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comitet de redacţie.

D i r e c t o r :  Dr, A lex. H erlea

Dacă nu ar fi fost democra
ţia, noi toţi am trage azi 
plugul în ogorul străinului. 

IULIU MANIU

ABONAMENTE:
pe 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . . .  60 lei 
pe 1 a n . . .  . 120 Iei pentru Inst. şt Aut. 500 lei 

Pentru ţărani 50 lei pe anul întreg.
Exemplarul  2 Lei.

Tară, rea tocmeală
Colindând satele Hunedoa

rei eşti acasă, ori de unde ai 
veni din tara românească.

Acelaş ţăran, mândru la chip, 
înţelept Ia vorbă, încrezător în 
făgădueli şi vecinie dezamăgit.

Recunoscător pentru puţinul 
bine ce i-se face, destul de rar, 
şi tocmai pentru că este aşa  
de rar. el dă tot, fără să ceară 
mai nimic-

E minunat cum şi-au păs- 
rrat limba, obiceiurile, credinţa, 
cu toate că veacuri multe i-au 
tinut despărţiţi, pe aceşti ţărani 
din Ardeal de cei de peste 
muntL

Şi aici, ca şi dincolo, cine îi 
cunoaşte, le citeşte în ochi bu
nătatea, durerea dar şi răzvră
tirea.

Când eşti dintre ei. şi nu i-ai 
trădat, fiind-că învăţătura pe 
care ai căpătat-o, nu te-a de
părtat de ei pentru a te lipsi 
de clasa  d irigen tâ; când nu ai 
încetat să trăesti cu ei şi pen
tru ei, îti dai abia seama ce 
puteri nebănuite găseşti în nea
mul acesta de plugari şi cie 
muncitori

Înţelegi abia atunci ce pă
cat făc acei cari dispreţuiesc 
virtuţi, pe cari nu le găseşti în 
oraşele mândre, dar streine.

închideţi o clipă ochii şi în
chipuiţi-vă o tară altfel aşezată, 
cu ţărani înstăriţi, mulţumiţi a- 
vând în satul lor drumuri bune,

Îicoală frumoasă, sfat priceput 
a caz de boală, nespeculat de 

mijlocitori, când îşi vând pro
dusele greu muncite, organizat 
în cooperaţie, cu învăţători cari 
grijesc mai mult de copii şi mai 
puţin de politică, putând cum

păra lucrurile de cari au ne- 
voe cu preturi potrivite cu ace
lea cu cari ei vând grânele, 
vitele, poamele, vinul sau ţuica 
lor, şi veţi înţelege ce ar fi a* 
tund această Românie Mare.

Că nu avem asta nu i de vină 
tara, ci tocmeala, căci e  rea- 
Conştiinţa românească este azi 
frământată.

Dacă ea găseşte buni îndru
mători, poporul îşi recapătă re
pede încrederea în el şi con
ducătorii lui-

De acea nu ambiţiunile şi 
interesele politicianiste, trebuesc 
să ne stăpânească, ci dragos- | 
tea luminată de tară.

O lutne nouă îşi caută azi 
drumul. Ea vrea să fie clădită 
pe două idei de temelie:

Predominarea intereselor pro
ducătorilor, ţărani şi muncitori.

Solidaritatea socială în locul 
individualismului sălbatec.

Acestea sunt idealurile vre- 
mei noastre.

Le-a îmbrăţişat partidul na
tional ţărănesc, căci el este ţă
rănimea organizată.

Este national fiindcă ţărăni
mea nu poate fi cosmopolită.

Este ţărănesc, fiindcă tot ce 
munceşte în Ţara aceasta., por
neşte de la sate.

Sunt unii cari vorbesc de 
dictatură.

Fie, dacă vor!
Dar a tărănimei şi pentru ea, 

nu a claselor stăpânitoare, şi 
pentru ele.

N icolae Penescu.
fost deputat şi secretar general 

al Ministerului de Interne.

Mimarea
din Vulcan

La 2 Februarie va avea loc alegerea parţială 
pentru un loc de deputat în judeţul Hunedoara. 

Partidul Naţional-Ţărănesc va susţine candidatura

d o m n u l u i  Ghi ţ a  Pop,
un distins fiu al Ardealului, fost ministru subsecre
tar de stat.

Partidul Naţional-Ţărănesc va duce lupta hotă
râtă pentru democraţia ţărănească împotriva încer
cărilor de a se suprima drepturile şi libertăţile ce
tăţeneşti.

Duminecă 15 Decembrie, a avui 
loc In comuna Vulcan o adunare a 
partidului, la care au parţicipat un 
foarte mare număr de ţărani şi mun
citori din acel sector.

Adunarea a fost prezidată de că
tre dl înv, David, preşedintele orga
nizaţiei din plasa Petroşeni.

Au fost de faţă d-nii: Dr. Iustin 
Pop, fost senator; Dr. Nicolae Pe- 
nescu advocat în Bucureşti, fost se
cretar general al Ministerului de In
terne; Dr. Emil Şelariu; Dr. Mihai 
Tirea, foşti deputaţi; Dr. Ieronim 
Atirescu fost prefect; Dr. Victor Savu 
adv. Haţeg; Iosif Roman adv. secre. 
tarul tinerelului; înv. Muntean, Lu- 
peni; înv. Drăguţ secr. tineretului 
din plasa Petroşeni; Ion Bâja co. 
merciant Petroşani: îuv. Jartmarti- 
neanu, Nitora Franţ, Iscroni şi V. Co. 
china preş. organizaţiei din Vulcan, 
precum şi fruntaşii ţărani din acel 
sector: Andrei Drăgbici, Vaier Ti- 
mişan, Joja Balea, Stanca Ilie etc.

Cuvântările:
Dl V. Cochina, salută oaspeţii în 

numele organizaţiei locale.
Dl Dr, Iustin Pop, face istoricul 

partidului naţional român din Ardeal, 
azătând că acel partid înainte de 
războiu lupta pentru libertate şi drep
turile poporului. După unire, liberalii 
au căutat să se apropie de noi, dar 
acest partid condus fiind de înţelep
ciunea lui Iuliu Maniu, a reluzat o- 
fertele liberalilor şi s'a unit cu fostul 
partid ţărănesc condus de Ion Miha- 
lache, fiindcă amândouă reprezentau 
dorinţele ţărănimei.

Acei oameni şi acele partide dau 
chezăşie, cari reprezintă statornicie 
In idei şi atitudini!

Partidele mici sunt frânturi, cari 
caută să speculeze situaţiuni graţie 
nenorocitei legi electorale şi combi- 
naţiunilor de culise.

Dnii Vaida şi Vlad, sa’u despărţit 
de Iuliu Maniu iventând aşa zisul 
„numerus valahicus* cu care zic ei 
că vreau să fericească ţara.

Dar această formulă în fond nu 
este nimic, ar fi putut să-şi valorifice 
capacitatea lor politică şi în sâuul 
partidului nostru, dacă ar fi sinceri. 
Prin ruptura ce au făcut, dovedesc

lidsă de statornicie. Deaceia nu tre
buie urmaţi.

Dl Dr, Emil Şelariu, aduce salutu1

erănimei de pe Valea Haţegului.
blând prin părţile Bradului, unde 

este ţara aurului, am văzut pe de-o 
parte bogăţie, iar de altă parte mi
zerie. Venind aici în Valea Jiului, în 
ţara cărbunelui, văd acelaş lucru.

Pentru uşurarea sărăciei îu care se 
zbate ţărănimea şi muncitorimea, tre
buiesc căutate soluţiuni. Nu se mai 
poate permite ca o mână de oameni 
să exploateze marea mulţime.

Partidul naţional-ţărănesc, are în 
programul său etatizarea minelor şi 
a marilor industrii, adică trecerea lor 
îu conducerea statului îu aşa fel ca 
şi muncitorii să tragă câştiguri.

Iu felul acesta, muncitorii vor avea 
altă viaţă. Valea jiului nu-i permis 
să fie valea plângerii cnm este azi.

Dl Mihai Tirea, arată marea deo
sebire între preoţimea de altă dată 
şi de acum din valea Jiului. Mai de
mult erau pătrunşi de un'idealism  
curat, ocupându-se exclusiv cu culti
varea sufletească a ţăranului. Au pur
tat la inimă durerea plugarului, ve- 
nindu-i tn ajutor. Preoţii atunci, erau 
cu adevărat slujitorii altarului şi a 
neamului. — Azi biserica e părăsită, 
ţărănimea nu contează. Lucru prin
cipal e să se Îmbogăţească prin di
ferite mijloace.

In loc să stea în fruntea ţărănimei, 
caută să intre tu consilii de adminis
traţie. — Datoria intelectualilor este 
să vină alături de ţărani şi muncitori.

Dl înv. Muntean, arată în cuvinte 
mişcătoare starea nenorocită a popu
laţiei din Valea Jiului, cerând spriji
nul tuturora pentru a duce la izbândă 
lupta începută de partidul naţional- 
ţărănesc.

Dl preşedinte David, a încheiat 
seria cuvântărilor.

A rugat conducerea centrală să nu 
uite de necarurile locuitorilor de pe 
Valea Jiului, căci stngura nădejde de 
îndreptare se aşteapta dela acest 
partid. Declară că ţărănimea nevo
iaşă este alături de partidul naţional- 
ţărănesc şi este gata oricând să-şi 
facă datoria, numai ordinul să fie dat

Cuvântarea d. adv. N. Penescu
Dl Dr. Nicolae Penescu’. Vreau 

să desbrac haina de politician şi să- 
mi deschid sufletul meu de ţărau 
Argeşan ca să vă spun, ca cetăţean, 
tot adevărul.

Aţi fost iobagi la Unguri, noi am 
fost la ciocoi. Dela voi a pornit sem
nul răzvrătirei, aţi cerut pământ şi 
libertate. Lupta noastră era naţionali 
şi sociali. Ciocoii noştrii erau tot 
streini.

Şi ţăranii de dincolo de munte au 
pătimit şi au sângerat pentru ace

leaşi drepturi. — A venit unirea. Pă
mântul şi votul l’am cucerit, voi lup
tând sub drapel strein, dar ştiind că 
din sângele vostru va ieşi unirea, 
iar ai noştri au căzut pentru voi, pen
tru ogorul şi drepturile lor.

Regele Ferdinand a Înţeles că ţă
ranii cari au însângerat pământul a- 
cestei ţării, nu se mai pot întoarce 
ca robi pe moşiile boereşti şi fără 
Brătianu, a proclamat aceste sfinte 
drepturi, ale ţărănimei: pământ şi 
drepturi.
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Dar de pămâat n’a-ţi avut parte, 
fiindcă roadele Iul sunt fără preţ, iar 
voi apăsaţi de dări, duceţi viaţă chi
nuita. — Votul vi-l’au luat cu jan
darmii şi libertatea cu cenzura şi sta
rea de asediu — Minele şi uzinele 
din judeţul Hunedoara trebuiau să 
fie ale statului. Liberalii le-au răpit 
în tovărăşia streinilor. — Cărbunii 
dela Petroşani, Aurul dela Brad, 
arama dela Zam, bogăţii ale ţârii si 
ale voastre, sunt azi izvoare de nes

fârşit câştig pentru liberali şi streini, 
de mizerie pentru voi.

Căci dacă nu sunteţi liberali nu vă 
primeşte la lucru, precum dacă a-ţi 
fi liberali nu a-ţi plă'i dări, cum se 
întâmplă — aici îa judeţul Hunedoara. 
— Când liberalii au văzut că se ri
dică împotriva lor val de nemulţu
mire şi partidul nostru porneşte ia- 
răş lupta, au luat în braţe pe gogişti, 
cuzişti şi vaidişti.

Ce vor aceştia? Să ne ia şi bruma

Dr. Nicolae Penescu

de libertate cu pretextul românismu. 
lui. — De ce nu au făcut „numerus 
valahicus" când au fost la guvern? 
De ce şi.au adus abia acum aminte 
de el?

Noi vrem să luăm marea industrie 
din mâna streinilor, etatizându-o, nu 
numind câţi-va funcţionari români.

Dar ei urmăresc să aducă tirăuia 
tn locul libertăţii pentru care ne zba
tem noi.-Noi vrem o libertate care 
să aibă la bază solidaritatea socială, 
cooperaţia şi etatizarea. Ei vor tiră-

nia clasei dirigente ta folosul ei, cea 
ce caută şi liberalii. Deaceia sunt 
prieteni.

Muncitorii să înţeleagă că azi lo
cul lor este lângă noi dacă nu vor să 
fie striviţi.

Din mormânt se ridică, parc-că, 
figura însângerată a lui Avram Iancu 
şi vă spune vouă, ţărani şi muncito-i: 
No, fraţilor gata! No, haide, pentru 
drept şi altă viaţă!

După terminarea adunării, frun
taşii au ţinut o consfătuire.

.... Si pe Pământ pute!
Protopop, Vaier Paveloniw

la  fiecare an, de ziua naşterii lui 
Isus Hristos, creştinătatea sărbăto
reşte, în chip solemn, acest mare eve
niment. Bucuria sgomotoasă care ţiş- 
neşte din gura şi ochii copilaşilor 
noştri, cari revindecă pe seama lor 
această sărbătoare, — descreţeşte 
frunţile tuturora şi un sentiment de 
destindere şi bunătate se revarsă peste 
omenire In această zi. Par’că meza- 
giul pruncului Dumnezeesc din Vi- 
flaim se realizeze pentru o z i: „şi 
pe pământ pace Intre oameni bună 
învoire*.

In Viflaim, Crăciunul cel dintâi, 
serbat în accentele arătărilor cereşti, 
tngrabă a luat sfârşit. Impresiile şi 
agitaţia provocată de lumina cerească 
de glasul melodios al îngerilor şi de 
mărturia hotărâtă a păstorilor nu a 
ţinut multă vreme; totul a trecut, 
totul s’a uitat şi vălul plumburiu al 
iernei ploioase şi-a nepăsârei gene
rale s’a întins şi peste acest mare 
şi hotărâtor eveniment din viaţa ome- 
nirei: „fi ai săi pe Dânsul uu l’au 
cunoscut".

Dar, noaptea sfântă a Viflaimului, 
de atunci a rămas neuitată în amin
tirea neamurilor, ca o viziune fru
moasă. In fiecare an o sărbătorim ; 
ne lăsăm chiemaţi de accentele du
ioase ale mesagiului din Viflaim; tn 
fiecare an încercăm sentimentul păcii 
covârşitoare fi a dragostei de frate. 
Insă numai pentru o zi se sălăşluieşte

în sufletele noastre bunul sfânt al 
păcii şi solidarităţii umane. Cad, nu 
mai departe de cât a doua zi simţim 
cu durere şi desnădejde coşmarul 
mustrărei evanghelice: „şi ai săi pe 
Dânsul nu L-au cunoscut".

*

Piaţa neamurilor şi a indivizilor, 
trăinicia sistemelor de gândire şi aşe
zare socială atârnă de la măsura în 
care se înţăptuieşte mesagiul prun
cului din Viflaim: „şi pe pământ 
pace între oameni bună învoire*.

Istoria alor douăzeci de veacuri 
ne este mărturie, că popoarele şi in
divizii cari, tn aicătuirile şi acţiunile 
lor au luat poziţie în potriva sau ală. 
turi de acest mesagiu D zeiesc, au 
pierit s’au desfiinţa,! pentrucă scris 
este şi din gura dreptului Simion 
s’au spus sentinţa asupra lo r : acesta 
e pus spre căderea multora".

Poporul jidovesc a luat poziţie în- 
potriva lui Isus Hristos, a persecu
tat înfăptuirile şi mesagiul lui. urma
rea a fost că după 70 de ani a putut 
scrie un scriitor păgân: „într’o di
mineaţă a răsărit soarele deasupra 
ruinilor fumegânde ale Ieruralimului*.

Poporul roman şi cu împăraţii lui 
orgolioşi au deslănţuit 12 persecuţii 
sângeroase asupra bisericei lui Hris
tos. împăratul Adrian a ridicat sta
tuia zeiţiei Venus pe Calvar şi a lui 
Jupiter pe locul unde a fost înmor

mântat Hristos. Sever a poruncit că 
nimenea nu poate fi creştin, iar Di- 
ocleţian, după o persecuţie îngrozi
toare, a bătut o medalie cu inscrip
ţia: „îatru pomenirea ştergerii nume
lui de creştin". Care a fost urmarea? 
Nero a înebunit, Diocleţîati a fost 
detronat şi a murit în desonoare pu- 
bli< ă, iar creştinismul şi biserica sus- 
ţinutoare a mesagiului’ din Viflaim a 
realizat din cuvânt îa cuvânt Droro- 
cia împăratului David despre Hristos: 
„Fml meu eşti Tu, eu astăzi te-am 
născut, şi-ţi voi da ţie neamurile 
moştenire şi biruinţa ta până la mar
ginea pământului. Paşte-i-vei pe dân
şii cu toiag de fier, ca nişte vase de 
olar îi vei zdrobii pe dânşii. Şi-acum 
împăraţi înţelegeţi, învătUi-vă toţi, 
cari judecaţi pământul. Slujfi Dlui 
cu frică, ţineţi-vă de învăţătură, ca nu

cândva să se mânie Domnul şi să vă 
piardă pe toţi“. (Ps. 2)

Privind tn jur de noi şi examinând 
aşezările noastre politice, la lumina 
acestor comandamente viflaimice, nu 
putem să nu detestăm programele 
cari se îatemeiază pe ura şi prigoana 
şi acţiunile care în loc să statorni
cească pacea şi solidaritatea naţională 
şi cetăţenească, — deschid prăpăstii 
dintre fraţi şi cetăţeni. Din iubire 
pentru binele, propăşirea şi îaălţarea 
fiinţei noastre eternice, Ia cuprinsul 
patriei noastre iubite şi concertul na
ţiunilor civilizaţiunei europene, doresc 
şi mă rog să biruiască acţiunile si să 
triumfe aşezările politice şi sociale, 
cari se îatemeiază şi conlucră la rea
lizarea mesagiului pruncului Dumne
zeiesc născut îa vif aiem: „şi pe pă
mânt pace latre oameni bună învoire

grija scoalel ,

in  gopni din mizerie
va aduce mai bune roade şcolare

Şcoala primară de azi are atâţia an
treprenori, atâţia poruncitori, atâţia pro
fesori mai mari şi mai mici cari se 
erei In drept, a ne da nouă învăţăto
rilor sfaturi peste sfaturi, cum să fa
cem să fie mai bine Ministerul, cu 
funcţionarii de acolo, ne încarcă cu 
noi şi noi sarcini. Nl se cere tot mai 
multe îndatoriri — şi cu toate acestea 
şcoala noastră sătească nu prea izbu
teşte a păşi înainte. Nu poate ridica 
cu nimic aproape starea culturală a 
poporului.

E adevărat! Cu vorbe goale nu se 
poate ajuta mult I Noi dascălii muncim 
din ruptul capului, ne zbatem în neş
tire ca acei prinzonieri puşi să sape 
fântână Intr’o stâncă mare şi puternică. 
Mergem tot din sterp In mai sterp. 
Poporul puţin se resimt în bine, în pro 
păşire, de pe urma străduinţelor noas
tre şi de pe urma buchlselilor din 
şcoală.

Care să fie cauza acestei bateri pe 
loc? La un popor flămând, desculţ, 
bolnav şi muşcat de atâtea >ele şi mi
zerii cum e poporul nostru, după cum 
îl vedem noi cu ochii şi după cum ni 
se arată din atâtea studii şi statistici 
ştiinţifice — nu e mirare că nu-I pu
tem reface aşa ca prin minune numai 
prin vorbe.

Retrăim astfel din nou şi noi expe
rienţa marilor noştri înaintaşi Pestalozzi, 
Spiru Haret şi alţii cari şi-au dat sea
ma că pentru un astfel de popor ţinut 
în mizerie se cere, pentru a fi ridicat, 
ceva mai mult. Trebue adică mai întâi

a-1 ridica din mizerie, la o viaţă mai 
omenească. Să nu mai fie spoliat şi să 
aibă o stare materială mai bună.

Or singurul partid din tară care 
are în programul său acest mare 
şi sfânt desiderat. singurul partid 
cjre doreşte cu adevărat ridicarea 
ţăranului şi a păturilor muncitoare 
— este partidul National-tărănesc, 
acel partid al cărui şef suprem, ilus
trul nostru înaintaş, Ion Mihalache, 
spune răspicat că tânăra generaţie ca 
şi toţi intelectualii nu trebue să se facă 
trădătorii şi slujiie celor ce asupresc 
ţărănimea ci din contră, trebue să fie 
idealişti să se dea de partea ţărănimii 
din care s’au ridicat, să o ajute tn lupta 
ei de emancipare. Nu cred să fie între 
noi dascălii, fii de burjui sau de docoi 
umflaţi de milioane. Alăturarea lor că
tre partidele reacţionare, bancare şi 
care se razimă pe trusturi este o tră
dare infamă faţă de părinţii şi fraţti 
lor care gem In mizerie supţi de cei 
la Care ei, cei ţinuţi cu mari greutăţi 
prin şcoli, acum se alătură şl se gudură.

Locul dascălilor luminaţi nu poate 
fi decât In rând cu ţărănimea, care 
oarbecă în întunerec şi în mizerie. Să 
ridice la o viaţă civică cu adevărat

Şi până ce nu se va ridica ţărăni
mea la o viaţă mai omenească nu ne 
vom putea ridica nici noi, nici şcoala 
pe care o slujim.

Asupra acestui mare adevăr trebue 
să medităm cu toţii cât mai mult şi 
cât mai profund.

Alexlu Daoid, fuv.

Ce-i al tău e al meu, —
ce-i al meu nu-i al tău

Ziarele din Bucureşti publică ştirea 
că deputaţii Ardeleni din partidul li
beral sau adunat sub preşedinţia dlui 
Al. Lăpădatu şi au ales o comisie din 
2 senatori şi 2 deputaţi cari sub pre- 
şidenţia dlui G. Cipă an să ia contact 
cu dl ministru de finanţe pentru a 
repartiza cele 200 milioane pe care 
guvernul le va da din bugetul Sta
tului, băncilor ardelene pentru aco
perirea fondurilor bisericeşti, păgu
bite în urma aplicărei legii de con
versiune.

Ce înseamnă aceasta şi ce rost are ?
Băncile româneşti din Ardeal au a- 

sociaţia lor legală necontestată — 
„Solidaritatea", — care a întocmit 
tablouri oficiale despre depunerile 
bisericeşti şi culturale.

De ce nu să iau aceste de bază, 
de ce face favoritism politic cu banii 
Statului şi In astfel de cazuri?

Noi din judeţul Hunedoara am vă
zut cum dl Mitiţă Constantinescu ca 
subsecretar de Stat la . finanţe a re
dus şi abscris milioane grele din dă
rile restante al aderenţilor de partid, 
începând cu al parlamentarilor libe
rali, parcă ar ierta din banii sei per
sonali şi astfel nici nu ne mirăm aşa 
mult că au tndrăsneala a recunoaşte 
deschis că şi fondul de 200 milioane 
tot pentru favoritim politic vreau să-l 
folosească, căci doar acesta e crezul 
de toate zilele al partidului liberal 
la guvern.
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Statul Ţărănesc
Dela un capăt la altul al lumii 

Criza acoderă cu valul nesiguranţei 
omenirea întreagă. Trăim vremea ce
lei mai cumplite crize pa care au cu
noscut-o timpurile. Ţara noastră este 
prinsă şi ea în cngrenaj îl acestei 
crize. Criza prin care trecem coi şi 
care bântue de atâta timp, fără spe
ranţe de tdeieptare, dovedeşte că 
este ceva putred şi colnăvicos In 
trupul societăţii de astăzi.

Cu toate încercările făcute în de
cursul timpului spre a vindeca boala 
şi a înderepta răul boala totuş du
rează pentrucă toate leacurile nu pă
trund până la rădăcina răului, ci se 
opresc la suprafaţă, aşa numai ca să 
mai ostoiască duroşile bolnavului.

Aceasta ne dovedeşte că nu cu
noaştem adevărata cauză a boalei, 
pentrucă nu am păt uns-o până la 
rădăcina ei.

Boala de care sufeiă astăzi Ţara 
Românească nu este de azi, de eri, 
ci ca durează de mal multă vreme, 
am putea spune dela latenu ferea Ro 
mâniei ca stat modern. încă de atunci 
organizarea şi croiala acestei ţâri a 
fost pornită greşit.

Făuritorii statului modern al Ro
mâniei au uitat un fapt pe cât de 
simplu, pe a’ât de important şi anu
me că România este o ţară de ţărani 
şi că Statul Român tr< bu a întemeiat 
tocmai pe aceşti ţăran', cari formează 
temelia Ţârii Români şti.

împământenirea ideologiei {ă ăniste 
prin ridicarea clasei ţărân^şu şi în
dreptarea poporului pe fâgaşurile 
reale ale credinţei lui trebuiau să fie 
principiile de bază In alcătuirea Sta
tului nostru românesc.

Statul Ţărănesc, acesta era potri
vit cu făptura şi sufletul nostru, cu 
n e v o i l e  şi aspiraţiunile gândului 
nostru.

Ridicarea ţărănimii şi a muncito
rimii trebuiau să fie măsurile de con
ducere ale noului Stat Român.

Nu s’au ţinut seamă Insă de aceste

principii, din care cauză s’a deschis 
o mare prăpastie latre conducător şi 
conduş'.

Pentru a curma Insă răul din ră
dăcină şi a clădi pe teren curat şi pe 
baze solide edificiul Statului Român 
astăzi este nevoie de o refacere mo
rală şi de o îndreptare a vieţii de 
stat pe un nou făgaş. Puntea de tre
cere Insă nu se poate face decât prin 
înapoiere la brazdă şi printr’o apro
piere de muncitorime şi ţărănime.

Astăzi ni-se cere celor cari mai 
nădăjduim la viitorul acestui neam 
românesc să plecăm urechea In jos, 
să ascultăm murmurul pământului şl 
loţelegându-i adâncul să pornim la 
luptă. La lupta de ridicare şi tnă ţâre 
a p ugarului şi a muncitorului român.

Nu ideia capitalistă poate astăzi să 
aducă refacerea ţării, ci idea ţără
nească.

E ştiut că In ţărănime zace o co 
moară nesecată de entuziasm, dra
goste, uitare de sine şi dor de jertfă. 
Deaceea asupra ţăranului trebue să 
ne plecăm urechea, să căutăm sâ-1 
lămurim, să-l regenerăm şi să tur- 
răm în sufletul lui iarăşi încrederea 
pe care trebuie să o aibă în condu
cătorii Iul.

Marea chemare a vremii a sosiţi 
Ea ne îndeamnă din ce It ce mai 
mu't să cerem ca această ţară să se 
organizeze potrivit nevoilor ei fireşti 
şi cel dintâiu care a înţeles cerinţa 
acestei chemări a fost dl I, Mihala- 
che. preşedintele partidului Naţ'onal- 
Ţărănesc, care a ridicat şi întărit 
ideia ţărănismului prin aşa zisul Stat 
Ţărănesc.

Dela dânsul porneşte azi îndemn 
nou pentru refacerea noastră morală, 
care va aduce cu sine însănătoşirea 
sufletească şi cea economică.

Spre dânsul se îndreaptă azi nă
zuinţele neamului nostru şi tot dela 
dânsul radiază astăzi speranţele nă
dejdii noastre de mai bine.

Sabin Viorel

M i mei fii M i !
Luaţi exemplu din S. Evangelie. 

L. c. 15. v 15 — 32 şi atunci vă- 
veţi convinge de adevăr. Unde a 
rămas moştenirea acelui Tată din 
amintirea Evangelie, la fiul cel în
străinat sau la hui cel care a rămas 
pe lâgnă Tată? Să nu credeţi fraţilor 
că eu vreau să fac politică pentru 
că sunt departe de ea, eu sunt la 
coarnele plugului, însă dea-icea pri
vesc la politică, ear vederea mea 
este tare şi ce vă spun este adevărul. 
Partidul Naţional Ţăiănist este Tată, 
noi care II urmăm suntem moştenitori, 
ear cei care au e ş t'd in  acest Partid 
sunt fii cei rătăciţi. Pentru ce trâbă 
ca săi vicem Paitidului Naţional

Îârănist Tată, fraţilor. Pentru că acest 
artid a realizat cea mai mare pro

blemă Intr-această Românie mare dela 
unire încoace. Vă aduceţi aminte 
fraţilor când la Alba-Iulia aproape 
1 (unu) milion de ţărani am fost 
adunaţi In jurul acestui Partid ce- 
rândui că dorinţa noastră ca această 
Românie frumoasă să fie condusă de 
Rege şi nu Regenţă.

Mari noştri bărbaţi Politici şau lu
at inima In dinţ>, şi cu toate că era 
problema greu de realizat totuş sa 
ffleut; cadesă deci cu adevărat săi 
aducem acestui Partid prinosul de 
laudă şi mai ales şeful de atunci al 
acestui Partid D-lin Iuliu Maniu.

Este bine ştiut că noi ţărani din 
Ţara Haţegului având speranţă In 
mari noştri luptători D-ni. Iuliu Maniu 
loan Mihalache şi Dr. Lupu, deacea 
neam adunat 3000 de of.ţeri ţărani 
ca să facem un apel către bunul 
nostru Suveran rugând pe cei care 
nea însoţit ca să ducă vestea la Preşe
dintele nostru D-l loan Mihalache,

efl pătura de ţărani aşteaptă de ur
genţă prăbuşirea regimului liberal 
care guvrenează In mod barbar, lă
să adune pe noi săşi bată joc toţi 
nădrăgari de aceşti fii ţărăneşti.

Fraţilor dela Solia Dreptăţii 1
Veţi şti că eu prin cuvântarea mea 

dela adunarea din Haţeg n’am făcut 
nici o greşală şi îndeosebi am vorbit 
adevărul.
Ar ti bine ca toţi ţăranii care faceţ 
grad dlui Dr. Flad să vă întoarceţi 
ca fiul din Evanghelia amintită şi să 
ziceţi Părinte primeştene iarăş la sâ
nul tău.

Eu am spus prin discursul meu că 
cu eşirea dlui Vlad din acest partid, 
sa curăţ t partidul de neghină, am 
zis şi susţin, iar Dl Vlad dacă nu 
crede că aşa este, să caute în Nr. 4 
din 30 Mart. 1935 al Dreptăţii foaia 
liberali or din Deva, şi aiunci să vă 
convingă

Eu ca un ţăran cred că ar fi mai 
bine ca să nu mai Îmbătaţi ţăranii 
acestui judeţ cu apă rece, şi să vă 
puneţi In pauză.

Toţi ţăranii să punem umer la u- 
mer şi să urmăm partidul Naţional- 
Ţărănist, dela care aşteptăm mântuirea.

Dorim cu toţi ţărani că sărbătoarea 
mare care vine In 25/XIV—935 naş
terea Mântuitorului Isus Hristos să o 
sărbătn subt regimul naţional-ţără- 
nist, cântâud împreună cu toţi mărire 
întru cei de sus, lui D-zeu şi pre 
pământ pace între oameni bună în
voire.

Dat din Peşteana 15 Dec. 1935.

Ţăranul Mânase Bojin 
fost primar.

Compania politică
din plasa Geoagiu

In ziua de Marţi 17 Decemvrie 1935 
a început capania polit că a partidului 
nostru în plasa Geoagiu. — Astfel Dl 
Dr. Nicolae Penescu fost Secretar ge
neral al Ministerului de Interne, ca de
legat al organizaţiei centrale a parti
dului, împreună cu dl Dr. Alexandru 
Herlea, preşedintele organizaţiei din 
plasa Geoagiu, dl Adv. Sabin Viorel 
din Geoagiu şi dl loan Presecan din 
Orăştie au vizitat comunele Poiana, 
Valea-Iepii, Balşa, Bozeş şi Geoagiu 
sat.

La aceste adunări au luat parte toţi 
membrii comitetelor noastre din comu
nele respective a căror nume îl dăm 
aici alăturat:

In Balşa:
Stănilă loan a Ravechi, preşedinte, 

Florea Niculae rotar, Mihuţ Petru pan
tofar, Ianico Petru I. Petru, Todea loan, 
Danciu Petru, Danciu loan Pârvan A- 
ron, Moga Aron, Lucacel loan, Poinar

loan, Gât Petru, Jurj Toader, Stanca 
Iosif, Stănilă Constantin, Muntean Aron.

In Bozeş:
Căliman Simion, CSliman Luca, Va- 

sile Iosif, jdirea Iosif, Ştef Luca, Noja 
Nicolae, Vartolomeiu Iosif, Moga Luca, 
Noja loan, Herţa Aron, Moloţ Remus.

In Geoagiu-sat:
loan Mermezan, Roşu losif, Dan 

loan, Ciorogariu Ion, Zaharie Vasile, 
Stoica losif, Zerbea Petru, Murg losif, 
Maer Ion, Roşu Adam 1. Ion, Roşu 
Adam, Cristei Vasile, Cristei I on 1. Ion, 
Lup Ion, Lup Vasile, Borza Ion, Şte- 
fănesc Avrămuţ, Corpade Alexandru* 
Rusan losif.

Fiecare dintre oaspeţi a explicat pe 
larg poziţia partidului nostru în poli
tică.

Această campanie a continuat şi fa 
celelalte comune şi va continua In tot 
judeţul.

Nestatornicia 
constitue primejdie

O m u l  e asemănător unei trestii pe care o bate vântul o 
îndoaie pună la pământ şi iarăşi se'naltă, pentru-ca să se 
îndoaie din nou la cea mai dintâi bătaie a vântului

Omul e expus ta această viaţă mul- I 
tor greutăţi şi bariere peste care crede 
căci e imposibila trecerea, dar totuşi ' 
dacă este voinţă poate să le înlăture 
şi să ca'ce In picioare orice greutate 
sau barieră ce ar tatâmpina. Insă Ia 
primul rând trebue să fie rezistent 
şi niîidoelnic In voinţă şi credinţă şi 
tot odată şt energic.

Azi la tot pasul întâlneşti greutăţi 
şi bariere peste care numai aşa poţi 
trece dacă eşti nestrămutat In voinţă 
şi credinţă.

Aceste greutăţi le întâmpină Ia viaţă 
mai mult pătura de sus, adică inte
lectualii, de cât cea de jos şi locmai 
<ând acestea ar trebui să fie nestră
mutaţi, ideile şi planurile lor şi să la- 
lăture orice rezistenţă ce li-s’ar pune 
In cale pentru aşi ajunge ţinta, dar 
tocmai aceşti dau documente con
trare, aşa căci î-i putem asemăna 
trestiei, sau acestea au o altă ţintă în 
Viaţă, ţinta îmbogăţirei care o ţin se
cretă. şi nu aceia, ţinta care o fac 
cunoscută publicului.

Tot aceste greutăţi le întâmpină In 
viaţă şi omul politic, dar acesta pe 
lângă voinţă, credinţă şi energie, tre
buie să fie statornic nestrămutat Iu 
ideile sale, credincios partidului din 
care face parte şl nu un dezărtor 
care dazărtează dintr’un partid In al
tul, fugind la aceia care cred că îi 
vor da an os de ros.

Azi când lumea politică e In mare 
încurcătură şi ferbere, iar sărmana 
tară sbiară după un partid care să o 
salveze din mâna hoţilor şi a excro- 
cilor (cum e cazul Skoda şi devizele) 
noi masele de jos care suntem 80^ 
din locuitorii acestei ţări trebue să 
ne îndreptăm pasul nostru către un 
partid care credem noi că va fi sal
vatorul acestei ţări, acel partid nu 
poate fi altul decât Partidul Naţ’o- 
nal-Ţărănesc. adică partidul nostru 
al ţăranilor, numit şi Partidul demo
crat dg-a stânga şi nici decât Parti
dele de-a dreapta, adeca partidele 
capitaliste din care fac parte toţi mi- 
onarii şi îmbogăţ ţii, care sunt — 
Vaida, Goga, Argetoianu, etc.

Aceste partide de-a dreapta sunt 
partidele chzerlătorilor In care sunt 
grupaţi numai oameni care au fugit 
dinti’un partid Ia altul, şi care nu 
pot să-şi i a  răspunderea unei guver. 
nări fiindcă nu au elemante stator
nice pe care să poată conta la o e-

vantuală guvernare, fiind grupaţi nu
mai oameni care se tadoeie la orice 
greutate ar tntâmpina, — la fel ca 
trestia câad o bate vântul. —

De ce trebue sfi ne întreptăm noi 
pasul spre Partidul Naţional-Ţără- 
nesc.

1. Fiindcă e partidul în care sunt 
grupaţi numai oameni de stat, oa
meni statornici In ideile lor şi In care 
nu găseşti nici un dezertor.

2. E partidul care a dat documente 
de o bună guvernare cât timp a fost 
la cârma acestei ţări.

3. E partidul care î-şi poate asuma 
în orice moment răspunderea unei 
bune guvernări.

4. E un partid de program şi nici 
decum un partid care una să pro
mită şi alta să facă.

5. E partidul care poate înlătura 
din cale orice pedică i-s’ar pune In 
timpul guvernării sale, călcând Ia 
picioare orice pericol.

6. E partidul din care face parte 
cel mai mare om de stat Dr. Iuiiu 
Maniu.

7. E singurul partid care poate 
scăpa această ţară, care a Inzestrat-o 
D-zeu o i toate bogăţiile pământeşti, 
din mâinile hoţilor, excrocilor şi ae- 
fraudatorilor, punând capăt tuturor 
fărădelegilor.

8. E singurul partid care poate sal
va această ţară din mâinile ruinei 
naţionale, pe pragul căreia se clatină.

Iată pentru ce trebue să mergem 
toţi spre stânga şi nici decum spre 
dreapta.

Tineret! Apelez vouă care trebue 
să formaţi România de mâine, Ro
mânia fericită, nu vă îndoiţi la orice 
vânt politic, ca trestia când o bate 
vântul, ci staţi strânşi grupaţi In co
loanele Partidului naţional- ţărănesc 
şi gărzile Iuliu Maniu, nu fiţi dezer- 
tatori dintr’un partid Ia altul, ţineţi

e  tuturor vânturilor politice, nu vă 
_i amăgiţi de aceia care vă pro
mit marea cu sarea.

Deci fiţi ca steagul care nu se lă
doaie la orice vânt ci rezistă contra 
ori cărui viscol.

Nu fiţi ca trestia, căci atonei sunteţi 
primejdioşi neamului şi patriei.

Renghet (Geoagiu) la 8 Dec. 1935, 
Luca /. Dan Dănărescu.
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Răvaş .
Fiihrerul dela Cluj, voivodul fron- 

tişHlor, cu obicinuitul seu aer inflat 
strigă în lumea largă, că Frontul- 
Românesc îşi asumă răspunderea 
guvărnării în orice moment.

Credem pe Cuvânt pe închipuitul 
apostol fals, căci doar pentru a  răs
turna o tară în toate aşezămintele 
ei, nu trebue nici o pregătire, nici 
concepţie politică sănătoasă şi posi
bilă cu viata de stat a  noastră nici 
program, ci e prea suficient amokul 
de a  guverna şi uşa bizantină pen
tru a  ajunge la guvernare.

Numai cât pe amoki — după 
concepţia locuitorilor autochtoni — 
nu-j apără legea în tara lor din ar- 
chipelagul Indiilor..

*

Un anumit domn G. Togan ne 
spune în foiletoanele, ce publică în 
gazeta dlui Vied, că acesta îşi co
ordonează materialul pentru memo
riile dsale, cari vor apărea, mai târziu.

Ne închipuim, ce memorii grozave 
vor fi acestea. în cari toată lumea 
nefrontistă va fi târâtă, terfelită, îm
băiată şi zdrobită de marele ras al 
românilor.

In orice caz însă la atâta obiecti
vitate ne aşteptăm din partea dlui 
Vlad, ca în memoriile sale, în aştep
tarea cărora suntem puşi, — să pu
blice textual certificatele — dela Pur- 
kersdorf şi cel dela Cluj, pe cori dsa 
le-a solicitat specialiştilor, cari l’au 
tratat şî pe cari le-a depus în justiţie 
ca probe ale dsale.

Atunci numai se va revărsa ade
vărata lumină asupra valorii memo
riilor dlui Vlad.

*

Gazeta frontistă dela Orăştie ves
teşte cu litere mari, că acordul Vaida 
—- Goga — e un fapt împlinit.

Cine cunoaşte raporturile duşmă
noase dintre d. Vaida şi 0 . Goga 
încă din timpul regimului maghiar şi 
până la încheierea acestui acord, va 
zâmbi cu cea mai justă ironie asu 
pra acestei isprave politice, dela baza 
căreia lipseşte orice sinceritate fiind 
clădită pur numai pe oportunizm de 
ocazie. Decedatul Ştefan Ciceo-Pop. 
bărbat cu mare experienţă şi cu bună 
psichologie în de a cunoaşte oamenii, 
l-a numit pe 0  Goga foarte nimerit: 
mvecinicul tntepăt°r*> N’a scăpat de 
înţepăturile lui nici d- Vaida şi nu 
va scăpa mei după nacord" 1 Dar d. 
Vaida, fire lăsvrătilă şi dsa, — cum 
însuş s’a  caracterizat — şi mai fiind

In Polon
se desfiinţează
Guvernul polon a pornit o luptă 

dârzfl pentru lnfrânarea speculei şi 
pentru ieftinirea traiului. Este lucru 
ştiut că şi tu Polonia — ca şi la noi 
— întreagă industria este tu mânile 
streinilor şi în special a evreiior.

Toate produsele industriale sunt 
în mâna celor 40 de trusturi câte 
există în Polonia. Aceste trusturi fi
xează preturile după bunul lor plac 
(aşa cum fac şi la noi)! Iar ceice în
casează cyştigurile grase de pe spi
narea popularei sunt evrei pripăşiţi 
acolo — aşa cum sunt şi la noi.

Se vede că în cele din urmă gu
vernul Polonez a deschis ochii şi 
este hotărât să pună capăt speculei. 
Astfel ministrul de industrie şi co
merţ polon a căpătat mână liberă 
dela guvern ca să desfiinţeze cele 40 
de trusturi ale fabricilor polone.

Pe viitor înfiinţarea de noui trus
turi (carteluri) va fi îngreuiată şi ele 
vor fi supuse unei legi aspre.

In ţara noastră trusturile (cartelu-

| şi de o fudulie ciocoiască, — oferă 
şi dsa toată garanţia din partea dsale, 
că în noul acord va reînvia şi firea 
d- sale*

Iată trăinicia — acordului!
Dar e bineştiut, că d. Vaida a a- 

juns în ceeace în limba latină se nu
meşte „bis puerilas“, deşi vârsta i 
permitea încă, să aibă maturitatea 
omului de vârstă. Poate, că d. Vaida 
vrea, să-şi trăiască de două ori viaţa. 

*
Cel mai distins colaborator intern 

al gazetei frontiste dela Orăştie, d. Va- 
leriu Bora, binecunoscut în judeţul nos
tru, vorbeşte despre Constituţie aşa:

. . . . .  iar pe cei, ce ne tot toacă la 
cap cu constituţia aia, un fel de carte 
a visurilor pentru babele politice, să-i 
poftim cu un strop de răstite, să bi- 
nevoiască a nu mai trăncăni atâta"-

Nu e prima bazaconie aceasta, eşită 
din creerii dlui Bora şi cât pentru dsa 
nici nu ni-I putem închipui altfel, decât 
autor de aşa fel de proză. Ce zice însă 
la astfel de scrintituri mentale presi
dents A. Vlad şi şi mai marele pre
zident suprem A. Vaida? Sau doar e 
cazul de : Magna ingenia Conveniunt ?
— Ca să ne cunoaştem bine.

*
Se spune, că d. V. V. Tilea, secre

tarul general al Frontului Românesc 
pentru Ardeal, a propus ca semn de 
distincţie pentm Legiunile Valache — 
cămaşa neagră cu cruce albă.

Cât pentru d. Tilea, acest semn po
triveşte Ia perţecţie fiind el exteriori
zarea sufletului întunecat al propună
torului. Supără Insă pe legionari, că 
abia crucea să fie albă pe ei....

*

Gazeta frontistă dela Orăştie vesteşte, 
că Petrache Lupa, ciobanul dela Ma- 
glavit, şi-a exprimat dorinţa de a porni 
cu toiagul prin satele din toată ţara 
ţinând predici mulţimei.

Atragem atenţiunea sfântului ambu
lant, că el se bucură de mare cinste 
la redacţia gazetei dlui A. Vlad, de aceea 
negreşit, să se oprească la Orăştie. Ba 
i propunem, să deschidă o filială la 
Geoagiu, unde se află scăldătoarea, oii, 
în care frontiştii tot vreau să-şi spele 
păcatele şi nu pot. Va fi bun teren de 
propagandă sfântă şi de câştig şi îşi 
va găsi oameni, cu cari să formeze un 
comitet â la Magiavit.

ia
trusturile
rile) îşi iac de cap — fixând preţu
rile dupl bunul lor plac — iar po
pulaţia care poate plăteşte, care nu 
se lipseşte până şi de cele mai tre
buincioase lucruri,

Până şi fabricile de cuie de lemn 
pentru pantofari s’au legat întreolaltă 
prin contract (au făcut cartel, trust) 
să nu vândă unele mai ieftin ca ce
lelalte — bineînţeles dupăce împre
ună au fixat nişte preţuri de batjo
cură — pentru produsele lor.

Ce să mai zicem de fabricile cele
lalte. Şi măcar dacă ai şti că banul 
cu care eşti jupuit n’ar ajunge tn 
mânile străinilor, te-ai mai împăca
— dar aşa?!

Guvernanţii noştri ar trebui să-şi 
plece urechea la strigătul celor mulţi 
şi buni care nu mai pot îndura bat
jocura trusturilor industriei naţionale
— evreeşti — maghiare, etc. — nu
mai româneşti nu!

Să ia pildă dela Guvernul Poloniei *

ŞTIRI
Rugăm pe toll cei cu 

tragere de inimă cătră 
gazetă să-ţi plătească
abonamentul.

*
Asociaţia Tineretului Inte

lectual Romftn dfn Deva. In
zia de 7 Noemvrie a. c. s’a consti
tuit în oraşul Deva — Asociaţia Tine
retului Inletectual din Deva (A- T. /. R ) 
sub conducerea următorului comitet:

Preşedinte, Ing. Gh. Moisesce şe
ful serv. jud. de drumuri; vice-pre- 
şedinţi, Jud. Dr. Aurel Opreau şi 
Ovidiu Birceanu Ad-tor financiar; 
Conducătorul secţiei culturale, Prof. 
Nic. Lupşor; conducătorii secţiei spor
tive, Prof. A. Aslău şi Prof. Barbu; 
casier, Petre Dumitrescu; secretar, 
Gh. Ilie; Membrii: Adv. Gh. Sebe- 
şan, Farm. Stoica. Ing. Stănescu, Do- 
bre Ionel, Alex. Olariu, Septimiu 
Munteanu şi Gh. Nicula.

Asociaţia a luat fiinţă, în scopul 
promovării intereselor culturale şi spor
tive a tineretului intelectual de origine 
românească, paralel cu celelalte orga- 
nizaţiuni culturale sportive existente.

Asociaţia posedă cu caracter pro
vizoriu o sală în localul Casinei Na
ţionale, unde membrii se pot aduna în 
orice zl şi se vor delecta cu lectură şl 
jocuri de societate, — radio, probe de 
cor şi muzică.

In Parcul comunal s ’a construit şi 
amenajat un excelent paiinoat, se vor 
cumpăra câteva săniuţe şi un bob. — 
In sala de gimnastică a Şcoalei Nor
male, Marţi şi Vineri dela orele 19—20 
se ţin exerciţii de gimnastică suedeză, 
etc. Vara se vor întrejine două arene 
de tenis, un strand propriu cu basin 
pentru înot, etc. — S’au făcut inter
venţiile necesare pentru realizarea în 
fapt a Stadionu’ui sportiv al oraşului 
Deva.

Membrii asociaţiei vor plăti o taxă 
de înscriere de Lei 30 şi o cotizaţie 
lunară de lei 10, cari le va da drep
tul la diferite avantagii ce sunt fixate 
prin statute.

*

Nou birou advocaflal Tn <3e- 
oagîu. Anunţăm cu plăcere că dl 
Sabin Viorel şi-a deschis birou aovo- 
caţial în comuna Geoagiu (în casele 
unde a fost biroul Dr. Roşu).

Ii urăm dlui Viorel mult progres In 
calea grea dar frumoasă pe care-o 
apucat-o.

*

Noul Rplscop al Aradului.
Marţi, 10 Decemvrie, a avui - loc a- 
legerea de episcop al Aradului. Vă
zând că toţi credincioşii eparhiei A- 
radului II vreau de episcop pe arhie
reul Andrei Mager, — fostul său 
contra-candidal la alegerea trecută 
şi-a retras candidatura, aşa că la a- 
legerea de Marţi P. C. Sa arhiereul 
Magerer a primii aproape toate vo
turile, fiind declarat ales.

Credincioşi eparhiei Aradului şi-au 
dobândit păstorul dorit ieşit din mij
locul lor.

Intru mulţi ani Stăpâne.
*

O frumoasă f apt ă  creşti
nească. In anul trecut, oameni cu 
sufletele întinate de răutatea păcatu
lui au intrat noaptea în biserica gr.- 
cat. din corn. Băieşti jud. Hunedoara 
de unde au furat potirul, discul, ste
luţa şi lancea. Biserica a fost silită 
să împrumute obiectele de mai sus

dela biserica din Câmpul lui Neag., 
Văd. Fărcaş Maria Gânsăcoane din 
Băieşti, văzând biserica din comuna 
ei lipsită, a dăruit preotului 3500 
(trei mii cinci sute) Lei ca să răs
cumpere obiectele sfinte împrumut »te 
dela biserica din Câmpul lui Neag. 
Răposatul soţul ei, Fărcaş Adam cu 
puţin înainte de moarte, încă a dă
ruit bisericii 20 de mii pentru repa
rare şi înfrumuseţare. Biserica gr.-cat, 
din Băieşti mulţumeşte donatoarei 
călduros şl pe această cale, rugând 
pe bunul Dumnezeu să-i răsplătească 
însutit.

*

Aur COnfl$Cat. La Bucureşti au
fost arestaţi locuitorii loan Popa şi 
Niculae Ckercu, ambii din comuna 
Hărţăgani jud. Hunedoara, fiind prinşi 
pe când voiau să vândă două bu
căţi de aur In greutate de 1 kilo
gram şi 928 grame. Aurul a lost 
conf şcat, întrucât este oprit a fi vân
dut In comerţ.

•
Cumpărăm sţaetl din Ger

mania. O fabrică de pânzeturi din 
Lugoj a cumpărat din Germania 2 
vagoane de seaeţi cari au sosit nu
mai zilele trecute la vama Lugojuiui. 
Oare In ţara noastră nu s ’au găsii 
seaeţi destui, fără să fie aduşi din 
Germania. Ori fabricanţii din Lugoj 
au interesul să valorifice seaeţii Ger
maniei în loc de a-i valorifica pe ai 
noştri! ?

*

A Căzut O Stea. Seara de 4 
Decemvrie a fost la Bazargic (Do- 
brogea) o seară senină, cu cerul pre
sărat de stele. La ora 9 seara lumea 
stătea de vorbă în casă, după cină. 
Deodată au văzut ca se revarsă prin 
fereşti un val de lumină, parcă s’ar 
fi aprins tot cerul. Lumina n’a ţinut 
mult. Ea a fost produsă de o stea, 
care a căzut cine ştie pe ce melea
guri. Oamenii au stat multă vreme 
de vorbă In seara aceea, fiecare dân* 
du- şi părerea. Unii spuneau că-i semn 
ceresc, care prevesteşte sfârşitul lumii. 
Cei mai mulţi s’au întors spre case 
înspăimântaţi, făcându-şi semnul crucii

De vânzare
în comuna
Mirtiiieiti
U n  fânaţ de 785 st. p. şi drept 

de păşune ce reprezintă 
o suprafaţă de 2 jug- 33 
st. p. se vând din mână 
liberă cu preţ foarte conve
nabil.

Informatiuni Ia redac
ţia gazetei “Solia"»

De vânzare
Vând din mână liberă, un

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

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

Hărţinesti, u. p. Orăştie

Jiraati Dr» AIwi. Herlee.
Tiparul tipografiei Hirieh, Deva 1935;


