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Ţărănimea este în marş In 
toate părţile ţării!

Suntem la porţile Fanarului, 
pe care îl vom doborâ, iar 
în locul lui zidi-vom Ieru
salimul nou al Statului-ţă- 
rănesc! Cu noi este drep
tatea, este şi Dumnezeu, 
este deci şi puterea.
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Mareo si insuflelita adunare dela Orăştie
Din şedinţa comitetuiui judeţean al partidului naţional-ţărănesc s’a desvoltat o impunătoare

adunare la care au luat parte peste 2000 de ţărani
Au participat şi dnii Mihai Popovici, Mihail Ghelmegeanu, Nic. Penescu,

Virgil Kerciu, Dr. Serdîci, loan Aron şi alţi fruntaşi.
Duminecă în 3 Nov. 1935 a avut 

loc la Orăştie şedinţa Comitetului par
tidului Naţional-Ţârănesc din judeţul 
nostru.

Poporul din împrejurimi auzind însă 
că această şedinţă va fi prezidată de 
dl Mihai Popovici şi că vor sosi dela 
Bucureşti mai mulţi fruntaşi ai noştri, 
a venit într’un număr foarte mare, de 
peste 2000 de participanţi.

Oaspeţii au sosit în gara din Orăş
tie cu acceleratul dela orele 11 dim. 
fiind întâmpinaţi la gară de o delega
ţie a comitetului judeţan. Din tren s’au 
gcoborât dnii Mihai Popovici preşedin
tele organizaţiei partidului nostru din 
Ardeal şi Banat, — însoţit de dnii 
Mihail Ghelmegeanu f. ministru, Nic.

Domnule Prezident.
Câad D-vs. In greaua apostolie, ce 

faceţi, cutreerând Ardealul şt Bana
tul pentru a trece în revistă râadu- 
rile partidului nostru, V-aţi gândit şi 
la noi, venind In mij'ocul nostru, — 
realizaţi o deosebită dorinţă a noas
tră de a Vă avea şi salata Intre noi. 
In deosebi D-vs. Domnule Prezident, 
Mihai Popovici, Vă aducem omagiile 
noastre nu numai ca Prezidentului 
tuturor organizaţiunilor din Ardeal 
şi Banat ale partidului nostru, dar 
spre marea noastră plăcere şi bucu- 
rie şi ca prezidentului organizaţiei 
noastre judeţene, ales cu unanimitate 
ta Întrunirea noastră dela 18 August 
1935.

Am făcut aceasta alegere înţeleaptă 
pentru a ne creea un titlu de mân
drie, ca judeţul nostru să fie repre
zentat In viaţa partidului de o per
sonalitate proeminentă a vieţii noas
tre publice, care ia la inimă cu toată 
Căldura şi nobleţă şi destinul şi ros
turile partidului, iar cu talentul său 
organizatoric şi-a creiat abilitatea de 
a conduce şi de a îndruma activita
tea de partid desvoltând simţul de 
datorinţă şi disciplină al membrilor 
partidului.

Noi ştim, că acceptând D-vs. dem
nitatea, ce V-am oferit, mai adăugaţi 
o sarcină la cele multe, ce apasă 
umerii D-vs. aşa, că poate, va părea 
ca o lipsă de smerenie din partea 
noastră, ci mai contribuim şi noi la 
sporirea grelei povori, ce Vă anga
jează In atâtea părţi. Am îndrăznit 
Insă totuşi, să ne dorim sub oblădui
rea D-vs. de prezident al nostru, 
pentrucă ne gândeam şi eram con
vinşi, că avându*Vă de şei al nostru, 
facem un act de asigurare al inte
reselor bine înţelese ale partidului 
nostru In acest judeţ mare cât Buco-

Penescu f. secretar general a Ministe
rului de Interne, Virgil Kerciu f. depu
tat şi directorul ziarului .Ordinea", N. 
Serdici deputat, Leontin Pârvu advocat 
şi fruntaşul nostru din Bucureşti. Dl 
Dr. Emit Şelariu vicepreşedintele orga
nizaţiei noastre judeţene Ta bineventat 
pe Dl Mihai Popovici şi pe ceilalţi 
oaspeţi. De aici oaspeţii au fost con
duşi In sala Hotel .Central" unde a 
avut loc Inpunâtoarea adunare.

La Intrarea fruntaşilor noştrii pe sce
nă, întreaga sală care era supraticsitâ 
şi la parter şi la loji şi în galerie, a 
izbucnit în furtunoase aplauze.

întâiul a luat cuvântul dl Dr. Iustin 
Pop primul vicepreşedinte al organiza
ţiei noastre judeţene.

vina, cu 100.000 alegători la judeţ şi 
comună şi 95.000 alegători la alege
rile de deputaţi parlamentari.

In schimb noi ce Vă putem da ?
Devotamentul către partid, inspi

raţia pentru programul acestuia, cins
tea şi respectul către conducătorii 
lui, In special către D-vs., cel mai 
apropiat de noi.

Şi când rostesc acest cuvânt .de
votament", mă stăpâneşte un curaj 
de a spune, că noi, hunedorenii, ştim, 
să ne cinstim şeful şi partidul. Nu 
voiu insista asupra epocei, care a 
premers rupturei uşuratice şi păcă
toase, produsă de d. A. Vaida, că
ruia i-sa ataşat şi fostul nostru şef, 
d. Aurel Vlad, — d  vreau, să arăt, 
Că chiar produsă ruptura când d. Vlad 
ne-a părăsit, am dat noi dovada, că 
suntem la un nivel înalt al cos ştiin
ţei noastre de membri ai partidului 
şi al devotamentului, datorit parti
dului.

Pentru ce spun eu aceasta? Pen
trucă înainte de ruptură noi 11 con
sideram pe fostul nostru şef concres
cut In mod inseparabil de organizaţia 
noastră, iar lumea zicea, că judeţul 
Hunedoara este fieful dlui VJad, care 
latruchipa şi exprima în acel timp 
încamaţiunea partidului nostru pe 
aceste plaiuri şi că d-sa absorbea 
totul aşa, că partizanilor nu li-se re
venea alt rol, decât să-l urmeze or
beşte ori unde i-ar duce.

Aşa se credea despre noi. Expli- 
caţiunea ? Noi cu dl Vlad ne-am trăit 
traiul politic — graţie manierelor 
noastre cavalereşti şi atitudinei noas
tre de înaltă etică creştină, — In aşa 
o armonie, care prin continuitatea ei 
neîntreruptă nu dădea ocaziune pen
tru noi de a face examen, că până 
unde cu dl Vlad şi când fără el?

Ruptura ne-a dat prilejul de a face 
acest examen. Şi l-am trecut eu nolă 
distinsă, pe cât de profundă a fost 
căderea dlui Vlad prin lipsa stator
niciei şi sincerităţii d-sale In credinţa 
politică.

Noi am dovedit In această ruptură, 
că nu pentru d. Vlad am fost cre
dincioşi partidului, ci pentrucă d-nul 
Vlad afişa, că este omul convins al 
acelui partid, care singur putea, să 
ne creeze credinţa noastră politică, 
că numai îa  acest partid şi numai 
prin acest partid ne slujim bine pa- 

- tria şi neamul, însuş'ndu-ne progra
mul lui cu toată chibzuiala şi matu
ritatea noastră politică.

Iată pentruce din conduşi ne-am 
făcut conducători şi i-am adus d-Iui 
Vlad cel mai preţios omagiu de bine, 
când i-am declarat, că nu-1 putem 
urma In apostasia sa, produsă de 
anume calculi ai d-sale, de ordine 
mai mult particulară decât de ordine 
politică.

Domnilor,
D-vs. cunoaşteţi prea bine moti

vele, care l-au determinat pe d. Vaida 
şi consoţii să producă sfâşierea crudă 
şi nefastă în partid; Eu sunt convins 
mai ales asupra unui motiv, ce a o- 
perat In hotărârea lor: li-s’a părut 
prea grea aceea muncă gigantică, ce 
se aşteaptă dela partidul nostru, ca 
prin punerea In aplicare a splendidu
lui său program să aştearnă ţara pe 
noi temelii, — când există o altă cale 
uşoară şi scurtă pentru a ajunge, — 
la putere: uşa lăturalnică a bizanti
nismului, nesocotind ei, că această 
uşă e şi uşa ruşinei, căci înainte de 
a i trece pragul, trebue, să te des- 
braci şi să-ţi jertfeşti orice demnitate 
de bărbat de stat sau de simplu «m 
politic.

Noi. domnilor, suntem perseverenţi 
în mu£eă, de aceea ne măiturisim 
drept credincioşi ai partidului şi mai 
presus de toate mărturisim inspira
ţia noastră şi profundă şi înaltă până 
ia avânt poetic de programul parti
dului, pe care pentru adevărurile, ce 
le propăvăduieăte, Ii considerăm de 
Evanghelia noastră politică.

E un program acesta, asupra că
ruia trebuie, să zid, că precum po
trivit poruncii bisericeşti; să nu iei 
oumele iui Dumnezeu în deşert, aşa 
ne este oprit, să luăm In deşert pro- 
grsmui nostru. El este meni», să pro
ducă o transformare a sufieteîor ce
tăţenilor acestei ţări şi Întocmai cum 
creştinismui a nobilitat sufletui păgân 
şi l-a făcut suf'et creştin, aşa progra- 
mul acesta va trebui să transforme 
societatea noastră nabilitându-o şi

Inălţându-ola nivelul marelui ideal 
al societăţii soiidariste, singura, care 
corespunae eticei creştine şi civiliza- 
ţiunei cum şi marei exigenţe de în- 
nălţare, prosperare şi fericire a nea
mului românesc.

In scopui ac&sta programul parti
dului nostru va trebui, să stingă ori 
ce duh fanariotic şi docoiesc, să ex- 
tlrpeze groaznica plagă a neamului: 
bizantinismul cu întreg convoiul lui 
de grele păcate, tot aşa şi politicia
nismul cu tot cortegiul lui de scele- 
rităţ'. Programul nostru va trebui, 
să producă o generală lăpădare de 
Satana, de toate lucrurile lui, de toţi 
Îngerii lui, de trufia lui şl de toate 
spurcăciunile lui şi să întroneze In 
toate drepturile Iui sufletul românesc 
cu ţoală cinstea şi curăţenia lui, care 
va să vină, să judece vil şi morţii 
pentru faptele lor de stricăciune îm
potriva neamului şi ţării şi să-şi iee 
stăpâoirea triumfătoare pentru a re
face ţara şi ca structură socială şi ca 
organizaţie economică şi ca gândire 
politică şi ca simţire socială!

Domnule Prezident.
Când Vă facem aceste mărturisiri 

de credinţă şi devotnment, îndrăznim 
a Vă cere un lucru: indulgenţa D-vs. 
Să nu scăpeţi din vedere, că judeţul 
Hunedoara a fost luat la ţintă şi In 
timpul regimului maghiar, dar şi In 
timpul regimului român chiar dela 
primui început. Cei dintâiu au fost 
liberalii, cari au făcut prima năvălire 
barbară şi de atuuci năvălirile bar
bare n’au contenit.

Cu aceşti barbari politici de multe 
feluri avem de a lupta aici, In jude
ţul nostru, care după sfânta dreptate, 
compete numai partidului Naţional- 
Ţărănesc, deoarece aici poate fi mai 
operant, aici poate produce mai mult 
bine noul p rogram al partidului nos
tru având mediul şi terenul propriu 
pentru aceasta: avem ţărănime, avem 
muncitorime, apoi marile industrii 
mai ales miniere.

Această situaţie a noastră cu par
ticularităţile ei, ne face, să ne resim
ţim îndoit de tndatoririle noastre. Vâ 
cerem Insă, că acolo şi când ni.va 
fi greu de tot, şi s’ar întâmpla, să nu 
răzbim, D-vs., Conducerea Centrală, 
să ne daţi asistenţa, pe care vom 
nizui din răsputeri, să o binemerităm.

Fiţi bineveniţi cu toţii In mijlocul 
nostru şi Vă rog Domnule Prezident, 
Mihai Popovici, să binevoiţi a Vă lua 
locul prezidial, a prezida şedinţa de 
azi a Comitetului nostru judeţean şi 
a ne face expunerile D-vs., pe care 
le veţi crede de cuviinţă. Să frdifi!

(continuare în pag. 2-a).

Cuvântarea dlui Dr. Iustin Pop
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După cuvântarea dlui Dr. Iustin Pop 
dl Mihai Popovici mulţumeşte pentru 
cinstea ce i-se face şi propune ca a- 
dunarea de azi s’o prezideze di Dr. 
Iustin Pop, după aceia a luat cuvântul 
dl I. Demea secretarul judeţan a tine
retului, vorbeşte pentru necesitatea or
ganizaţiei tinereşti ale partidului nostru.

Cuvântarea 
dlui I. Demea:

Dl /. Demea, secretarul general a* 
tineretului spune: «Tineretul acestui 
judeţ, care prin puterea sa de vioi
ciune, ideal şi entuziasm, se impre
sionează mai adânc, simte azi o bu
curie, la fel cu miile de ostaşi vechi 
ai partidului, când salulăm între noi 
pe vrednicul luptător nationalist de 
eri şi acela către care se îndreaptă 
nădejdile de mai bine ale Ardealu
lui 01 Mihail Popovici, preşedintele 
nostru.

$i cât de curând, avem convin
gerea că întregul tineret va ţi alătu
rea de aceia cu cari este astăzi, tara 
întreagă, partidul naţional-ţărănesc.

Un Ion Mihalache şi Iuliu Maniu 
sunt destulă garanţie că frumosul 
program al partidului se va înfăptui.

Asemenea coneucători cer vremu
rile de azi, asemenea conducători 
voieşte ţărănimea şi în asemenea 
conducători tineretul îşi pune toată 
încrederea sa şi vă as gurăm că Ia 
ordinele de sus şi ale D-voastră, ti
neretul va ft gata şi vă va răspunde 
în orice moment din toată inima sa 
sinceră: »Prezent“ Să trăit' ^

După di Demea a luat cuvântul dl 
Adv. Lazăr Dânşnreanu secretarul ge
neral al organizaţiei noastre j. deţene 
care Îşi prezintă raportul său:

Raportul dlui 
Adv. L. Dânsoreanu:
D. L. Dânşoieanu secretarul gene

ral al organizaţiei judeţene face un 
raport detailat asupra situaţiei pol - 
tice din judeţ, arătând că judeţul Hu
nedoara este unul dintre cele mai 
mari şi bogate judeţe din ţară. Cu 
toate^acestea în 17 ani de activitate 
politică românească s’a realizat foarte 
puţin. Ba chiar unele întreprinderi 
cari au fost In activitate s’au lăsat 
In părânginire.

In ceiace priveşte sciziunea Vaida 
arată că dl Vlad a fost 40 de ani 
conducătorul şl stăpânul acestei or
ganizaţii, că el a fost urmat cu încre
dere oarbă de toţi membrii partidu
lui că cei dela Ruşi au plătit chiar 
cu viaţa lor devotamentul faţă de dl 
Vlad, Insă atunci când dl Vlad a luat 
o atitudine în contra democraţiei şi 
a atacat pe dl luliu Maniu atunci a 
fost părăsit de aproape unanimitatea 
part’zanilor şi şi de aceia cari l-au 
cunoscut o viaţă întreagă, fiind ur
mat doar de 2 şefi de plasă din 10 
şi de 27 din 130 membri dm comi
tetul executiv.

Termică asigurând pe dl preşe
dinte Mihail Popovici că organizaţia 
de Hunedoara cu entuzias nul ei tra
diţional II urmează necondiţionat şi 
cu tot devotamentul.

După aceia ia cuvântul dl protopop 
Vaier Pavehniu din Orăştie In numele 
organizaţiei locale.

Cuvântarea 
dlui protopop 
Valeriu Paveloniu:
Le 1 Dec se împlinesc 17 ani de 

la Unire După unire sufletele arde
lenilor erau stăpânite de o covârşi
toare bucurie, pentrucă în unire au 
văzut înfăptuirea ceior mei arzătoare 
dorinţe ale neamului: libertate şi 
dreptate. L'berfate de gândire, de 
judecată şi de exprimare a gându
rilor am nădăjduit de la unire şi o 
dreaptă stăpânire pentru toţi românii. 
Unde este azi libertatea? Unde este 
dreptatea? Le-o confişcat regimul 
liberal prin cenzură şi stare de ase
diu şi prin obiceiurile de bun plac. 
pe care Ie-a introdus în administra
ţia publică a ţării!

Putem vorbi de libertate când nu-i 
voie să scriem la gazetă şi să jude

căm lucrurile rele din ţară! libertate 
cetăţenească se chiamă obiceiul li
beral, de doi ani de zile, — de-a 
administra cemunele oraşele şi ju
deţele cu comisii interimare?/

In ce priveşte dreptatea liberală 
este deajuns să pomenim feliul cum 
se încasează impozitele: şunt orga
nizate echipe de devastare, cari pe 
lângă că execută fără milă şi fără 
temeiu pe cetăţenii pacinici, îi mai 
bagă şi în spaimă prin manierele lor- 
Iţi face impresia, că sunt streini din 
alte ţări veniţi să ne batjocorească. 
Au scumpit viaţa şi au pus impo
zite şi pe făina din care s'ar încu
meta ţăranul să pregătească un colţ 
de plăcintă!

Desnădejde şi mare am ă’âciune 
stăpânesc sufletele maselor ţărăneşti. 
In aceeslă situaţie singura şi hotă
râtoarea nădejde ne-o punem în pro
gramul partidului naţional ţărănesc 
şi în conducătorii lu i: Ion Mihalache, 
Iuliu Maniu şi iubitul nostru preşe
dinte, care e şi preşedintele Ardea
lului şi Bănatului: Dl Mihail Pcpo 
viei.

In numele organizaţiei partidului 
nostru din piesa Orăştie îi momitem 
ascultare ş i dorim să ducă steagul 
la biruinţă, strigându-i la mulţi ani.

Dupâ aceia iau cuvântul pe iând 
d-nii loan Aron, Virgil Kerciu, V. Ser- 
dici şi Nic. Penescu.

Cuvântarea 
dlui loan Aron:
Am veail pregătit la Orăştie cu un 

fel de cuvântare şi văzând această 
adunare mă văd obligat să îmi schimb 
cuvântarea potrivit cu acest audito
riu înţelegător şi ales. — Eu vă a- 
duc salutul luptătorilor n- lafricaţi din 
ţara Făgăraşului şi sunt fericit că In 
Dvoastiă văd pe fraţii aceloraşi lup
tători neînfricaţi, parcă mă regăsesc 
ÎDtre Făgărâşenii mei.

Cuvântarea 
dlui Virgil Kerciu:

La Iaşi a avut loc o consfătuire a 
membrilor actualului guvern. La a- 
ceastă consfătuire majoritatea miniş 
trilor prezenţi, a lăudat activitatea 
cabinetului. Smgur primul ministru 
d. Gh. Tătărâscu, s’a arătat pesimist, 
D-sa a declarat că ţara românească, 
trece prin cele mai grele momente, 
pe care le-a întâlnit dela răsboi.

Noi suntem de acord cu d. Tătă- 
răscu. Ţara întreagă protestează şi 
suferă. Dar atunci dece d. Tâtărăscu 
nu pleacă dela putere şi să laşe lo
cul altora mai destoinici?

Partidul naţional ţărănesc de la in
stalarea regimului liberal la cârma 
ţării a dat alarma. Noi am arătat 
greşelile de conducere, jaful orga
nizat In averea Statului şi falimentul 
economic, financiar şi politic, care ne 
ameninţă. Astăzi evenim ntele ne 
dau dreptate şi d. Tâtărescu le con
firmă,

Faţă de Rege şi Coroană, şi-a ma
nifestat sen i mente de afecţiune res
pectuoasă, prin fapte ş nu prin vorbe.

Faţă de ţărănime n?-am îndeplinit 
In întregime obligaţiunile.

Le-am acordat torte libertăţile şi 
le-am dat toate drepturile de cetăţeni 
liberi ai României.

Avtm In fruntea noastră pe înte
meietorii României-Mari, d-nii Ion 
Mihalache, Iuliu Maniu, Mihail Po
povici, Dr. Lupu. avem de pariea 
noastră latreg poporul român şi drep. 
tst?a. De partea noastră va fi isbânda.

Cuvântarea 
dlui Deputat Serdici:
Aduce salutul orgunizaţiei din Târ

nava Mare. Spune că a venit aci nu 
numai din dragoste .către populaţia 
din Hunedoara dar şi din datorie 
pentru aceia cu care 5 ani la lâtid 
a împărtăşit la olaltă durerile şi su
ferinţele.

Aminteşte că In locutnţa sa dela 
Soimuşi s’au ţinut toate consfătuirile 
pentru ridicarea plugărimii din Hu
nedoara şi a muncitorimii şi atâtea

şi atâtea centre industriale din această 
regiune. Regretă că toate nădejdile 
puse In guvernările liberale de după 
răsboi, au căzut la pâmâat şi scăpa
rea nu o mai vede decât Intr’o gu
vernare naţional-ţărânistâ.

Cuvântarea 
dlui Nic. Penescu:

Astăzi cântăm ca şi altă dată poe
tul: Munţii noştri aur poartă. Noi 
cerşim din poartă’n poartă. Căci cu 
toate că ţara-i mare şi bogată. Tot 
atât de mare este sărăcia dela sate.

Se cuvine să ne întrebăm: unde 
este rolul avuţiilor noastre. D. Pe-

Ţara s’a ales cu legea electorală ba
zată pe primă care de atunci şi 
până azi a falsificat Întregul curs al 
vieţii publice. Cu toate sforţările repe
tate sie partidului nostru' legea elec
torală nu s’a putut modifica fiindcă nu 
s’a obţinut adeziunile necesare. Şi la 
adăpostul ei toate combinaţiile artifi
ciale au căpătat nădejdea de realizare.

Partidul liberal el însuşi a avut să 
sufere numai după câteva luni de gu
vernare averescană puternicul rechizi
toriu al unui fost subseczetar de stat.

Este curios cum din experienţa tre
cutului primul ministru de astăzi, un 
învăţăcel pe atunci, nu trage nici o 
concluzie, tolerează şi urmăreşte ace- 
leaş inventare de forţe artificiale.

Experienţa de azi poate fi mai fu
nestă în urmări decât aceia de!a 1926.

România nu poate tolera stimularea 
forţelor anarhice şi nici transformarea 
politicei externe după necesităţile de 
partid.

Guvernul fâcându se că apără ordi 
nea, încurajează factorii anarhiei socia
le profactori a unei politici de desbi- 
nare şi de dictatură. Această nenoro-

Expozeul d-lui
Suntem umili servitori ai idealului 

naţional. Suntem plusul care trage 
brazda din care se înalţă mâine buna 
stare a ţărănimei. Suntem ostaşii 
care apără libertatea si drepturile 
poporului.

Aci în Ardeal am întrevăzut cu 
zeci de ani în urmă nevoia ideii na
ţionale si a ideii democratice ca sin
gur ţel pentru înfăptuirea mareior 
comandamente ale istoriei.

luliu Maniu este reprezentantul ro
mânismului integral, a fost în trecut 
şi este si astăzi făclia care a lumi
nat drumul românilor pentru unire 
şi călăuzirea cere a condus !a înfă
ptuirea României-Mari. întotdeauna 
cuvântul lui Iuliu Maniu a fost ho- 
lăiâtor prn'ru viaţa ş' viitorul româ
nilor de d ncolo de Curpaţi. Dacă ar 
fi să amintesc numai de ceeace ar 
fi trebuit să se întâmple dacă ar fi 
primit înţelegerea cu Ştefan T sza si 
încă marele nostru condurăor sufle
tesc are dreptul la recunoştinţe nea
mului. Tenacitatea, caracterul, voinţa 
fermă, energia sufletului lui mare şi 
iubitor ai păturilor mari ţă ăneşfi 
cons itue o chezăşie pentru siguranţa 
îmolinirii visurilor noastre.

Şi pe un asemen-a om vrea să 1 
doboare as'ăzi d. Aurel Vlad?

D. Tătărescu vrea să dea impresia 
ţării că guvernează.

A guverna înseamnă a creea, a gu
verna înseamnă a realiza înfăptuiri 
pozitive, a guverna înseamnă a găsi 
soluţii pentru problemele complexe ce 
sunt la ordinea zilei, a guverna înseam
nă a avea autoritatea să conduci nu 
slăbiciunea de a te lăsa condus. Ceace 
face d Tătărescu astăzi este numai 
praf In o hii mulţimei, paleative în 
lipsă de soluţii, aroganţă în loc de 
modestie.

Răul pe care l-a făcut ţării guvernul 
dlui Tătărescu este aşa dar foarte ma
re fiindcă sufletul mulţimii a devenit 
neîncrezător iar neîncrederea alimen
tează anarhia.

E  tim p u l d e c i, ca  g u v e rn u l in c a p a -

nescu se ocupă de atitudinea vala- 
hişti or şi a celorlalte grupuleţe po
litice cari, fără program fără ideolo
gie, şi fără sinceritate puse la re
morca libereliior vor să se erijeze în 
factori de conducere.

Nu luptăm contra dlui Tătărăscu 
ci contra sistemului de asuprire şi 
nedreptate. Guvernul ne-a interzis 
întrunirea dar noi totuşi o vom ţine 
fiindcă nu mai este timp de pierdut. 
Un ceas pierdut poate deslănţui o 
catastrofă naţională, un ceas câştigat 
poate aduce fericirea ţării.

După dl Penescu ia cuvântăl dl Mi
hail Ghelmegeanu f. ministru.

cită acţiune politică se datoreşte şl 
faptului că guvernul nu se mai poate 
menţine In numele capitalului său po
litic propriu şi In baza operei pe care 
a săvârşit-o.

Ultimul demers al primului ministru 
arată încăodatâ situaţia disperată în 
care se află guvernul. Se cere amâna
rea demonstraţiei noastre pentru a mic
şora prestigiul parlamentului prin pre
siunea stradei. Dar, pentru acest pres
tigiu partidul naţional-ţărănesc prin 
reprezentanţii săi in parlament au lu
crat ani de-arândul. Pentru susţinerea 
acestui prestigiu partidul naţional-ţă- 
rănesc a făcut cele mai libere alegeri 
pe cari le-a cunoscut viaţa noastră 
publică,

Dacă guvernul n’a răspuns misiunei 
sale are da'oria patriotică să tragă con
secinţele pentru a nu ţâră ţara In fră
mântări pe cari nu le îngăduie asprele 
vremi prin care trecem.

După discursul dlui Ghelmegeanu 
îşi începe marele expozeu politic Dl 
Mihaj Popovici care este primit cu 
frumoase aplauze de către întreaga 
asistenţa

Mihai Popovici
bil să se retragă. Iar dacă se îndărăt
niceşte să râmâe, avem nu numai 
dreptul dar şi datoria ca mandatai! ai 
voinţei ţării să-l izgonim.

14 Noembrie este începutul luptei 
mari pe cari trebuie să o ducem.

Nu luptăm pentru dărâmarea guver
nului. Cu un organism premiat şi slă
bit noi nu ne luptăm. Luptăm pentru 
altceva: pentru crearea unui stat nou. 
Pentru statul naţional ţărănesc.

Ce vrea statui ţărănesc?

Dărâmarea putregaiului şi ridicarea 
temeliei sănătoase pe care să poată 
înălţa o nouă aşezare mai dreaptă mat 
bună şi cu mai multă dragoste pentru 
imensa mulţime a ţăranilor. Mai în
seamnă o justiţie mai uşoară pentru 
populaţia satelor, o mai dreaptă distri
buţie a bugetului statului proporţională 
cu clasele sociale, ce-1 compun, mai 
multă lumină pentru cei 80 la sută din 
fiii acestei ţări, mai multă sănătate 
pentru aceştia şi mai multă răsplata 
pentru munca pe care o depun spre 
b nele şi fericirea ţării. Iată în două 
cuvinte scopul statului ţărănesc menit 
să ridice după atâta amar de vreme 
clasa obişnuită a poporului român ca
re este şi cea mai numeroasă Pentru 
înfăptuirea acestui stat ţărănesc, vâ 
chemăm la 14 Noembre la marea a- 
dunare din Capitala ţării.

La sfârşitul adunării pe care o în- 
chee dl Dr. Iustin Pop, mulţumind oas
peţilor întreaga ad nare în picioare in
tonează imnul „Deşteaptă-te Române’,

După adunare la orele 4 p. m. a 
avut loc un banchet dat în cinstea 
oaspeţii r în restaurantul „Central’.

După banchet a avut loc o şedinţă 
a delegaţiei permanente sub preziden
ţia dlui Mihail Popovici la cari au 
luat parte mai mulţi fruntaşi şi In care 
s’a desbăţut pe larg prob emele poli
tice ale judeţului — Şedinţa delega
ţiei permanente a luat sfârşit la orele 
7 seara când oaspeţii au fost conduşi 
la gară, şi-au plecat cu acceleratul de 
seară înapoi la Bucureşti.

Rep-

Discursul d-lui M. Ghelmegeanu
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Răspunsul d-lni Ion M ih a la tlie
La scrisoarea dlui G. Tătărăscu 
referitor la interzicerea marei în
truniri dela 14 Noemvrie a Part. 
National Ţărănesc, d. Ion Miha- 
îache, p r e şe d in te le  part'dului 
National Ţărănesc, a dat eri ur
mătorul răspuns:

Domnule Preşedinte de Consiliu
Am primit scrisoarea dvs. cu data 

de 2 Noembtie publicată ţi în gaze* 
tele de după amiază-

Drept răspuns, am onoare să vă 
comunic următoarele:

1. Am luat act de «aprobarea prin
cipală acordată cererii partidului 
national ţărănesc de a organiza în 
Bucureşti o întrunire politică*-

Această aprobare era altminteri 
firească, întrucât Constituia garan
tează dreptul de întrunire-

2. In ce priveşte sugesiiunea dvs* 
de a strămuta data demonstratiunii, 
suntem convinşi că dacă veţi exa
mina mai obiectiv şl mai temeinic 
veţi constata inexistenta celor două 
„piedici* pe care le arătaţi-

în adevăr:
a) Nu este nevoe să căutăm „un 

veac şi jumătate In urmă* şi „în is
toria altor popoare când Adunările 
Legiuitoare lucrau sub voinţa străzii 
şi presiunea masselor* spre ă ni-se 
invoca drept de interzicere a unei 
adunări fixate pentru ziua de 14 
Noembrie, cănd Corpurile Legiuitoare 
nu sunt încă deschise-

Vă putefi eminţi un fapt mai re
cent, petrecut exact acum doi ani şi 
anume in Ura noastră- Este cazul 
partidului 1 beral, care fixase o „a- 
dunare demonstrativă* la Bucureşti, 
şi nu în ziun de 14 Noembrie, ci 
chiar de 15 Noembrie data deschi
derii Parlamentului. Şi deşi „hipote- 
zeîe* acestei adunări dădeau motive 
temeinice guvernului de atunci să se 
teamă de dezordini, totuşi adunarea 
na fost împiedicată-

Partidul national-ţărănesc a dove
dit recent că poate desfăşura cu mij
loace proprii în desăvârşită linişte 
demonstratiunii de zeci de mii de 
cetăţeni- Fireşte că nu noi avem a 
răspunde de provocăriie alimentate 
sau tolerate de guvern după metode 
prea bine cunoscute. Este deajuns 
ca guvernul să renunje la ele şi pe 
această cale să contribuie la asigu
rarea ordinei-

b) Cât priveşte a doua piedică: 
cererea simultană a partidului dom
nilor Cuza şi Goga de a organiza 
pentru aceiaşi zi o demonstraţie pu
blică, avem de observat că guver
nului, căruia i-a complăcut să şi-o 
creieze, îi este şi mai uşor să o în
lăture.

Partidul national Ţărănesc are de 
mult aprobate de direcţia G F- R. 
numărul maxim de vagoane şi tre
nuri ce pot intra şi eşi în gările Ca
pitalei în timp de 24 ore, cât va 
dura sosirea, adunarea şi plecarea 
partizanilor noştri.

Pe eceasiă beză s'a şi întocmit 
itinerarul potrivit; iar cu recipisa nr- 
35 seria 6189, transporturile au şi 
fost aranjate.

Este deci imposibil materialmente 
ca pentru aceiaşi zi să se organize
ze transporturi pe cale ferată cu tre
nuri in plus.

Adăugând şi cons'deraţiunea că 
ce este legal după 17 nu poate fi 
ilegal la 14 Noembrie — suntem 
că veţi înţelege că Partidul National 
Ţărănesc nu poate renunţa la dota 
de 14 Noembrie fixată pentru adu
narea noastră-

Iar de consecinţele unei măsuri 
ilegale nu avem să răspundem noi.

Vă rugăm să binevoiţi a primi 
asigurarea stimei mele-

Io n  M ih a ia c h e ,

Cine o provocat scandal
la adunarea de Duminecă

Duminecă în 3 Nov, a. c. cu oca- 
ziunea venirii dlui Mihai Popovlci la 
Orăştie a fost şi un incident aşa cum 
de altfel cu moravurile noastre politice, 
este foarte explicabil

Velahiştil adeca oamenii lui Vlad şi 
a lui Vaida şi-a acelor cari ţin cu lin
guşitorii celor de sus şi cari vreau să 
ajungă la putere pe uşa din dos, plez
neau de ciudă cănd vedeau că vin toţi 
fruntaşii cei mai de seamă din împre
jurimi să ia parte la adunarea noastră 
şi să-! aştepte pe dl Mihai Popovici.

Astfel dacă au văzut că n’au putut 
căpăta pe nimeni ca să facă scandal 
sau postat un grup de 5 domnişori 
la poarta Centralului şi când s’a dat 
jos din maşină au început să strige 
„trăiască Vlad, jos cu trădătorii etc*. — 
Grupul era compus din Cornel Mihă- 
ilă directorul Băncii „Ardeleana*, Ion 
Lăzăroiu şef contabil al Băncii Arde
leana, Dr. Nicolae Mihăilâ advocat, 
fratete directorului, (pe care-1 credeam 
mult mai obiectiv şi serios, un element 
mai mult ocolitor al incidentelor), loan 
Cherecheş conţoplst la Ardeleana şi 
Bubi Muntean jirantul responzabil al 
gazetei dlui Vlad, era într’o stare de 
beţie aşa cum de altfel este obiceiul 
acestui domnişor.

De-aici se vede că toţi cari eran 
sâmbriaşii dlui Vlad, !ş aflau de dato
rie ca să facă acte de sacrificiu pen
tru stăpânul lor.

Oamenii cari erau împrejur au reac. 
ţionat de îndată şi i-a pus la punct 
pe aceşti oameni cari nu şi-au dat

seama de ceeace este cu cale sau nu 
să facă. Astfel fostul nostru primar din 
Haţeg, di advocat Victor Savu, i-a ples
nit una sănătoasă peste fălci Iui Bubi 
iar vrednicul nostru ţăran N. Pârvan, 
l-a prins de piept şi l-a îmbrâncit o- 
dată de era cât pe-aci să-şi laşe oa 
sete pe trotuar.

Care este însă partea urâtă din acest 
incident că dl Bubi Muntean în pre- 
ziuă întâtnindu-1 pe dl Dr. Herlea l-a 
întrebat că poate participa la adunare 
şi l-o rugat să-i de-a şi lui un bilet 
de intrare, iar dl Dr. Herlea l-a poftit 
să vină şi el în calitate de gazetar. —

Drept răspuns la acest act de com- 
plezanţă domnişorul s’a Îmbătat una 
bună şi a voit să ne tulbure liniştea 
adunării.

Mai trist decât aceasta e faptul că 
3—4 intelectuali, un director de bancă 
un şef-contabit, un advocat, se 
pretează la acte de huliganism aşa 
cum le-ar interzice demnitatea lor so
cială şi profesională, se vede însă că 
au făcut-o într’un moment de dispe
rare când au văzut că nu se găseşte 
nici un om sau măcar vre-un ţigan 
care să ne tulbure adunarea, — atunci 
şi-au luat inima în dinţi şi-au făcut 
ceeace a-ţi văzut.

Nu ştim însă că Banca Naţională 
nu are vre-un cuvânt faţă de această 
întâmplare?

Şi 11 mai Întrebăm în mod public şi 
pe dl Vlad că Dumnealui aprobă ase
menea fapte şi nu se gândeşte la po
sibilitatea aplicării proverbului „Hodie 
rnlhis cras tibî*. B. N.
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Vom ţinea adunarea 
dela Bucureşti cu ori ce preţ

Către Preşedinţii şi fruntaşii noştri de pe sate!
Deşi guvernul ce a interzis adu

narea dela 14 Noemvrie care voim 
s’o ţinem Ia Bucureşti, anume ca 
M. S. Regele să nu poată cunoaşte 
voioţa poporului şi ca să nu putem 
striga In faţa M. S. „jos guvernul", 
— de şi a dat ordin căilor ferate ca 
să nu ne de-a vagoane, partidul nos
tru a hotărât că va {ine adunarea 
dela Bucureşti cu ori ce pret- 

De altfel se simte In popor că oa

menii sunt din ce In ce mai îndâr
jiţi în contra guvernului care voieşte 
să ascundă voinţa poporului în faţa 
M. Sale Regelui.

De-aceia toti preşedinţii şi fruntaşii 
noştri de pe comune să se prezinte, 
— de îndată ce primesc această 
ştire, — la preşedintele organizaţiei 
de plasă dela care va primi toate 
îedrumările cuvenite în vederea adu
nării dela 14 Noemvrie-

întrebare publică pentru dl Vlad
II întrebăm publice pe dl Vlad care 

se şifonează tn gazeta sa pe chestia 
incidentului dela 3 Nov. 1935 şl pe 
chestia pretinselor mele dedaraţiuni că:

1. Domnia Sa aprobă fapta lui Bu
bi Munteanu care în stare de ebrietate 
a venit să ne tulbure adunarea, nu 
strigând, ci urlând „Trăiască Vlad, jos 
cu trădătorii*?

2. Aprobă atitudinea simbriaşilor 
săi cari au luat parte la incident, se
condând pe Bubi? — şi cari în defi
nitiv nu aveau ce căuta acolo.

3. Nu crede Domnia Sa că ar fi pu
tut foarte bine să manifesteze tipărind 
o ediţie specială gazetei Sale, sau ma
nifeste, sau nu ar fi avut alte mijloace 
civilizate prin care să Influenţeze opi
nia publică?

4. Dacă Dânsului personal i-s’ar fi 
Întâmplat un incident similar cum ar 
fi calificat pe tulburenţi, ticăloşi sau nu?

In consecinţă dl Vlad trebue să ştie 
că declaraţia pe care mi-o atribuie în 
gazeta sa nu corespunde adevă
rului, ci i-a fost rău tălmăcită căci 
eu adresându-mă grupului de turbu- 
renţi Ie-am declarat că au toată liber

tatea să ne tulbure adunarea dar să-şi 
tragă pe seamă că dacă ei vor pro
voca scandal vor trage consecinţele 
în frunte cu şeful lor pe care în acel 
caz noi îl credem direct răspunzător 
pentru incident şi că dacă vor face 
scandal voiu lua o grupă de 20— 
30 de oameni, mă voiu pune In frun
tea lor şi voiu sparge casa dlui Vlad 
şi pe urmă casa fiecăruia dintre tică
loşii cari ne tulbură fiindcă fată 
de obstrucţie $1 teroare anar- 
h«că nu ne putem apăra de
cât tot cu teroare, — atunci 
cănd credem că organele le. 
gale nu mai sunt fn măsură 
să ne apere".

Iată Domnule Dr. Vlad sensul de
claraţiilor mele cari conţin ultima 
expreslune a sentimentului de 
apărare fată de tendlnfa e- 
narchlcâ şi tulburentă mani
festată de slmbrlaşlî D-tră.

iar D-voastrâ cei dela dreapta, cari 
pretindeţi că serviţi înainte de toate 
idea de ordine şi discidlină, suntem 
foarte curioşi să ştim în ce lumină 
aşezaţi faptele înfăţişate mai sus.?

Dr. Alex. Herlea-

*ţ* Adolf Siber, + Dr N. Olariu, Simion Damian
f  Adolf Siber, a fost directorul 

technic al societăţii „Mica* din Brad 
şi a fost unu! dintre cei mai recu
noscuţi technicieni din ţară. Astfel el 
a fost profesor la Polueciinica din 
Timişoara, undea a adus mari con- 
tribuţiuni Ia specialitatea sa. — De
altfel întreagă organizarea şi desvol- 
tarea technicâ a marilor exploatări 
ale societăţii „Mica* se datorează spi
ritului său organizator.

Defunctul a fost un model de co
rectitudine şi caracter şi deia el so
cietatea şi economia naţională aştepta 
încă multe contrlbuţium, fiind de-abia 
în vârstă de 56 ani.

Adolf Siber a decedat îa urma u- 
nui acces de cord Ia seara zile de 
31 Oct. 1935 pe când se afla la Bu
cureşti. — Rămăşiţele pământeşti ale 
defunctului au fost înhumate In ziua 
de Duminecă 3 Noemvrie 1935 la 
Sibiu iar In ziua de 10 Noemvrie 
1935 vor fi transportate la Brad unde 
vor fi aşezate spre vecinică odihnă.

f  Dr. Nicolae Olariu. Duminecă 
In 3 No mbrie 1935 a încetat din 
viaţă la Petroşeni, notarul public Dr. 
Nicolae Olariu In vârstă de 56 ani. 
Defunctul a fost unul dintre fruntaşii 
vieţii româneşti de înainte de Unire. 
Imediat după preluarea imperiului 
românesc, a fost numit şef al jude
cătoriei din Petroşeni şi încredinţat 
cu romanizarea acestei instituţiuni. — 
După câţiva ani de funcţionare a fost 
nuu.it notar public, care funcţiune a 
deţinuî-o până îa clipa morţii.

înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
ale defunctului a avut loc In ziua de 
Marţi 5 Nov. 1935 pe lângă partici
parea unui imens public care l-a pe
trecut până la locul de vecinică o- 
dihnă. Odihneaească In pace!

t  Sîmîon Damian. Mai zguduitoare 
dintre toate a fost pentru noi Orâş- 
tienii vestea morţii lui Simion Da
mian care a decedat subit la Sibiu 
In dimineaţa zilei de 4 Noembrie 
1935 în vârstă de 56 ani. — Defunc- 
tul a fost ctfnjudeţearul nostru năs

cut Ia comuna Balşa dintr'o fruntaşe 
familie preoţească, — curând după 
terminarea şcolii a fost numit con
tabil al Băncii „Ardeleana* din Ora- 
şui nostru unde a funcţionat neîatre- 
rupt timp de 20 ani. După preluarea 
imperiului datorită calităţilor sale şi 
spiritului său practic a fost numit şef 
de secţie In consiliul dirigent dela 
Sibiu, după desfiinţarea căruia a fost 
conducătorul mai multor instituţiuni 
economice din Ardeal, astfel a fost 
funcţionar superior la Forestiere, di
rector regional la societatea Distri
buţia iar peste 6 ani avansat la gra
dul de inspector regional.

înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
a avut loc In ziua da Miercuri 6 Nov. 
1935 în cimitirul ortodox român din 
Orăştie. — Corpul neînsufleţit al de
functului a fost transportat In ziua de 
6 Nov. 1935 dela Sibiu la Orăştie şi 
aici aşezat în biserica ortodoxă unde 
s’a săvârşit ceremonia religioasă. La 
sfârşitul tristei ceremonii au luat cu
vântul preotul Iosif Vinţan şi direc
torul societăţii Distribuţia cari au 
evidenţiat calităţile şi meritele defunc
tului. — După aceia o mulţime imen
să a condus cortegiul funebral până 
la groapă. S’au văzut peste 30 de 
coroane de f  ori şi o mulţime de bu
chete. Cu durere spunem, — deşi 
parcă n’ar fi aici locul să facem a- 
cesstă diversiune, — că deşi Simion 
Damian şi-a dat 20 de ani din viaţa 
sa prin activitatea depusă la Banca 
„Ardeleana" din partea acestui insti
tut nu am văzut nici un buchet de 
flori şi nici nu s’a rostit vre-un cu
vânt ponegeric.

Prin rtoartea Iul Simion Damian 
noi toţi cari L’am cunoscut, l’am iu
bit şi cari il regretăm ştim că s’o 
dus dintre noi un exemplu de acti
vitate şi energie, un bun tată de fa
milie şi soţ dar mai ales unul dintre 
cei mai muncitori oameni cari ar pu
tea să servească încă multă vreme o 
pildă de hărnicie generaţiilor viitoare,

Odihnească în pace!
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De [e s’au înfuriat o a m ii lui Vlad ?
— De-oparte partidul

De Duminecă încoace căţeluşii Iui 
Viad sunt tare furioşi Aşa se poartă de 
parcă nu ei ar fi provocat scandalul şi 
fac pe supăraţii, adecă vorba ceia tot 
ei de către pădure. — Adevărul însă 
este că ei s’au înfuriat fiindcă au a- 
vut ocaziunea să vadă adevărul şi să 
vadă că poporul cinstit nu se duce cu 
cei ce-şi părăsesc partidul şi trădează 
interesele democraţiei şi a sărăcimii. 
— Astfel am văzut eâ toţi fruntaşii de 
pe sate sunt strâns uniţi în jurul stea-

ŞTIRI
Patriarhul Miron cunună 300 

dQ perechi. Patriarhul Miron Cris- 
tea Inconturat de un numeros sobor 
de preoţi a celebrat eri la un altar 
im, rovizat în piaţa oraşului, cununia 
a 300 de perechi cari trăiau până acum 
In concubmaj. Solemnitate a dobândit 
prin prezenţa înaltului patriarh o mare 
importanţa la ea participând mai multe 
mii de credincioşi. Tot cu acest prilej 
au fost botezaţi peste 80 de romi mo- 
haraedani.

*
Regele George a Greciei, a

hotăra', de comun acord cu generalul 
Condylis regent şi şef al guvernului 
din Atena să se reîntoarcă In patrie în 
ziua de 17 Noembrie, Suveranul va 
pleca spre ţară înso it de Întreaga fa
milie şi de prinţul Pâul, moştenitorul 
prezumtiv al tronului, pe bordul cui- 
rasatului „Averoff" care-1 va lua din 
Anglia.

*

60 de femei candidează la 
alegerile generale engleze.
La alegerile generale din Marea Brita- 
nie vor candida 60 femei. Dintre a- 
cestea 31 sunt candidate laburiste, 20 
conservatoare, 7 liberale şi 2 indeps- 
dente.

*

Arestarea Iul Mlh. Stelescu.
Poliţia a arest ît pe fostul deputat gar
dist M. Stelescu pentru a se putea ju
deca procesul incidentelor din Parcul
Carol de acum trei ani.

*

Groaznica răzbunare a unul 
copil. Copilul Aurel N. Dragomir de 
10 ani de fel din comuna Cioxonii de 
jos a dai foc casei părinteşti şi unei 
clăi cu paie. Focul fiind alimentat de 
vânt, a incendiat 15 gospodării vecine. 
Numai dator tă unui noroc, flăcările au 
putut fi S'i se, evitându-se astfel un 
dezastru. Copilul t  dat foc casei pen- 
truca sâ se răzbune pe maică-sa, care 
refuzase să îi dea câţiva lei pentru 
bomboane.

*
Soartea iobagilor din Un

garia. D putatul Matei Matolcsy, care 
a părăsit acum câteva săptămâni par
tidul lui GOmbBs, a rostit în şedinţa 
dela 23 Oct crt a parlamentului o 
interpelare în chestia jderilor de pe 
moşiile nemeşeşti.

Şi a spus între altele (cităm din „Ma- 
gyarsag* dela 24 X ):

„Umblând prin casele slujilor aces
tora, am constatat că poporul ungu
resc trăieşte Intr’o adevărată robie albă. 
Sunt camere, unde trăiesc îngrămădite 
câte trei familii. Se poate vorbi în îm . 

prejur&ri de'acestea despre morală?"

de alte ciurucurile —
gului purtat de dnii Mihalache şl Ma- 
niu. Ori acum au văzut că partidul 
naţional-ţârănesc tot partid mare şi pu
ternic a rămas iar de ceilaltă parte au 
rămas numai ciurucurile.

Pe noi nu ne miră fapta lor căci 
este faptă de oameni disperaţi. — Tre- 
bue însă să grijească bine că din dis
perat foarte uşor poţi deveni descree- 
rat şi-ar fi păcat de aşa bomboane 
de exemplare ca să-şi piardă complect 
minţile. x. y.

Apoi:
„Muncitorimea maghiară agricolă 

este In cea mai îngrozitoare situaţie; 
sute de mii de inşi fomesc aşa-zicând< 
pentru-că nu mănâncă în fiecare zi 
decât napi fierfi, ei şi cu familia în
treagă. Lumea aceasta se află în faţa
celei mai cumplite ierni*.

*

La tren urile de lux dintre Pa
ris şi Le Havre se ataşează de câteva 
săptămâni încoace vagoane baruri, în 
cari se poate dansa întocmai ca Ia ba
rurile din oraşe. Deocamdată se dan
sează numai după plăci de gramofon. 

*
împuşcarea unui deputat 

liberal. Deputatul liberal Vorvorranu 
de'a Turnu Sfverin a fost împuşcat 
de nişte necunoscuţi şi a încetat din 
viaţă Princinele pentru care » fost îm
puşcat ar fi de natură politică.

♦
Au trecut 17 ani dela nea

târnarea Cehoslovaciei. Luni, 
în 28 Octomvxie s’au împlinit 17 ani 
decând vecina şi prietena noastră Ce
hoslovacia a fost declarată neatârnat’ 
şi smulsă din cătuşele stăpânirii aus- 
trlace. Neatârnarea aceasta i se dato
rează In mare măsură preşedintelui 
Massarik şi prietenului său Beneş, cari 
au stăruit pe lângă guvernele ţărilor 
apusene, ca poporul cehoslovac să fie 
declarat liber.

*
Spania* Guvernul spaniol a de

misionat, In ziua de 29 Octomvrie. Se 
constatase, că mai mulţi oameni poli
tici şi înalţi funcţionari, s’au ameste
cat in afaceri nepotrivite cu situaţia 
lor. — La noi, în jurul jafului cu de
vizele. spre pildă, încă s’au descoperit 
foarte mulfe ticiloMf, dar nu se gân
deşte nimenea să se dea delături. Tre- 
buesc măturaţi cu forţa 1

Un mare meeting de avia
ţie s’a desfăşurat Dumineca 27 Oct. 
1935. pe terenul de sbor dela Băneasa, 
lângă Bucureşti. In aceste demonstrării 
da zbor cu avioanele, pe lângă avia
torii români au participat şi delegaţii 
dm Cehoslovacia, Rusia Sovietica si 
Polonia, care au dat dovadă de multă 
dibăcie In conducerea avioanelor. Dea 
semenea aviatorii români au ţinut să
fie pe aceiaşi treaptă cu aviatorii streini. 

6>
Avioane uriaşe. de bombarda

ment, In număr de 24 construeşte până 
la sfârşitul acestui an, fabrica francezi 
Farman Avioanele vor fi complect de 
metal, cu căte 4 motoare si cele mai 
mari din lume. Pentru construirea a- 
cestor fel de avioane, fabrica franceză 
a făcut pregătiri de 8 luni de zile. De 
acum ln:olo va putea, ca tot la 5 zile 
să livreze câte un un astfel de avion 
uriaş.
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P ă c a lă  $1
Tăndală i Bună ziua mă PăcAlici, 

să şti că de mult te caut şi nu te 
mai găsesc*

Păcală: Dapoi ce grabă te face 
să mă cauţi,

Tăndală: Iacă vreau să te iau şi | 
să te trag de urechi, că după obi
ceiul tău de care nu te poţi lăsa, 
iar ma-i păcălit una bună!

Păcală■ Dapoi ce să fac decă 
lumea m’a botezat Păcală! — Da 
despre cei vorba că eu atâtea păcă
leli am tras în lume de nici nu mai 
ştiu despre care vrei să vorbeşti ?

Tăndală: Ce te prefaci mă Păcă- 
lici- dap'oi nu şli c a i venit acasă la 
Turmaşi şi-ai spus Ia toţi oamenii 
că la adunarea care s’o ţinut Du
minecă la Orăştie pentru partidul 
dlui Maniu, vre-o cinci domnişori au 
mâncat o sfântă de bătae de numai 
aşa le ieşea praful din fundul pan
talonilor.

Păcală: Apoi nu-i adevărat?
Tăndală: Desigur că nu, fiindcă 

eu m’am dus mintenaş la faţa lo
cului să constatez, şi-am aflat că 
numai pe unul la care lumea-i zice 
.Scandalagescu" după multele scan-

Abonsţl, cetiti «1 faceţi 
reclamă numai fn

„S O L I f l “
cea mal serioasă $1 cea 
mal răspândită gazetă 
din ludeţul Hunedoara

C o l ţ u l - v e l e l

Tâ n d a I i
daluri cari Ie face, l-au cheltuit o 
ţâ 'â  fiindcă s ’o atins cu vorbe de 
dnii Meniu şi Mihail Popovich

Păcală: Da pe ţăru ăla oooş de 
checichelică, la care i-or dat cu pi- 
cioru din secretariat pentru anumite 
socoteli, nu Tor chefluit?

Tăndală: El a  scăpat, c ă i tare 
iute de picior, da i vine rându că 
tare-i hangos, însă lumea i a  dat 
pace fiindcă a ştiut că ăsta-i un că
ţeluş care linge labele altor căţei 
mai mari ca el, şi s’au socotit că 
nu să plăteşte să să tindă de-un 
prăoădit ca ăsta care nu*şl cunoaşte 
lungul nasului şi crede că tocmai 
din el şade politica ţării-

Păcală: Dapoi cu ăilalţi domnişori 
Cum o fost?

Tăndală: Lasă că-ţi povestesc eu 
săptămâna viitoare că acum mă cern 
doare gura-

Păcală: No atunci servus frate 
Tândală şi nu îe supăra că te mai 
păcălesc câte-odală, doară vezi tu 
că în toate exîsîă o ţâră sâmbure 
de adevăr.

Tândală: Servus şi la revedere!
Bumbuşcă•

Anunţ.
Vând sau esarindez

26 jughere pământ
pământ arabil de calitatea I-a 
aflător ta hotarul comunei REA.

Dr. LEO PARASCA 
medic 

HAŢEG.

Un pian
modern de vânzare,

adresa la administrata ziarului.

De vânzare
1 Timbală In cea 
mai bună stare.

Adresa la administraţia ziarului.

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin de Textile şl fncălţă minte 

cel mal eftln Izvor.
au sosit sîofe şi tot felul de articole 

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

cele mai elegante asortimente.

Magazinul de mode

im m m m m m tr
oferă onoratului public un 
mare «sortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 

cu preturi solide bărbaţi dame şl copil

Cefifi răspândiţi „SOLIA"
Jirent i Dr- Aiex< Herlea< Tiparul tipografiei Hlrsch, Deva 1935.


