoit, pentru a asigura izbânda cau
zei noashe, şi că Dumnealor îşi de
pun întreagă abnegaţia şi întreg de
votamentul lor pentru a s i g u r a r e a  
prosperităţii noastre politice.

DI Secretar general L. Dânşoreanu 
face apel ta toţi membrii comitetului 
să noteze şi să semnaleze secreta
riatului de pe acuma ori ce abatere 
şi orice abuz a organelor de stat 
sau a politicianismului ticăloşit pen
tru a putea fi puşi cu toţii la locul 
lor în caz că vom veni la putere-

La ora 6 seara Dl Dr. Iustin Pop 
ridică şedinţa mulţumind celor cari 
au participat, pentru osteneală «i 
pentru frumoasa manifestaţie de so
lidaritate şi dragoste faţă de parti
dul nostru-

Rep-

g r i j a  ş c o a i e i .

învăţătorii si politico
Cetitorii şi prietenii ziarului nostru 

au luat cunoştinţă desigur, de cele 
scrise în această rubrică, — în nu- 
merile 12 şi 13 din luna Iulie a. c-

Atât articolul D-Iui L. Dânşoreanu 
secretarul general al organizaţiei 
noastre judeţene, cât şi al Dlui Alt- 
xiu David, colegul nostru ales pre
şedinte al secţiei profesionale de 
studii al învăţătorilor din partidul 
nostru, — sunt deopotrivă de sincer 
convingătoare şi expunerea subiec
tului ce au tratat este înfăţişat în 
mod cu totul obiectiv. — Deaceia 
socotesc de prisos a insista asupra 
drepturilor sau mai bine zis, chiar a 
obligaţiunilor învăţătorilor de a face 
politică. Si colegii cari se îndoesc 
de obiectivitatea cu care au fost în
serate în această rubrică articolele 
amintite mai sus, — nu au decât să 
citească ultimele numere ale ziaru
lui «Curentul", cu «Pagina Învăţăto
rului", unde găsesc expus într’o lu
mină desăvârşit obiectivă şi logic | 
înfăţişat de către preşedintele Asoc. 
Gen. a  înv. din România Dl D. V- 
Toni, în articolele .învăţătorii şi po
litica", — datoria lor de a face po- 
1-tică. foloasele aduse şcoalei de co
legii politicieni şi ce orientare poli
tică să-şi croiască învăţătorii!

Dacă ar mai fi ceva de adăugat 
Ia aceasta este faptul constatat că 
la noi în Ardeal învăţătorii In gene
ral sunt mai depărtaţi de luptele po
litice de partide, poate datorită opre
liştilor vremurilor de asuprire a do- 
minaţiunii streine, care a înăbuşit 
o manifestare mai accentuată în do
meniul politic al lor, — poate fi alte 
motive, fupt este că între atitudinea 
politică a învăţătorilor din Ardeal şi 
cei din Vechiul-Regat. este o deo
sebire vădită, — In Vechiul Regat 
mişcarea politică a „ţărănismului" 
se sprijină în primul rând pe învă
ţători. — Manifestarea lor politică pe 
faţă, cu curaj şi demnitate a adus 
mari servicii inzbânziii .ţărănismului" 
şi mai ales politica culturală a aju
tat în mare parte deşteptarea conş
tiinţei de clasă socială, a ţărănimii 
române în mijlocul căreia tră esc- — 
Deaceia nu este nici o mirare pen
tru cei ce vor vizita Vechiul Regat,
In turneu politic, să constate că ma
joritatea învăţătorimii din Vechiul 
Regat şi ch:ar din unele teritorii ali
pite (Dobrogea şi Basarabia) sau  

/nrolat în potitica „ţărănismului", a lă

turea de marele lor înaintaş şi coleg 
Dl I. Mihalache. — învăţătorii nici 
nu se puteau înrola în alte partide. 
Ei sunt reprezentanţii cei mai fireşti 
ai ţărănimii, din care s au ridicat şi 
în mijlocul căreia trăesc şi ei nu pot 
face altă politică, decât aceia a „ţă
rănismului". — Orice altă manifes
tare a lor, în partide politice repre
zentate a unor clase aristocrato-ca- 
pitaliste (partidul liberal) sau în par
tidele mici născute din ambiţii per
sonale şi nebăgate pe nici o clasă 
socială a acestei ţări, — este o gre- 
şală cu consecinţele ei fireşti, că 
luptă nu pentru desrobirea econo 
mică şi culturală a marei clase so
ciale a majorităţii de 80#  ţărani ai 
ţării noastre, ci In contra ridicării 
acestei ţărănimi la nivelul proectat 
în noul program al partidului naţio- 
nal-ţărănesc-

Şi dacă nici azi noi învăţătorii 
ardeleni, nu vom face ca colegii 
nostrii din V.-Regat. să-ne punem în 
serviciul ţărănimii, în care să deş
teptăm „conştiinţa de sine că for
mează cea mai puternică şi mai 
mare clasă socială a acestei ţări şi 
că deci desrobirea ei din haosul, 
întunerecul şi sărăcia de azi", se 
impune cât mai curând", — vom 
regreta adânc aceasta.

Politica nu trebue să fie monopo
lizată numai pentru advocaţi, cum 
a fost în bună parte în Ardeal. — 
Deaceia constituirea secţiei noastre 
profesionale, voeşte să dea putinţă 
de intrare în viaţa politică, colegilor 
învăţători.

Adeziunile colegilor se vor trimite 
direct D-lui secretar general Dânşo
reanu Lazăr advocat Deva. — pentru 
sfârşitul lunei Sept. vom convoca la 
Deva, pe toţi aceşti colegi, spre a 
face în mod formal consîifuirea aces
tui cerc de studii. — La această 
consfătuire vom avea plăcerea să 
avem în mijlocul nostru, — aşa după 
cum mi-s’a promis personal la Câm 
pulung, — fie pe Di Ion Mihalache 
fie pe Dl Prof. univ. I- C. Petrescu 
fost învăţător şi fost eecretar gene
ral al Ministerului instrucţiunii-

Domniile lor vor expune aci toată 
politica culturală şi şcolară a nou- 
iui „stat ţărănesc", — ce-şi croeşte 
zi de zi cu mai mare avânt, — drum 
spre înfăptuire-

/. Dem ea•
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Când au primit liberalii puterea în 
1933, mirii politici din Het°g s a u  
năpustit asupra naivilor plugari din 
Boutariul-de-sus, oferindu-se că le 
vând pădurile composesoratului. Oa
menii voiau să vândă numai o parte 
de pădure: circa 280 Ha, Zeloşii li
berali dela Haţeg, în frunte cu de 
putatul Nasta, i-au convins să vândă 
o intindere mai mare: de circa 600 
Ha. Fiind mai mare întinderea e mai 
ridicat si preţul »i e mai mare si va
loarea afacerii. S au căznit doi ani 
aceşti politicieni, ca să ducă ia bun 
sfârşit afacerea- Dar, fiindcă erau 
dintre minorum gentium politici, n'au 
putut realiza ceva pozitiv. Ceva însă 
tot au realizat: au băgat în mari 
cheltueli pe un anume Biro, care a 
finanţat întreprinderea si au făcut 
cunoscută această chestiune într'un 
cerc mai larg,

Această afacere în primul rând 
nenoroceşte pe ţăranii din Boutariul 
de sus, pentrucă îi despoaie de o 
avere însemnată pe un preţ aproape 
bagatel, când vedem că stăm în pra- 
dul unei devalorizări a banului, care 
va ajunge să fie mai fără preţ, ca 
pe vremea anilor, 1923—1928. Ca 
să se vadă, că ce formidabilă pa
gubă sufer băutărenii prin această 
afacere este destul să amintesc, că 
în 1923 ei au vândut o pădure de 
250 Ha. cu lei 11.000000 iar acum

o întindere îndoită: 600 Ha, se vinde 
cu 3.000.000 lei.

Să se ştie însă pe această cale, 
că partidul national-tărănesc nu va 
lăsa ca uceastă afacere să se desă
vârşească ! Ori cât ar fi de grăbiţi 
cei interesaţi, oricâtă pricepere şi 
atenţiune ar depune în desăvârşirea 
formelor, vom găsi, cu uşurinţă, mo
tivele, ca să anulăm această afacere.

Dar din această afacere mai ră
mân păgubiţi si deputatul Nâsta cu 
ortacul său Biro Le-a fost înşelată 
de sub nas afacerea- Cum va medita 
Nasta, transfugul politic, asupra ade
vărurilor dinamice a politicei libe
rale si cu câtă suspinare va constata, 
că lor li-s’a conces explotarea posi
bilităţilor mici numai, h r  cele mari, 
cele grase, sunt de rezortul grangu
rilor dela Bucureşti, cari conduc tre
burile mari ale politicei din judeţul 
nostru. Bietul Nasta 1 Abia acum la 
sfârşit de regim experiaiă, că lui i-s’a 
îngăduit să pescuiască în judeţ nu
mai boeti (pescuti).

Cât priveşte rolul coadelor de to
por locale în această afacere, pre
cum si proporţiile imensei pagube 
se rezultă pentru comuna politică si 
economică Bfiuţariul-de-sus din a- 
ceas'ă afacere, — vom reveni- Ase
menea vom reveni si asupra absen
tei dela datorie a organelor coope
raţiei dela Bucureşti şi alte locuri.

Verax•

Armata română,
fn serviciul streinilor ?

întrebăm onoratul Minister de Ar
mată dacă are cunoştinţă că soldaţi 
ai Regimentului 4 Grăniceri din Deva,
— au lucrat săptămâni întregi Ia ho
tarul comunei Şoimuş, la secerarea 
grâului marelui proprietar-capitalist 
contele maghiar Horvat Toldy? — 
Mai mult, In ziua de 4 August, — 
Duminecă, in zi de sărbătoare în 
timp Ce lumea mergea la biserică, 
soldaţii români treerau grâul marelui 
proprietar ungur. — Că guvernarea 
liberală sprjineşte marii proprietarii 
şi capitalişti pe care să reazimă, ştim 
prea bine, — Dar ca In ziua de azi, 
când apărarea ţârii, cere pregătiri 
militare serioase, soldaţii români să 
fie cedaţi iobagi marilor proprietari, 
In loc ca aceşti soldaţi să beneficieze 
şi ei de concediile de vară, pentru a 
ajuta acasă la munca de câmp a ne 
căjiţilor lor părinţi .ţărani", — săraci,
— nu înţelegem.

Deaceia răspunsul ministerului de 
Armată sau a celor vizaţi nu poate 
ntărzla. Să se vadă cu ce preţ şi

din ce considerente s’au făcut această 
învoia’ă Intre reprezentanţii armatei 
şi un proprietar.

Aceasta pentru a Se pune capăt 
unor bănuieli, ce pot s i  se facă, dacă 
nu cumva, aci este vorba de o afa
cere, Şi Iacă de ceva. — Din Dumi
neca aceasta când au lucrat soldaţii 
români s’a creat un obiceiu bazat pe 
acest precedent; — marii proprie
tari din Şoimuş — Imetcs Irăna şi 
Mesko Aiadar lucrează Dumineca, 
fie la munca câmpului, fie la cărăuşii 
cu căratele.

Şi nu am vrea să continue acea
stă lipsă de respect a acestor mari 
proprietari şi faţă de Dumnezeu că:i 
ţaţă de statul româa şi legile lui nu-1 
au, din moment ce nu-i respectă le
gea repausului Duminecal.

Aşteptăm răspuzsul celor în drept 
spre a nu mai reveni cu această ches
tiune pe care o considerăm o dublă 
ruşine; atât naţională cât şi morală.

Ţăranul Român.

Ce-a păţit D-rul Vlad la Balşa
In gazeta caraghioasă a dlui Vlad se 

scrie că la Balşa ar fi ţinut Duminecă 
în 18 1. c. o adunare a celor cu nu- 
merusul ia care-au participat peste 1000 
persoane. — Pentrucă să nu lăsăm 
publicul In credinţa falsă câ au venit 
Ia adunare atâta lume trebue să ară
tăm că din comunele vecine n’au fost 
afară de 2 curioşi din Valea-lepii cari 
se găseau întâmplător în Balşa, 

îndată după ce s’a început adunarea 
chiar primarul comunei l’a întrerupt pe 
doctorul Vlad cu cuvintele ,Da ce tot 
vrei dela noi• că de 30 de ani nu
mai cu vorba ne porţi, dar de făcut 
incă n a i făcut nimic“• Deasemenea 
l’au întrebat pe Indrieş că cei cu dru
mul care le-a promis că-1 face. — 
Nici el Insă n’a putut să răspundă ni-

Răspuns pentru „Solia Dreptăţii" care susţine 
că adunarea n’a reuşit din lipsă de participanţi.

Duminică In 11 August 1935 a a- 
vut loc In Geoagiul-de-jos adunarea 
comitetului partidului naţional-ţără- 
nesc din plasa Geoagiu. — Cu oca- 
ziunea aceasta a participat câteva sute 
de persoane din Geoagiu ş> jur. Dea
semenea au participat mai mulţi de
legaţi din comunele plasei Geoagiu.

Astfel s’a remarcat prezecţa urmă
torilor fruntaşi din plasa Geoagiu: 

cari au fost prezenţi ca delegaţi; ca 
membrii în comitetele partidului nostru 
şi participanţi din sectorul Geoagiu: 
loan Mermezean, Roşu Slmion, Dale Io
sif, Tlmoftel Stoica, I. Lăpădatu, Iosif 
Mihăilă, Bătrâna Iosif, Romoşan Lazar, 
Borza loan, Ciorogarlu Iosif, I. Oancea, 
Nicola Ferdeşiu, Indreiu Ferdeşiu, loan 
Ferdeşiu, etc. etc Isaia Dăian preşe
dintele organizaţie din comuna Gelmar 
şl membrii în comitetul judeţean al par
tidului nostru, — Bozeşianu Simion, 
Cartea Candin, Necşa Iosif, Romcea Ni- 
colae, Cârneanu Viorel, Albu loan Cran- 
clova Iosif, Dăian Stoica, Bozeşan Luca, 
Cărăbuţ Mihăilă, Cartea Aurel, Căll- 
man Constantin, Pârvan Manase lui Ni- 
culae, Albu Iosif, Cartea losif, Romoşan 
loan, — Din sectorul Aurel Vlaicu: 
Cranciova losif membru în comitetul ju
deţean al partidului nostru, Borza Mi- 
hăilâ, Bota Aurel, Mariş Vaier etc. Din 
sectorul Băcăia: Barbu loan, Muntoiu 
Eftimie, Stanclu loan etc. Din sectorul 
Mermezeu: Stoica Avram, Zăpădie Va- 
sile Borza Avram, Stoica losif. Din sec
torul Foit: losif Lucaciu membru în co
mitetul judeţean al partidului Buda A- 
vram, preşedintele organizaţiei din Foit 
şl membru în comitetul judeţean, Adam 
Solomon, Pasc Petru Săbău Avram, 
Adam Nlcolae, Cândea Petru, preşedin
tele org. din comuna Boiu, Lucadu 
Solomon, Indreiu loan, loan Budoiu De- 
leanu, etc. etc Din sectorul Renghet • 
Filimonescu Romulus preşedintele org. 
din comuna Renghet, Jurca Adam, Abru- 
dean Luca, Stoica Savu. din comuna 
Mada 1. Cazan etc. etc.

Deasemeni au participat şi urmă
torii delegaţi din plasa Orăştie ca 
oaspeţi:

Din Orăştie: Protopop Vaier Pave- 
loniu f. deputat, Samoilă Ciumaşiu pro
fesor, loan Presecan, loan Crăciun, Ni- 
culae Pârvan, Gheorghe Călean, Din 
Orăşlioara de jo s • Dănceriu Sabin, 
Crişan Avram, Dâncan Sabin, Plosca- 
riu Ilie, Cimporse Petru, Popesc Dumi
tru. Din Dâncul-mare: Candroiu Apos
tol, Buta Niculae, Tibesc Savu, Câidea 
loan, Ocolişan loan, Bran Dheorghe, 
Din Dâncul mic: Ian cu Lazar, Vinţan

Ionel, Iancu Niculae, Rădulescu Ion. Din 
Măgura: Muntean Ion, Josan Ion, Mun
tean Ion 1. Niculae, Crişan Petru. Din 
sectorul Cugir: Ion Lupuţiu, preşedin
tele organizaţiei din Cugir şi membru 
In comitetul judeţean. Samoilescu Ion 
preşedintele org din comuna Vinerea 
Danciu Petru, v.-preşedinte, Simedru 
Petru, Crădun Cugerean, Herlea losif, 
Cugerean Ion, Herlea Adam. Din Piş- 
chinti: Aurel Constantin preşedintele 
org. din Plşchiuţi, Victor Uriţescu. Din 
Romoşel: Zaharie Petru preşedintele 
org. din Romoşel. Cătăniclu Petru, Du- 
bleşiu Iile, Socol losif, Socrii Aurel, 
Dubleş loan, etc. etc.

Adunarea a fost deschisă de dl 
Dr. Alex. Herlea preşedintele orga
nizaţiei partidului nostru din plasa 
Geoagiu, după care au luat cuvântul 
dnii loan Lupuţiu preşedintele nos
tru din Cugir, Samoilă Ciumaşiu pro
fesor la liceul din Orăştie, protopop 
Vaier Paveloniu fost deputat, preşe
dintele organizaţiei din plasa Orăştie 
Cari In frumoase şi doeumentate cu
vântări au lămurit asistenţa asupra 
chestiunilor politice actuale, — seria 
cuvântărilor a tncheiat-o dl Dr. Alex. 
Herlea care după acea adunarea a 
luat sfârşit In cea mai perfectă linişte 
şi mulţumire sufletească a celor pre
zenţi.

Ţinem din acest prilej să arătăm 
că s’au prezentat la Geoagiu mai 
mulţi delegaţi din comunele din va
lea Bozeşului pe cari Insă Dr. losif 
Indrieş şeful din Geoagiu a celor cu 
numerusul lui Vaida şi Vlad, le-a 
ţinut calea şi ca să nu poată ajunge 
la adunarea noastră şi să nu ne poată 
auzi cuvântul i-a băgat In pivniţă la 
el şi le-a dat să beie. — Oamenii 
Insă curioşi că Indrieş de ce i-a o- 
prit să ne audă cuvântările a 2-a zi 
au venit să ne roage să le spunem 
că despre ce am vorbit acolo.

Când au auzit că de ce s’a des
părţit Vlad de Maniu au spus că 
de-aici In colo n’o să mai aibe ce 
căuta Dr. Vlad printre ei.

Deasemenea ne-au spus mulţi frun 
ta şi din Geoagiu că In preziua adu
nării noastre Dr. Indrieş s’a dus din 
Casă In casă la partizanii noştri şi 
i-a rugat să nu participe la adunare. 
Totuş însă va putea vedea din lista 
alăturată dl Indrieş că acele persoane 
înainte de toate ţin la partid şi dnii 
Maniu şi Mihalache astfel că nu le-a 
păsat de rugăciunea dlui Iadrieş care-i 
pe-o mână cu Vlad şi cu Vaida şi 
cu aceia cari sunt linguşitori I 
celor de sus.

încheierea Cursurilor 
Secretarilor generali judeţeni
ai tineretului Naţional-Ţărănesc din întreaga {ară.

mic la aceasta. — Poporul însă când 
au atacat partidul nostru a început să 
vociferezî strigând Trăiască Iuliu Ma
niu şi Ion Mihalache şi atunci vâzân- 
du-se constrâns şi Indrieş a strigat 
„Trăiască dară iuliu Maniu dacă aşa 
vreţi*. — A văzut săracul că n’are 
încotro!

Vlad la aceasta s’a enervat, — căci 
aşa-i metoda iui, când nu-i place ceva 
se enervează, — şi a plecat. — în
treagă comuna a începui să fluere după 
ei şi să-i huiduiască aşa cum se flueră 
după javrele cele mai rele.

Aşa s’a petrecut la Balşa şl este 
bine să se ştie şi să se pună la punct 
lucrurile In adevărata lor lumină spre 
a nu se lăsa oamenii amăgiţi de min
ciunile unora.

Aceasta s’a ţinui în 14 Aug. după 
masă tu localul clubului Partidului 
Câmpulung. — Cu această ocazie au 
făcut însemnate declaraţii politice Dl 
Ion Mihalache şi dl Virgil Madgearu. 
— Cursurile ţinute aci Intre 1—15 
August au avut un dublu caracter: 
teoretic-doctrinar şi practic-demons- 
trativ. — Au înfăţişat doctrinele po
litice a tuturor partidelor şi curente
lor, precum şi studii asupra princi
piilor noului program al partidului, 
cei mai de seamă profesori univer
sitari, membrii ai partidului. — Ex- 
cursiunile şi vizitele făcute In jude
ţul Muscel, — au avut darul de a 
iniţia şi arăta tafăptuiri ale „statului 
m  nesc“. — Ceiace s’a văzut la To- 
poloveni, satul Dlui Mihalache şi la 
Dobreşti, realizări realizări în dome
niul „statului ţărănesc*, făcute de df 
Mihalache, inainte de războiu, — 
este tot ce putea pleda mai convin

gător în a urma cu sfinţenie politica 
acestui mare bărbat de stat al viito
rului apropiat. — Cursurile au fost 
conduse de dl Ion Mihalache, dl prof, 
univ. M. C. Petrescu secretarul ge
neral pe întreaga ţară şi dl prof, 
univ. V. Jinga-Cluj secretarul gene
ral regional al Ardealului, pentru 
tineretul naţional-ţărănesc.

Organizaţia noastră jude ţină a fost 
reprezentată prin Dl I. Demea înv. 
dir. In Şoimuş şi I. Roman, advocat 
In Deva. — In urma absolvirii aces
tor cursuri de îadrumare pentru or
ganizarea tineretului, D-lor au fost 
numiţi de Dl Ion Mihalache, — ca 
secretari generali judeţeni ai tinere
tului naţional-ţărănesc al judeţului 
nostru. — După primirea instrucţiu
nilor suplimentare ale Centrului, D-lor 
vor începe organizarea tineretului din 
acest judeţ,
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ŞTIRI
Căsătorie, Dumineca în 18 Au

gust 1935 a avut loc în biserica ort. 
din Cluj celebrarea căsătoriei religi
oase a dlui Dr. Victor Jfnga prof univ. 
şi distinsul secretar general al tinere
tului naţional-ţărănesc din Ardeal, cu 
dşoara Cita Onişor fica fostului prof, 
univ Victor Onişor din Cluj — Trans- 
mitem pe această cale tinerei perechi
cele mai depline urări de fericire.

*
Logodnă. Anunţăm cu plăcere 

logodna Dnei Volumia Martin fica dlui 
Dumitru Martin cu Dl Paramont Lup- 
şan şef de serviciu la Prefectura jude
ţului Hunedoara, care s’a celebrat în 
cerc strict familiar.

Transmitem pe această cale cele mai 
sincere felicitări.

*

Loc deschis: Iu urma articolului 
apărut la 8 VIU a c. în contra sub
semnatului în gazeta „Solia Dreptăţii" 
şi scălit de Dr. Eugei Muntean, anunţ 
că m’am adresat justiţia în această 
cauză acţionând atât pe autor cât şi 
girantul responzabil al gazetei, — Dr. 
Ludovic Goica.

*
Deces. Anunţăm cu durere înce

tarea din viaţă a D nei Maria Budoiu 
soţia d-Iui Constantin Budoiu proprie
tarul gazetei „Noutatea" din Orâştie. 
înhumarea rămăşiţelor pământeşti a 
avut loc în ziua de Marţi 30 August 
1935 pe lângă participarea tuturor ace
lora cari au cunoscut-o şi au stimat-o.

Transmitem pe aceastî cale îndure
ratei familii cele mai sincere condo
leanţe.

*
Cursurile şcolare încep în ziua 

de 16 Septembrie. Corigenţele se vor 
ţine în primele zile ale lunel Septem
brie, după care urmează examenele par
ticulare şi apoi examenele de capaci
tate (pentru clasa V-a) cum şi exame
nele de admitere în clasele l-a liceu.

*

Aviaţia românească face fru
moase progrese. In zilele acestea căpi
tanul Poplşteanu şl locotinentul Papană 
vor face un sbor pe distanţa Bucureşti- 
Tokio, trecând peste Siberia. Se spune, 
că acest sbor va jfl cel mal îndrăzneţ, 
dintre toate sborurile pe cari le-a făcut 
aviaţia românească.

*
Banditul Coroiu a fugit din 

închisoare. Temutul bandit Coroiu 
a reuşit, cu ajutorul unul paznic, să tugă 
din închisoarea dela Botoşani. După 3 
zile s’a prezentat la advocatul său şi 
împreună cu acesta s'a predat poliţiei. 
Să vede că banditul Coroiu se predă 
când vrea şi fuge din închisoare când 
vrea.

*

In timpul nenorocirilor se 
dovedesc sufletele mari. Un
slujbaş bucureşlean dela „ Astra Ro
mână^ pe nume loan Pârvu, îşi petre
cea concediul împreună cu nevastă-sa 
la Constanţa. Zilele trecute s’au urcat 
pe o înălţime dela marginea mării Aici 
bărbatului i s’a făcut rău, a ameţit şl a 
căzut, de acolo de sus, în mare. Nc 
vastă*$a a sărit după el şl a reufit să-l 
ţină până ce nişte pescari i a scos pe 
amândoi la ţărm. Bărbatul c rănit greu 
încât nu sunt nădejdi că va scăpa cu 
viaţă. Curajoasa lui soţie încă e rănită, 
nu însă aşa de greu Pe lângă nenoro
cirea ce a încercat-o, are cel puţin bu
curia că şi-a îndeplinit cu prisosinţă da
toria de soţie.

*

Catolicii din Germania luptă 
contra hltlerlsmulul. Conferinţa 
episcopilor de la Fulda, s’a deschis 
în ziua de 19 August, sub preşeden- 
ţia episcopului Bertram. Ep:scopul 
Bertram a avut zilele acestea între
vederi cu episcopul Pressing şi Ber- 
ning, cari au fost la Roma unde au 
pregătit o conferinţă a episcopilor 
germani cu reprezentanţii Vaticanu
lui. Conferinţa dela Fulda va dura 
până la 24 August. La această con

ferinţă se vor face sforţări pentru 
fixarea unui program de luptă con
tra hitlerismului.

Iată deci die Vlad că oamenii „drep
tei" dtale sunt In contra bisericii şi 
nici decum noi.

*

Dela Direcţiunea liceului „Aurel 
Vlaicu" din Orăştie. Examenele de 
admitere In clasa l-a de liceu, corigenţă, 
diferenţă, şi particulare încep în ziua 
de 2 Septembrie Ia orele 8 dimineaţa.

Examenele de admitere fn clasa V-a 
In ziua de 7 Sept.

înscrierile în liceu se fac pe baza 
unei cereri timbrate legal şi înaintate 
Directfunei Liceulului până inel• 25 
August a• c-

Corigenţii şi particularii prezintă ce
rerea de înscriere după încheierea si- 
tuaţiunii examenului din sesiunea Sept.

Elevii noui vor prezenta odată cu 
cererea de înscriere şi Certificatul ulti
mei clase absolvite pre :um şi toate 
actele cerute de Regulament.

înscrierile în internat se iac până 
la data de 15 August inel• In baza 
unei cereri timbrate legal (separat de 
cca de înscriere In liceu).

Peste această dată nu se mai fac 
inscrieri In internat. Cererile pentru 
scutire de taxa de frecvenţă şi buFsă 
se depun odată cu cererea ae înscriere 
în internat, însoţite de un act de pau
pertate şi un extras familiar.

Penlru elevii de clasa VII şi VIII noui 
veniţi, cu media 7 —10 sunt câte 5 
burse disponibile.

Orăştie, 31 Iulie 1835.

prof- Aron Demian- 
Dir. lie. .A. Vlaicu" Orăştie 

*

Dela Cercul de Recrutare. Se z-
duce la cunoştinţa tinerilor cari nu 
au cerut însumarea cu termen redus 
cu ocazia operaţiunilor de recrutare 
din acest an, ca până la 25 Octom
brie 1935, trebuie să depună sau să 
trimită recomandat la Cercul de Re
crutare: a) O petiţie timbrată prin 
care se ceară însumarea cu termen 
redus; b) Certificatul sau diploma de 
absolvirea şccalei. — Aceste acte vor 
fi depuse numai Ia Cercul de Recru
tare respectiv. Cele ce vor fi trimi
se sau depuse la Minister, nu vor li 
luate Io considerare. Cei ce nu cer 
această însumare până la 25 Octom
brie, sau cerâod-o, nu depun şi cer
tificatul şcolar, pierd dreptul la ter
men redus şi vor fi încorporaţi pe 
întreg termenul de serviciu al armei 
pentru care a fost recrutat (art, 70 
din Legea Recrutărei).

*

Se va încerca refacerea 
„Frontului romanesc 1“ Dl dr.
Vaida a declarat unui fruntaş vala- 
hist că d-sa nu se va împăca cu d. 
Iuliu Maniu atâta vreme cât acesta 
va rămâne credincios politicii actuale 
a partidului najional ţărănesc. Din 
convorbirea pe care a avut-o cu d. 
Vaida, fruntaşul valahist a rămas cu 
impresia că d. Vaida, care actual
mente îşi scrie memoriile, va încerca 
o refacere a „Frontului românesc" 
dar că această încercare, după însăşi 
părerea intimă a d-lui Vaida, nu va 
avea nici un sorţ de isbâadă.

*
S’a încrezut In vrăjitoare. Fata 

Carolina Stana din comuna Soreni, 
jud. Romanaţi iubsa foc pe un tânăr 
din comună. Şi-a făcui fata şi haine 
de mireasă, cu bani mulţi, golind 
binişor hambarul părinţilor. Se vede 
însă că tânărul nu se prea topea de 
dorul fetei, şi atunci ce s’a gândit 
ea? S ’a dus la Vârvara Ioana, vrăji
toarea satului, «ă facă farmece tână
rului ca s’o îndrăgească. Vrăjitoarea 
a purtat-o cu vorba câteva săptămâni. 
I-a scos din casă fâină, slănină şi bani. 
La urmă i-a cerut hainele de mireasă 
ca să vrăjască pe ele căci se prinde

j

mai bine. A plecat apoi din sat şi 
nu-i c ip să se mai întoarcă. Fecio
rul nu vine în peţite. Hainele de mi
reasă le-o fi vândut ţiganca cine ştie 
prin ce târguri, iar fata umblă acum 
ruşinată pe la oamenii legii, doar 
vor pune mâna pe Vârvara.

*
Un aeroplan sovietic coboară pe

fiământ românesc In seara de 23 
ulje, un avion rusesc a fost silit să 

se coboare într’un lan de porumb 
de lângă Cetatea Albă. Aeroplanul 
se rătăcise de-asupra ţării noastre 
din cauza unei furtuni. De-asupra 
Dunării, aeroplanul a fost atacat de 
paseri mari, cari i-au spart geamu
rile. Motorul este stropit cu sângele 
acestor paseri. Dupăce a fost repa
rat, aeroplanul şi-a luat sborul spre 
Rusia.

*
Când îţi curge sânge din nas.

Când s’a ivit scurgerea de sânge, 
persoana va sta liniştită pe un scaun, 
va pune buricul degetului celui mare 
pe aripa nării din care vine sângele 
şi va apăsa uşor. Ia 5 minute în for
mele uşoure, scurgerea se opreşte. In 
altfel, va lua puţină vată groasă ca 
de 3 degete, o va umezi cu apă oxi

genată va stoarce tamponul, îl va 
introduce răsucindu-1 în nas vre-o 4 
centimetri, apoi va apăsa uşor pe 
aripa nasului.

*
O lege bună. Un stat american a 

votat următoarea lege: Cine va fi 
prins că chinueşte animalele, va fi 
pedepsit cu muncă silnică dela o lună 
până la şase luni. Această pedeapsă 
nu se poate schimba în bani. Fiecare 
pedepsit trebue să o ispăşească mun
cind în ocnă, dc dimineaţa până seara 
târziu, ca să-şi dea seama de truda 
animalelor, ciri pentru munca lor 
trebue să fie îngrijite nu chinuite.

Abonaţii cetltl $1 faceţi 
reclamă numai fn

„ S O L I  A “
cea mal serioasă si cea 
mai răspăndită gazetă 
din judeţul Hunedoara

«  HOTEL şi RESTAURANT 

în  O R Â Ş T I E
Anunţăm cu onoare publicul din judeţ că:

s’a deschis terasa d e  vară
fiind azi locui de întâlnire a elitei din loc şi jur, —  unde cântă o muzică de jaz de 
primul rang. — H O T E L U L ,  oferă cele mai confortabile camere pentru voiajori. —  
R E S T A U R A N T U L  este neîntrecut î i  specialităţi de: mâncări, şi băuturi.

Domnii funcţionari, preoţi învăţători şi notari se bucură da 20 procente reducere la preţuri. 
Rugăm sprijinul onoratului public. Cu stimă DIRECŢIUNEA.

AVIZ MEDICAL:
Dr. S Seidner medic dentist din 
loc, plecând în concediu la 11 
August, î-i reia consultaţiile la 
sfârşitul luni când se reîntoarce.

De vânzare
1 Ţ im b a lă  in cea 
mai bună stare.

Adresata administraţia ziarului.

mărcile „Apallo" 

Si » 0 p e l “

se vând şi pe lângă rate 
convenabile Ia firma:
A. Hîrsch din Deva.

Un pian
modern de vânzare,

adresa la administrata ziarului.

4
S a n d a l e  de dame 

şi domni.

M. S T E R N
Magazin de Textile $3 încălţăminte 

cel mal eftin izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

de textile.
Pantofi de dame, domni şi de copii, 

cele mai eleganfe asortimente.

Magazinul de mode

CAROL ZOBEL
oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dame şl  copil

I
cu preţuri sol ide

Cetiţi şi răspândiţi „SOLIA«ft

linul i D* A Tiparul tipografiei A. Htrşch, Deva. 1935,


