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D i r e c t o r ;  Dr. Alex. Herlea

A B O N A M E N T E :
pe 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . , , . 60 lei 
pe 1 a n . . . 120 lei pentru Inst. ş Aut. 500 ld  

Pentru ţărani 50 lei pe anul Întreg.
E x e m p l a r u l  2 Lei._______

In ziua de 18 Februarie esle ale
gere de deputat. La această alegere 
nu se dă luptă pentru persoane, ci 
se urmăresc indicajluni pentru curente 
politice. In această alegere este pusă 
in cauză democraţia românească în* 
potriva dictaturei oligarchice şi capi
taliste.

Democraţia este susţinută şi spri
jinită de toate forme t'unile şi parti
dele întemeiate pe libertăţi cetăţe
neşti, iar dictatura este reprezentată 
prin partidul liberal şi slugii lor de 
ocazie: partidul national creştin ai 
Dlui Cuza şi Gcga. In fruntea demo 
crat'ei a fost pus partidul nostru na
tional-ţărănesc cu candidatul său Dl 
Chită Pop, un bărbat politic, care pi in 
trecutul său politic prezintă toată ga
ranţia, în fata celorlalte partide de
mocrate din judeţ*

Este un semn înbucurător şi un 
început de realizare a biruinţei, că 
partidul socialist şi frontul plugarilor 
luptă cot la cot cu noi pentru apă
rarea dreptăt i şi a libertăţii poporului 
împotriva liberalilor asupritori şi a 
cuziştilor slugarnici lor.

Ce trebue să ştie, prin urmare ale
gătorii judeţului Hunedoara? Că dacă 
votează cu candidatul partidului na- 
tional-ţărănesc votează pentru drep
tate şi libertate. Iar dacă votează cu 
liberalii sau gogiştii, votează pentru 
înmormântarea dreptăţii şi a libertă
ţilor cetăţeneşti.

De doi ani şi jumătate trăim sub 
regimul liberal, care e un regim, e o 
stăpânire de didactură prefăcută şi 
binefacerile căruia le simţim pe pielea 
noastră proprie.

Comunele sunt gospodărite cu co
misii interimare, cari sunt alcătuite 
din slugile liberale, pe cari nu i-au 
plătit din punga lor, ci le-au dat în 
arăndă comunele, ca să-şi bată joc 
de cetăţeni*

Judeţul, de când sunt liberalii la 
putere de asemenea e condus de 
Comisie interimară cu oameni fără 
răspundere şi fără legătură cu judeţul 
Gospodăresc anual un buget de peste 
douăzeci milioane, după bunul plac 
şi după interesele personale şi poli
tice ale fostului prefect Mioc, iar ce
tăţenii contribuabili nu au nici un 
cuvânt la administrarea unui buget 
aşa de mare.

Gospodăria lor hrăpăreată ne-a. 
scumpit vieeta. Alimentele şi artico
lele de consumaţie populară, ca za
hărul, fierul şi bumbacul s a u  scum
pit, că dacă mai {ine mult această 
stăpânire, ţăranii şi muncitorii ejung 
să se îmbrace cu zdrenţe. .

Iată deci câteva roade ale stăpâ- 
nirei libera'e, şi b'ne să se gândească 
alegătorii Ia ele, când merg la urnă.

împotriva acestora şi pentruca să 
se resbb lească domnia legi a drep
tului şi a cauzelor mari ale existentei 
populare, — luptă pariidul nfjional- 
tărănesc I

Dacă votati cu partidul national- 
tărănfSc, votati cu democraţia şi îns
căunarea unei stăpâniri pentru po
por, dacă votaji cu liberalii votati cu 
dictatura şi vo ji ca să rămână şi 
mai departe poporul în starea eco
nomică şi sub nedreptăţile de azi!

Alegeţi prin urmare I

Cântecul ţărănimei
Frunză verde de trifoi,
Am ajuns săraci şi goi,
Intr o tară o şa bogată 
Cum nu e în lumea toată 
Dar nu-i vina ţăranului 
Că-i vina guvernului,
Căci liberalii guvernează ,
$i dela noi tot încaseazâi 
Tot dări şi aruncuri mar 
Să le bage’n buzunar 
Agenţii lor cu alegerile 
Şi hoţii cu devizele•
Dar n'ainte de votare 
Ne strigau in gura mare 
„ Stâlpul nostru să-l voi ti 
Că de impozite scăpaţi1'.
Dar dările le-au mărit 
Şi viata au scumpit 
De-acum strigă ţăranii:
Rău ne-au mintit liberalii 
Ne-au mintit şi înşelat 
Si votul ni l au furat,
Şi frunză verde de secară 
Amărălă-i biata tară 
Sub guvernarea rea de a ii 
Care nu-i mai dă răgaz 
Darea r Dumneseu un soare 
Ţărănimei, înălţare 
Să strige frate cu frate 
Sus cu-al nostru Mihalache,
Sus Maniu, omul cuminte 
Lui se’nchină multi înainte,
Când a fost ministru’n tară 
A  făcut reforma agrară.
Fraţilor ţărani cinstiţi 
Bme pregătiţi să fiţi,
Căci liberalii o sfârşesc 
Şi vine „Statul ţărănesc",
Care vă vrem desrobiti 
Si mai fericiţi să fiţi 
Jar voi una fo/i sd sta ti 
Sus Palidul Ţărănesc
Şi cei ce bine ne voiesc>

*

Frunză verde de buştean 
Făcută de un ţăran 
Din Şoimuşul mureşean 
Din ţărănişti mai mici 
Cu numele A. BOC A N I C l

Votaţi roata!

Dl Romulus Mioc şi
drepturile poporului

Părintele Miocu şi-a dat demisia 
din prefectură pentru a putea can
dida la locul de deputat vacant în 
judeţul nostru. Astfel el se adresează 
poporului din judeţul nostru şi-i cere 
votul.

Poporul cinstii însă ştie că cine 
este acela car-i cere voturile şi ştie 
că în ce măsură i-a respectat pre
fectul Mioc libertăţile şi drepturile.

Astfel vă amintiţi alegă'ori cinstiţi 
din acest judeţ de toate faptele libe
ralilor cari s’au executat prin prefec
tul Mioc.

De-aceia când va veni în comu
nele voastre întrebati-P

1) De ce a introdus în judeţul său 
cenzură, căci doară aici nu era s are 
de asediu, — sau poate îi era teamă 
să nu scriem în gazetă lucruri cari 
nu-i plăceau?

2. De ce a dizolvat consiliile co
munale şi de ce nu a respectat v°- 
inta poporului care doreşte să se 
conducă el însuş prin proprii săi re
prezentanţi şi nu prin comisii interi
mare numite de prefect?

3. In calitate de prefect de ce nu 
a luat măsuri în contra agenţilor fis
cali şi a perceptorilor cari şi-au bă
tut joc de popor?

4- De ce a  introdus în bugetele 
comunelor anumite sume cari se fo
losesc pentru alte treburi şi de ce 
nu a respectat voinţa comunelor cari 
şi-au făcut bugetul după socoteala 
şi interesul lor?

Deocamdată numai atât să-l în
trebaţi pe părintele Mioc şi asigu- 
rati-1 că vor veni in curând şi alte 
întrebări I

Şic.

Sub numirea de bătăuşi şi hulingani 
se înţeleg partizanii Dlui Cuza şi Goga. 
Aceştia, la alegerea dela Suceava, 
care s’a ţinui în ziua de 15 Ianuarie, 
au deslăntuit o teroare necunoscută, 
până acum, în istoria luptelor elec
torale Este aproape de necrezut ce- 
eace scriu gazetele despre isprăvile 
echipelor de hulingani de la Suceava.

Se spune, că sub conducerea fio
rosului deputat Robu şi a fiului Dlui 
Cuza au organizat bătăi la drumul 
mare- Au pândit pe fruntaşii nat'o- 
nal-ţărănişti, i-au luat cu sila şi i-au 
tinut ascunşi, ca să nu poată lua 
contid  cu alegătorii. Bârbît* ca Cos 
iăchescu, fost ministru al şcoalelor, 
iar acuma senator şi profesor univ. 
Ia Iaşi. Dl Virgil Potârcă fost ministru 
şi deputat de Craiova, Dl Săveanu 
de asemenea fost minisiru, au fost 
opriţi la drumul mare de bătăuşii hu
ligani şi au fost batjocorit! şi bătuti-

Guvernul cu administraţia şi jan
darmii se fac că nu aud şi nu văd 
nimica: fiindcă sunt pe o mână cu 
ei şi fiindcă voiesc să reuşească ei 
în alegeri, ca să le acopere toate 
murdăriile guvernării.

Alegătorii hunedoreni, dacă se va 
încerca şi asupra lor argumentul bă
tăilor şi a teroarei să şi aducă aminte 
de sângele ţăranilor vărsat la Ruşi, 
la alegerile din 1927, din porunca 
Dlui Goga, conducătorul de azi al 
huliganilor mânjiţi cu sânge şi crime.

Abună seama, că la noi în judeţ 
liberalii ne vor bate cu jandarmii, 
iar goghiştii, îngăduiţi de liberali, ne 
vor bate şi teroriza cu bandele aduse 
dela Suceava,

Dar alegătorii, credincioşi datorin- 
tei de a-şi apăra drepturile să răs- 
bească la vot, ca să pună pecetul 
pe roată 1

Ce vor face liberalii la
Să nu ne închipuim că vor lăsa 

să se desfăşoare alegerile în linişte 
ş în deplină libertate. De aceea au 
cerut amânare, ca să se gândească 
şi să pregătească un plan de împie
decare a  alegătorilor de la vot.

Astfeliu se spune, că nu mai îm- 
părtesc căŢi de alegător, ci vreau ca 
la această alegere să se folosească 
carnetele de cetăţenie, ca să oprească 
de la vot pe toti cetăţenii cari nu 
le-ar avea, până la această dată-

Se mai gândesc şi la furt de urne.

alegerea din 18 Febr,
la oprirea comunelor sub motive de 
boli lipicioase.

Fată de toate aceste încercări par
tidul nostru va lua hotărâri, de ză
dărnicire, din bună vreme.

La acett loc aducem aminte Dlui 
prefect delegat Drăgan şi tuturor func
ţionarilor administrativi, ca să nu se 
încumete la fapte nelegele, că vor 
avea soartea pe care a  avut-o fie 
iertatul lanza şi fostul subprefect 
Candrea. „ _

A. B.



Peg. „ S O L I \ e Nr. 2-

„Solia Dreptăţii" In Nrul 3 din 16 
Ian, c. califică inprudentă de neiertat 
vorbirea ţinută de subsemnatul la în
mormântarea regretatului înv. direc
tor In pensiune loan Branga. Aceasta 
din motivul că am vorbit nu numai 
In numele credincioşilor uniţi, cari 
s’au împărtăşit din binefacerile învă
ţătura de la Dsul, ci şi In numele 
partidului naţional ţărănesc, a cărui 
membru s’a afirmat.

Pentru stabilirea adevărului şi pen
tru evidenţierea netemeinicei celor 
susţinute, cu atâta patimă, In Solia 
Dreptăţii, voi arăta cum s’au petre
cut lucrurile.

In 9 Ian., ziua înmormântării, s’a 
prezentat la mine dl prof. Ciumaş 
comunicându-mi, că trebuie să vor
besc şi eu la înmormântarea lui Branga 
In numele bis. unite şi a partidului 
naţional ţărănesc. Am răspuns, că nu 
pot primi Invitarea să vorbesc Ia 
numele partidului naţional ţătănesc 
fără asentimentul şi confirmarea din 
partea familiei, că regretatul, de fapt, 
a simţit şi s’a afirmat de atare.

La oarele mesei, a aceleiaş zile, am 
primit un bilet de la dl. prof. Ciu- 
maş, In care am fost, din nou, făcut 
atent, că familia confirmă că repau- 
satul chiar şi In cursul morbului s’a 
afirmat de aderent al dlui Mamu şt 
deci să vorbesc In această calitate, 
Iu acest sens am şi avut încredinţare 
de la prietenii politici.

Prin urmare, am făcut ce mi-au 
Cerut alţii şi ceeace nu putea să su
pere pe nime.

Ca să se vadă însă, din partea oa
menilor obiectivi şi de bună credinţă, 
că In vorbirea mea n’a fost nimic 
supărător şi nepotrivit cu pietatea ac
tului, care se săvârşea, voi reproduce 
sumar, ce am vorbit.

Repauzatula murit în ziua naşterii 
sf. loan Botezătorul. Acum când a 
Căzut cortina vieţii lui, putem stabili, 
că nu a purtat numai numele patro
nului sfânt, ci şi programul vieţii lui. 
La ev. loan 5,35 cetim despre loan 
Botezătorul: „ Acela era făclie arzând 
şi luminând: şi voi ati vrut să vă 
bucuraţi întrun ceas în lumina lui.*

Acest program de viaţă l’a urmat 
yi înfăptuit şi repauzatul In cariera 
de dascăl confesional ta timpul asu
prire milenare. Dacă In vremurile 
noastre dascălii sunt apostoli: In vre
murile asuprirei au fost mucenici. Au 
fbst mucenici, pentrucă au semănat 
lumina Invâţăturei atât în şcoală cât 
şi afară de şcoală cu sacrificiul ma
terial al lor şi al familiei lor. In nu
mele credincioşilor uniţi, cari s ’au 
împărtăşit la şcoala, conf. ortodoxă 
de carte românească, prin rosturile 
mele, se aduce repauzatului omagiul 
recunoştinţei.

Repauzatul tmplinindu-şi datoria de 
bun învăţător român în şcoală, a fă

cut şi o operă naţională afară de şcoală, 
pentru care a întrat Ia România Mare 
ca un preţios caracter şi personalitate 
românească.

Partidul naţional ţărănesc, moşte
nitor legal a valorilor şi caractere
lor formate din vremea asuprirei 
milenare, — cu mândrie se închină 
In faţa mo'mântului înv. Ion Branga. 
Pentru a i lut ra motivul acestei în
chinări spun o parabolă. In vremea 
împăratului Akxandru Cel Mare a 
trăit vestitul filozof şi om de ştiinţă 
Pitagora. împăratul avea obiceiul, că 
cerea sfatul dela acest înţelept. Cu 
ocazie, când s’a dus după sfaturi, i-a 
spus: azi nu-ţi dau sfaturi, ci-ţi spun 
o noutate. In împărăţia ta este o 
piatră scumpă, care are calităţi mira
culoase. Dacă este pusă In cântar, nu 
se găseşte greutate, contrapond co 
respunzâtor, care să, aducă ia egali
tate. Dar, dacă numai puţină tină o 
mânjeşte, îşi pierde această calitate, 
împăratul a zis: unde se află acest 
mărgăritar miraculos ? A răspuns în
ţeleptul: nu l căuta, că acela eşti Tu. 
Până stai în slujba poporului şi mă
ririle şi bogăţiile nu-ţi mânjesc viaţa 
eşti mărgăritar cu calităţii miracu
loase. Când însă te vei lăsa mânjit 
îţi vei pierde calitatea miraculoasă. 
Ion Branga a fost un astfel de măr
găritar, care, până la sfârşitul vieţii, 
a trăit In slujba poporului cu cre
dinţă. Nu s’a lăsat ademenit şi mân
jit de posibilităţile de parvenire. Pen
tru aceea, cu mândria ne închinăm 
şi salutăm mormântul lui dorind, ca 
Dzeu să-l odi unească şi aşeze In pan- 
teorul fericiţilor, tacununându-1 cu 
cununa neveştezită a mărirei, pen- 
trucS creştinească şi românească luptă 
a susţinut In viaţă.

Să judece, prin urmare, opinia pu
blică, dacă am comis Inpietate faţă de 
mort sau dacă este In vorbirea, pe 
care am ţinut-o vre-o împroşcare sau 
aluzie la adresa celor de alte convingeri.

Nu am avut acest gând şi susţin 
convingerea, că cu mijloacele orato
rice de care am dispus, am voit să 
fie evididenţiată întreaagă valoarea 
de om şi cărturar de seamă a repau
zatului şi nimic mai mult.

Iar dacă, totuşi, vorbirea mea a 
răscolit anumite probleme sufleteşi 
la aceia, cari mă atacă, cu atâta pa
timă, In Solia Dreptăţii, pentru aceasta, 
nu sunt eu vinovat, ci Dşii, că ur
mează o conduită de viaţă publică, 
in urma căreia au frământări de con
ştiinţă.

In ce priveşte celelalte Insinuări ne. 
Cuviincioase şi de atâtea ori repetate 
la adresa mea, le declar de neade
vărate şi valoarea lor caracterizează 
metodele celor cari le debitează.

Vaier Paveloniu, 
protopop.

Partidul Naţ. Ţărănesc şi
cartelul electoral dela Hunedoara.

Centrul partidului naţional ţă
rănesc cu privire la cartelul elec
toral încheiat cu Frontul plugari
lor şi celelalte g r u p ă r i  — a 
dat următorul comunicat:

Faţă de reportajul apărut azi 
într’o gazetă de dimineaţă, cu pri
vire la cartelul electoral încheiat 
între organizaţia jude;eană a par
tidului naţional-ţărănesc din Hu
nedoara, deoparte şi, de altă parte: 
partidul social democrat şi Fron
tul plugarilor, conducerea centrală 
a partidului naţional ţărănesc ţine 
lă precizeze i

Cartelul are caracter electoral

local pentru alegerea parţială din 
Hunedoara.

Dl Ohiţă Popp este candidatul 
partidului naţional ţărănesc.

Acest partid primeşte cu mulţu
mire concursul amical şi political 
grupărilor locale şi al palidului so
cial-democrat, dornice de un cli
mat de sinceră democraţie.

Partidul naţional ţărănesc înţe
lege să rămână angajat de pro
gramul său, închinat realizării sta
tului naţional ţărănesc, care asi
gură înfăptuirea dezideratelor cla
selor muncitoare şi producătoare 
din această ţară,

G r i j a  s c o a l e  i.

Gh m despic manualele laie
de curs primar. Scumpetea lor. Propuneri de ieftinire.

(Continuare.)
Simţul de jertfă, materială, de odi- 

nioaiă, al instituţiilor de cuittiă ca 
şi al particularilor, a evaporat, Io lu
mea noastiă de azi, dornică de îm
bogăţiri repezi.

In fala acestei stări, care Ia apa
renţă este trecătoare şi poate nu pre
zintă mare însemnătate, In realitate 
Insă având efecte periculoase asupra 
viitorului învăţământului, se impun 
luarea de măsuri, pentrucă manualele 
didactice să se ieftinească şi astfel să 
poată ajunge In mâna mulţimii, dor
nică de carte şi de cultură.

In acest scop şi pentru viitorul a- 
propiat, îmi pernrt a face următoa
rele propuneri, menite să ieftinească 
manualele şcolare:

1. Guvernul de mâine, care numai 
naţional-ţărănesc poate fi, ca cea mai 
puternică forţă politică din ţară, spri
jinită de massa ţărănească, să ia mă
suri contra trusturilor fabricilor de 
hârtie, cari scumpesc hârtia şi iac 
specula.

2. Să se stabilească un tarif vamal 
convenabil asupra hârtiei din străi
nătate care la noi să se ofere cu un 
preţ foarte redus, faţă de hârtia fa
bricator indigene. Ori acestea din 
urmă, fiind încurajrte prin tariful va
mal exagerat, nu înjeh g să ieftinească 
produsul tor.

3 Să se înfiinţeze monopolul căr
ţilor didactice, fiie prin lotroducerea 
manualului unic oficial, care să oglin
dească generalul etnic, fie prin apli
carea unui regim mijlociu Intre mo
nopol şi circulaţia redusă a cărţilor 
şcolare bune de azi.

Avem toată încrederea şi nădejdea 
In partidul N .ţ onal Ţărănesc şi In 
mani şi înţelepţii lui conducători, cari 
într’adevăr doresc ridicarea ţărănimii 
Ia bună stare materială şi In culturi. 
Singurul partid, care şi-a înscris In 
programul său cultural cultivarea mas- 
selor, este Partidul Ţărănesc. El va 
soluţiona definitiv şi problema iefti
nirii cărţilor didactice, spre mulţumi
rea tuturora. îno. A Grecw

Rolul tineretului.
In sufletul poporului nostru veşnic 

amărât şi înşelat nu mai trăieşte astăzi 
nici-o nădejde, nici-o încredere. Pre
tutindeni domneşte spiritul de des
curajare şi desorientare generală, fără 
a se prevesti nimic bun din actuala 
atmosferă politică. Sarcinele guver
nării devm din ce In ce mai apăsă
toare şi guvernul are un sprijin din 
ce In ce tot mai unic. Problema cea 
mai de seamă a rămas după cum ve
dem tot venirea la guvern. Cu puţine 
excepţiuni cei mai mulţi dintre con
ducătorii noştrii se Interesează de 
popor numasi atunci când au lipsă de 
sprijinul lui sau au un câştig In urma 
slujbei tor.

Dacă nu gândim serios la starea 
de spirit a timpurilor de azi nu tre- 
bue să uităm că Partidul Naţional- 
ţărănesc şi prin el tinerei generaţii ti 
revine sarcina de a îndruma aspira
ţiile sufleteşti ale poporului, aducân- 
du-i posibilităţi de a-şi acumula noui 
forţe creatoare, pentru a se putea 
desvolta şi consolida In spiritul vremii! 
„Toată povara zilei de azi în marea 
ei majoritate se găseşte pe umerii ge
neraţiei tinere...

Tineretul este exponentul lumii noui. 
El trebue să înţeleagă că Ia zidirea 
şi la conducerea lumii de mâine nu 
vor putea fi îngăduiţi cari trfliesc şi 
cred în rânduiala de azi. „Azi sunt 
prea multe câştiguri fără cuuncă şi 
prea multă muncă fără câştig?".

Dacă generaţii după generaţii de 
politicieni vulgarii şi neisprăviţi au 
vânturat lumea satelor otrăvind-o du 
făgădueli mincinoase pentru a cerşe
torii acele mizerabile voturi de hatârul 
cărora au stricat tot ce era mai curat 
In sufletul poporului nostru, apoi Par
tidul Naţional-ţărănesc prin tineretul 
său bine organizat şi temeinc pregătit 
prin „Şcoala dela Câmpulung", revine 
azi în mijlocul satelor pentru a în
cepe o eră nouă, o eră de fapte şi 
de realizări. El se adună astăzi din 
cele patru colţuri ale zării şi revine 
pătrunzând cât mai des In masele 
largi ale poporului până în fundul 
ce.or mai îndepărtate cătune, pentru 
a cimentui odată şi definitiv afinităţile 
sufleteşti ale neamului românesc. 
Organizarea tineretului In rândurile

{lartidului s’a impus ca o necesitate 
irească In serviciul ridicării culturale, 

morale, economice şi politice a ţăra
ni mei.

Numai pintr’o organizare temeinică 
a tineretului naţional ţărănesc se poate 
asigura perpetuarea cârmuirii parti
dului Naţional-ţărănesc In timpurile 
esri vor fi mas grele decât u i,,.

Tineretul se inspiră din popor şi 
trăieşte pentru popor. Dorinţa Iui este 
să vadă neamul românesc jucâad un 
rol însemnat pe frontul civilizaţiei şi 
al culturii, scop la care se va putea 
ajunge numai prin ridicarea la viaţă 
a tuturor Românilor.

Trebuie mântuită odată această ţară 
din întunerec şi din moarte şi In a- 
cest scop tineretul Naţional-ţărănesc 
a întrezărit cărările unei lumi noui, 
o lume a realităţilor noastre sociale 
şi economice, pe drumul Câmpulun
gului. Lumea aceasta trebuie s i  se 
Inlăptuiascâ, oricâte piedeci i-s’ar pune 
îa cale, pentrucă numai ea poate a. 
duce linişte ta sufletele noastre atât 
de frământate.

Tineretul naţional-ţărănesc va fi 
deci, un trunchiu viguros al partidului. 
Avântul şi energia tineretului alături 
de experienţa chibzuinţă conducăto
rilor, vor constitui chezăşia trăimeiei 
partidului nostru. Munca şi lupta ce 
o vor duce flăcăii de ispravă ai sa
telor noastre alături de fraţii lor dela 
oraşe vor spori patrimoniul şi vor 
mări prestigiul acestui partid.

Pentru a înlătura atmosfera tulbure 
a anumitor curente şi pentru a asi
gura ţărănimii o viaţă socială demnă, 
prin înfăptuiri sincere, inspirate din 
dorinţa de înălţare a ei, noi, tineretul, 
avem marea şi sfânta misiune, de a 
ţine cât mai des contact cu massele 
ţărăneşti, de a arăta tuturor că pro
misiunile fronturilor, gărzilor de fer 
şi aie liberalilor sunt simple copilării 
învechite şi că singurul partid de gu
vernământ serios — cu adânci rami
ficaţii In mijlocul ţărănimei — rămâne 
partidul Naţional-ţărănesc, care se 
bucură de cea mai mare popularitate 
In faţa ţării.

Tineretul trebue să aibă o singură 
credinţă: triumful idealogiei ţărănistei 
El înţelege greutăţile vremii, înţelege 
chemarea vremii, este şi trebue să 
fie In pas cu vremea,..

Noi, tineretul naţional-ţărănesc, du
cem azi o neîncetată luptă ca să pu
tem răspunde la chemare, mâne când 
ne va veni ziua! Lupta o ducem pe 
acelaş front cu forţe sporite pentrucă 
să învingem duşmanii numeroşi yi 
parecă eterni ai ţărănimei.

Şi trebue să învingem. Avem un 
singur comandant, pornim la drum 
cu un singur ţel şi ne luminează o 
singură stea — iubirea pentru satele 
româneşti.

Sabin V. Viorel, 
advocat.

Secr. gen. al tineret, naţ. ţări 
din plasa Orăştie şi Geoagiţtj
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Pentru salvarea democraţiei

înţelegerea electorală
a partidului n a ţ i o n a l  ţ ă rănesc  cu 
frontul plugarilor şi celelalte grupări.

Marti, în 14 Ianuarie 1936 a avut 
Ioc Ia Deva încheerea înţelegerii elec
torale între organizaţia judeţeană a 
partidului national ţăcănesc cu fron
tul plugarilor şi ceielalte grupări şi 
anume cu M. D- S. Partidul socialist 
Şi Blocul pentru apărarea libertăţilor 
cetăţeneşti. Această înţelegere s a în
cheiat în vederea alegerii parţiale 
ce va avea loc în judeţul nostru Ia 
18 Februarie 1936 Astfel toate aceste 
partide vor sprijini un singur candi
dat pe dl Chita Popo f. minisiru can
didatul partidului national ţă'ănesc.

La încheerea înţelegerii au luat 
parte din partea partidului nostru 
dmi Dr- Aurel Dobrescu f ministru, 
Gh. Popp'f. ministru şi Lezar Dăn- 
şoreanu seen gen. al jad. şi din par
tea frontului plugarilor dl Dr. Petru 
Groza f. ministru. — Ca urmare la 
această înţelegere dl Belea Miron 
candidatul frontului plugarilor s’a re
tras în favorul dlui Gh Popp.

Cu ocaziunea acestei înţelegeri s’a 
constatat o identitate a obiectivelor 
de luptă rezumate în următoarele 
puncte:

1. Regimul democratic, constituţio
nal şi parlamentar.

2. O legea electorală cinstită, cu 
suprimarea primei şi cu asigurarea 
reprezentării minorităţilor politice.

3. Asigurarea libertăţii şi legalităţii 
alegerilor, prin controlul justiţiei cu 
pnvire la operaţiunile electorale şi 
cu pnvire la validarea mandatelor 
Contestate.

4. Combaterea oricăror tendinţe dic
tatoriale sau fasciste sub orice formă 
combaterea restiâageni sau desfiin
ţării libertăţilor publice.

5. combaterea organizaţiilor fasciste 
interzicerea formaţiilor paramilitare şi

a înarmării acestor grupări.
6. Libertatea presei şi a întruniri

lor, combaterea permanent zării cen
zurii şi a stării de asediu.

7. Dreptul de organizare politică, 
profesională, sindicală şi cuturală a 
tuturor claselor muncitoire.

8. împotriva scumpttei şi a fisca
lităţii excesive.

9. Rezo varea datoriei agricole în 
sens favorabil ţărănimei.

10. Asanarea datoriilor micilor me
seriaşi şt industriaşi.

11. Combaterea proectului de lege 
al mes niior.

12. Apărarea şi susţinerea libertă
ţilor naţionale aie poporului româ
nesc, cu respectarea egalităţ î de tra
tament a minorităţilor conlocuitoare, 
înscrise In tratatele de pace.

13. Asigurarea libertăpi culturale 
pentru tinerimea studioasă şi mai aks 
pentru iii de ţărani şi cetăţeni săraci.

14. Mărirea salarilor şi cererea unor 
condiţiuni de muncă mai omenoase 
pentru tineret şi femeea muncitoare.

15. încetarea persecuţiilor politice 
şi amnestierea celor condamnaţi, sau 
urmăriţi pentru apărarea libertăţilor 
publice şt democrat ce.

16. Lupta împotriva modificării 
constituţiei In sens reacţionar.

17. împotriva răsbomlui ofensiv, 
pentru pace, pentru menţinerea şi 
întărirea actualelor tratate de pace, 
de alianţă şi de prietenie politică.

Trăiască dl 
Dr.G .Poppf I

Votaţi
Cum prădează liberalii la Industriile Statului. 

— sau ce se întâmplă la fabrica din Hunedoara —
Săraca fabrică din Hunedoara încă 

a fost obiectul laudelor liberale şi 
lumea multe a aşteptat fiindcă numai 
acum a început să Înţeleagă că din 
gura Conului Costacbe Bursan por
nesc 10 adevăruri şi 90 de laude. Aşa 
s’a întâmplat şi cu fabrica din Hune
doara. Dintr’un entuziasm pentru Bur- 
san şi Flilep care luase proporţii ne 
frezim astăzi Intr’o situaţie deplora
bilă şi auume furnalele nu s’au putut 
întreţine în stare de funcţionare aşa 
cum li s’a promis, — salariile mun
citorilor s’au piăut cu o neregulă re
voltătoare şi în gospodăria Tabiicei 
ă’a introdus politicianismul cel mai 
revoltător. Liberalii după vechiul lor 
sistem de-a cumpăra sufletele cu pa
rale, fiindcă din imboldul cunoştinţei 
foarte puţini îi urmează, au început 
Să numească ia ingineri, fiindcă tre
buia plasată o anumită clientelă po

litică. Pentru aceşti ingineri nu aveau 
însă alocaţiile bugetaie necesare şi 
astiel i-au introdus In bugetul mun
citorilor. Cu acest sistem inaugurat 
de liberali, am ajuns acolo încât ca 
să i-se poată da la un copiladru de 
inginer un salar corespunzător i-se 
dă leafa cuvenită, ia 2—3 sau 4 munci
tori cu experienţă şi cu familie nu
meroasă ae susţinut.

In timpul guvernării noastre am a- 
vut la Hunedoara 8 ingineri iar azi 
avem 36 ingineri.

Despre servitorii inginerilor vom 
vorbi In numărul viitor al gazetei.

Deocamdată vă arătam unde am a- 
junsc cu gospodăria lioeralâ şi cu dra
gostea de popor şi de muncitorime 
cu care se laudă Dr. Ffllep şi coco
nul deia Bucureşti Costache Bursan.

b> c-

Liberalii din O răştie
SE CEARTĂ PE ŞEFIE ŞI PE CON
DUCEREA COMPANIEI ELECTORALE

După cum am anunţat in nr. 
trecut a fost însărcinat la On ştie 
cu conducerea campaniei elec.o 
râie aşa poreclitul Întunecimea Sa. 
Lui însă refuză să-idea concursul 
toţi Intelectualii şi ţa. anii Lberaii 
din loc. Astiel Niţu Branga îl re
fuză pentru nu înţtiege să se 
Subordoneze lui. Popi Diru refuză 
d’aplano tiindcâ nu mai înţelege 
să fie cal de batale pentru a scoate 
din foc gastanele lui Radu, Seca
rea şi Popu losif fiindcă au pre
tenţie să conducă ei campania e- 
lectorală. Adevărul tuşă este că

toţi aceştia se lupiă pentru prtşi- 
denţia organizaţiei din Orăşiie.

Niţu susţine ca ei iste cel mai 
indicat fiind cel mai CU experienţa. 
Popi Dtiu zice ca ei singur are 
popuiarUate pe sate, Secai ca zice 
ca el l a doborât pe Radu din 
Primărie, Popu losif zice că ei 
este ctl mai piiceput dintre toţi şi 
actsttel sunt toţi contra iui Radu dar 
nu se recunosc unul pe altui.

Deaceea s’a hotăiât ca încurând 
comitetul judeţean liberai sa i 
cheme „ad audiendum vei bum*1 
pe toţi.

Partidul nostru cere e x p r o p r i e r e a  
minelor şi fabricilor.

Pait dul nostru îşi dă seama că 
din lume nu poate stârpi io
băgia până mai fxstă posibilitatea 
de-a deţine în mâni pârtii ulare 
averile cari astăzi stau în mare 
parte în fabrici şl în mine. De- 
aceia pa;t dai nostru ş!-a pus în 
gând să facă exproprierea tuturor 
minelor şi industrii or mari a că
ror unic consumător este Statul. 
Noi credem că nu exstă nici un 
motiv ca îă gr ctificăm la acţio

nării unor asemenea întreprinderi 
sute şi sute de miiioane câştiguri 
nemeritate şi muncite.

Astfel în judeţul nostru, parti
dul încă a luat poziţie faţă socie
tăţile miniere „Petroşani" şi „Mica" 
pentru cojocul cărora partidul îşi 
are acul său ş1 încurând va pune 
oficial chestia ex'roprier i scestor 
două mari întreprinderi miniere.

— c d —

Cu cât s’a scumpit bumbacul sub liberalii.
Dela 200 Lei la 500 Lei.

Liberalii au adus numai scumpete 
şi jale pe bietul popor dela sate .  El 
a «vut în vedere numai interesele 
fabricilor sale şi a bă c lor. Asifel 
sub guvernul partidului naţional ţă
rănesc preţul unui pachet de bum
bac sau urzeJuţă tra  200 lei, iar as- 
'ăzi după 2 ani de guvernare lib - 
rală acelaş pachet care era cu 200 
lei costă 500 lei.

De aici se vede cu cât au scumpit

liberalii viaţa şi cum se gândesc ei 
numai să belească poporul, îa fo'o- 
sul lor.

Deci aceia cari doresc să-şi pună 
jugul după cap n’au decât să voteze 
cu libera.ii la alegerile din 18 De
cemvrie 1936, — iar cei cari vreau 
să mântuiască poporul de iobăgia li
berală, aceia n’au decât să 8 - unească 
în jurul partidului nostru naţional ţă- 
răaesc votând roata!

M. Sa Regele nu şi-a mai reinoit
ÎN C R E D E R E A  în guvern.

După un veciu obicei în ziua de 
anul nou conducătorii de ţări şi şefii 
de partide fac declaraţii politice des
pre ceea ce gândesc sau nădăjdu
iesc ei să se întâmple în anul care 
începe.

Potrivit acestui obiceiu M. S- Re
gele a primit în ziua de anul nou în 
sala tronului pe toţi miniştriii şi pe 
toţi înalţii slujbaşi ai ţării, ca să as
culte urările lor de bine pentru anul 
care începe-

In răspunsul pe care l a dat aces

tor urări, Maiestatea Sa Regele, nu 
s’a mai arătat, ca in alţi ani, mulţu
mit peste măsură de ceea ce-a făcut 
în anul trecut guvernul şi mai ales, 
nu şi-a arătat nici printr’un singur 
cuvânt măcar dorinţa că ar crea să 
vadă în fruntea treburilor obşteşti şi 
pe mai departe acest guvern 1

Din împrejurarea aceasta cercurile 
politice de opoziţie desprind faptul, 
că guvernul dlui Gută Tătărescu şi-a 
mâncat mălaiul, fund constrâns să 
plece în cea mai scurtă vreme.

Au foist numiţi 5ooo
DE PERCEPTORI NOI

Noi ştim că pe vremea partidului 
neţional-tărănesc era în fiecare plasă 
câte-un perceptorat şi poporul îşi 
plătea biruhle în cinste şi omenie la 
timpul cuvenit. — Deodată însă cu 
venirea liberalilor am văzut că func
ţionarii şi agenţii dala perceptorate 
s’au înmulţit ca ciupercile şi-au nă
vălit peste sate şi peste oameni, — 
iar astăzi nu te mai poţi scăpa de 
ei- — As'fel au înmulţit perceptora- 
tele In loc de 1 perceptarat pe plasă

au făcut 5—6 ba chiar mai multe şi 
în loc de 3—4 funcţionari au numit 
vre-o 10—15 funcţionari şi agenţi 
cari să umble după dări:

După socoteala noastră au numit 
în ţara întreagă peste 5000 de func
ţionari şi agenţi

lată dreptatea liberală şi dragostea 
lor faţă de popor, pe care-1 beleşte 
aşa cum vreau ei fără milă şi fără 
cruţare,

D. B.

Lucră beutura liberală
Liberalii şi acum ca şi altădată au 

început să coruoă şi să cumpere 
conştiinţele prin parale şi mai ales 
onn beutură. Acum am primit ştirea 
de pe sate că deja curge băutura 
liberală, Aşa în mai multe comune 
din plasa Orăştie au început să se 
dea aldămaşuri pela matadorii libe
rali spunând ei oamenilor că fac 
cinste de dragul lor.

Noi ştim însă că Ia mijloc este 
banul şi beutura iui Iuda care vrea 
să cumpere conştiinţ le.

Deaceia oameni cinstiţi feriţî-vă de 
aldămaşuri căci ele se dau din banii 
lui luda şi din banii strâânşi cu su
doarea voastră pe cari azi îi pradă 
hoardele liberale.

E. F.

Partidul liberal a dat o nouă lovi
tură poporului şi mai ales oamenilor 
săraci. Au scumpit iaiăşi tutunul cu 
circa 20 £i zic că au lipsă de bani 
în casa Ţârii, — noi însă nu i credem 
căci doa.ă sub partidul naţ onal ţă
rănesc n’au fost aiâţia perceoiori şi 
nu s’au încassat dările cu atâta săl- 
bătăciune ca azi şi tot 8’au ajuns 
banu pentru eassa Ţării. Noi nu în

ţelegem că pe ce să duc aceste pa
rale căci poporul geme şl sufere de 
atâta scumoete şi nu trebuia să mai 
scumpească şi tutunul.

Deaceea noi Vă arătăm iubiţi ce
tăţeni că liberalii ce dau cu o mână 
iau cu 10 mâni- Feriţi vă de ei ca 
de ciumă că liberalul când te arde te 
te arde bina.
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Ce a făcut primarul liberal
în comuna Nojag

Mai bine de 2 ani de zile de când 
cinstitul primar care conduce această 
comună, a făcut ca această comună 
să ajungă la o stare aşa de mizera
bilă In cât bietul popor nu e mai In 
stare ca să suporte greutăţile — 
care îl înconjoară, In cea ce priveşte 
lipsa de comunicaţiune a drumurilor 
care nu s’a interesat ca să le repare 
dându-i-se posibilitate, ba cu atât mai 
mult a şters o taxă ce era pusă de 
comună pe tot transportul ce trecea 
prin această comună dela Direcţiunea 
Minelor din Săcărâmbu o taxă de

| 300 Lei de fiecare vagon din care 
sumă putea bietul popor ca să-şi su
porte toate cheltuelile ce i-se cuve- 
niau şi a.şi repara cele de lipsă.

Distrugând cu un cuvânt tot avu
tul acestei comuni, ba cu atât mai 
mult ca şi cu şcoala ce era să se facă 
In loc ca să se termine au Început 
ca să vândă din material.

Trebuie să se ia măsuri legale 
pentru îndepărtarea acestora care 
distrug tot venitul comunei.

Nojag, la 10 Dec. 1935.
Ormindean Petru.

R ă v a ş .
Cetim, că d. Vaida i-a zis aliatu

lui său O. Goga, pe care, Intre noi 
fie zis, nu-1 poate suferi, — la îatru- 
nirea comună a aşa zisului bloc al 
lo r: $i cine ştie, dacă după a- 
ceasta etapă de dragoste idilică nu 
va urma căsătoria sub forma unei 
fuziuni

Cunoscând noi prea bine ura şi
vrăjmăşia străveche dintre aceşti doi
concubinaţi, trebue, să completăm
fraza man lui fariseu politic aşa: „iar
după căsătoria sub forma fuziunii
nu-i va urma necredinţa depravată
şi apoi despărţirea.

*
D. Aurel Vlad scrie cu mâna pro. 

prie In gazeta sa aruncând piatra a- 
supra dlui Iustin Pop, că acesta tn

fiecare zi cercetează banca lui Blum 
şi de acolo conduce partidul jidovi- 
j'lor şi rătăciţilor din judeţ.

Oare pentruce s’a făcut d. Vlad 
aşa un detectiv asupra dlui Iustin 
Pop? N’ar fi oare mai bine, dacă 
dsa tn interesul frontului dsale i-ar 
purta grija patronului său d. Vaida, 
voivodul nejidoviţilor, care Ia fiecare 
zi dimineaţa dejunează la „Dermata“, 
la amiaz prânzeşte la „Marmoroscha 
iar seara cinează la „Româno-Ame
ricană"1, toate trei cuiburi jidoveşti, 
dela cari bagă la buzunar In fiecare 
an multe dar multe sute de mii lei? 
— Şi banii aceştia nu-i miroase a 
usturoii nici voivodului nejidoviţilor 
nici slugoiului acestuia dela Orâştie, 
care poartă numele de Aurel Vlad.

Povestea „aii
De doi ani de zile, de când au 

venit la putere liberalii, se vorbeşte 
mereu de „afacerea Skoda.* — Un 
contract care prevedea înzestrarea ar
matei noastre cu armamentul de lipsă, 
contract încheiat de guvernul naţio
nal ţărănesc, — a fost anulat de libe
rali ca acum tn urmă dupăce au vă
zut că e Încheiat cinstit, să-l Inoiască 
şi liberalii din nou. — S’a suspendat 
acest contract şi s’a făcut atâtea cer
cetări cu scopul de a găsi sau a fa
brica ceva Învinuiri cari să poată ne
cinsti pe acela care era şi este soco
tit de toată lumea cel mai cinstit şi 
care Îşi făcuse loc în istoria acestei 
ţării. Dnul Iuliu Maniu. — Dar nici 
procesul dela Consiliul de Răsboiu, 
nici ancheta parlamentului liberal, nici 
procesul controlului averii miniştrilor 
cari au Încheiat contractul, — nu a 
putut descoperi decât adevărul ade
vărat, că contractul a fost un lucru 
cinstii făcut, pentru grabnica înzes
trarea a ţării cu armament.

Şi totuşi liberalii aţâţă mereu a- 
ceastă chestiune. Au ajuns cu cerce
tările până acolo Încât s’a dovedit că

icerii” Skoda.
contractul era bun şi l-au reinoit 
şi ei. —

Din cauza acestor cercetări fără 
nici un rost, ţara nu a putut avea 
armamentul cumpărat prin acest con
tract. Şi In faţa evenimentelor inter* 
naţionale de azi, când trebuie să hm 
gata şi bine pregătiţi, cine are vina 
că nu avem acest armament?

Se apropie vremea răspunderilor 
Cei ce au scormonit Inii’*tăi această 
afacere, ar trebui să se îngrozească 
văzând ce păcat au făcut. E vremea 
ca afacerea Skoda, această minci
noasă poveste să fie îngropată de 
cei ce au născut-o.

Ţara are nevoie de linişte, de ni
mica serioasă a guvernului pentru 
Înzestrarea oştirea şi nu de poveşu 
cu cari se caută a se distruge anu
mite persoane din naţia de răsbunări 
politice.

Cinstea şi viaţa lui Iuliu Maniu nu 
este o lumină ce se poate stinge sau 
urmări, ci ea reprezintă pentru ro
mânii cinstiţi din această ţară „un a. 
devărat luceafăr care ne-a luminat 
şi ne luminează calea spre b ine/

L Demea.

In timpul
s’a scumpit zahărul,

Deşi liberalii se tot laudă că au lu
crat In interesul poporului ei nu au 
făcut altceva decât au supus poporul 
la o iobăgie mare, de care nu s’a mai 
văzut In această ţară nici In vremea 
grofilor şi a baronilor. Aitfel ei au 
supus poporul la iobăgie economică 
purtată de industriile mari şi de bănci. 
Astfel ei au scumpit toate produsele

liberalilor
ţimentul, sticla, etc.
industriale şi Începând de 2 ani în 
coace sau urcat pe lângă alte produse 
industriale şi zahărul cu 30# , ţimen- 
tul cu 3 0 ^ , sticla cu 40^ .

Iată deci care-i socoteala liberală 
şi cum iubesc ei poporul.

Cme-i prost şi nu vede adevărul 
n’are decât să le dea voiul ca să ne 
ţină mai departe tn iobăgie 1

Girant: Dr. Alex. HERLEA.

ŞTIRI
Epidemie de holeră în India• In 

apropierea oraşului Bombay Intr’un 
sat s’a produs o epidemie de hol ră. 
Au murit până acum 48 de persoane. 
Sunt temeri că holera să nu se în- 
tirdâ.

*

Groaznic cutremur de pământ în 
Columbia. Ultimele ştiri din Bogota 
(Columbia) anunţă, că seismul resimţit 
eri a fost de o violenţă excepţională, 
pâ’ă acum se înregistrează 3l0 vic
time. Se crede Insă că numărul lor
ar fi fost şi m»i msre.

*
Desvelirea monumentului eroilor 

ruşi, la Belgrad• Duminecă s’a inau
gurat la Cimitirul Eroilor din Belgrad 
monumentul ridicat la arnint rea sol
daţilor ruşi căzuţi In cursul războiului 
mondial, care au luat pai te la apă
rarea Be'gradului şi a foştilor luptă
tori de pe frontul Salonicului. Monu
mentul a fost rid cat cu bani dăruiţi 
în cea mai mare de fostul rege A- 
lexandru şi de regina Maria a Jugo- 
slaviei, de regele Petru al ll-lea şi 
de prinţul Regent Paul. Patriarhul 
Barnaba a pronunţat o scurtă alocu
ţiune, iar In numele Ruşilor din Ju
goslavia a răspuns d. general Sko 
rodun ov.

*

Mare ger domneşte pe tot cuprin
sul Statelor-Unite. Au murit Înghe
ţate 44 de persoane: numai în statul 
Ohio numărul victimelor este de 14. 
Mii de persoane au fost rănite şi nu
meroase ucise In accidentele de au
tomobil provocate de patinarea roţilor 
pe şoselele îngheţate şi de viscole ce
împiedecă orientarea.

*

Prăbuşirea unei case cu trei etaje 
în oraşul Gratz din Austria. La Graiz 
s’a prăbuşit o casă cu trei etaje, care 
făcea parte dintr’o cazarmă de arti
lerie. Numeroşi subofiţeri şi sold iţi 
au fost acoperiţi sub dărâmături. Nu 
s ’a putut scoate până acum decât doi 
soldaţi grav răniţi. Numărul victimelor
nu se cunoaşte tacă.

*

Arestarea unui excroc Poliţia lo
cală a arestat un individ suspect 
care se dădea drept redactor al zia
rului .Curentul", şi care a  reuşit în 
felul acesta să excrocheze mai mulţi 
depozitari de ziare- — Individul a- 
vea asupra lui suma de 3000 Lei şi 
şi un carnet de legitimaţie fals. cu 
care îşi legitima identitatea. Se nu
meşte Marin M. Vişan, originar din 
Calafat-

Cercetările poliţiei continuă întru
cât se crede că excrocui are şi com
plici»

*

Răsbunare, Nişte necunoscuţi au
pus în seara de anul nou un cartuş
cu dinamită în faţa cadnei fabncei
de fer din Hunedoara. Dinamita a
explodat şi a spart fereştile casine

şi ale unei case particulare.
*

O fetită de 4 ani călătoreşte sin
gură din America până în România 
cu o tablă de grumaz Zilele astea 
a coborât din acceleratul de Viena o 
fetiţă de 4 aui, care nu ştie o boabă 
ungureşte şi purta o tablă de gât, cu 
Inscripţia:

— Mă numrsc Ecaterina Pop. Viu 
din Chicago şi merg la Budapesta. 
Oameni buni sunt rugaţi să mă în- 
drumeze şi să aibă grijă de mine.

Adusă la poliţie fetiţa a arătat ac
tele şi o scrisoare a tatălui ei din 
Chicago. Dm scrisoare şi din cele

povestite de fetiţă pe englezeşte, 
reese că tatăl el a trimis-o la Buda
pesta, unde locueşte mama ei, divor
ţată. Părintele a cumpărat biletul fe
tiţei dela Chicago pâoă la Budapesta 
şi-a trimis-o la drum cu tablă la gât.

Peste tot oamenii au fosl foarte 
drăguţi cu dânsa Încât aceasta a fă
cut drumul fără nici-o greutate.

*

Care este cel mai bătrân om de 
pe globul pământului• Dela moartea 
turcului Zoro Aga Osm?ti!i, care era 
cel mai bat ân om d n lume fiind de 
180 de ani, — abia acuma s’a des- 
copeiit unul şi mai bătrân, un mic 
tânplar din Sadovaya (Cauc^z Ru
sia), care acum şi-a .-ăibâtont ziua 
naşterii de 134 de ani.

Ac st uiwt de moarte se zice <1 
lucrează toate celea, fâ ă să obostscâ.

Tatăl său a murit ia vârsta de 138 
ani, mană-sa la 118 ani, iar fiul cel 
mai mic a Împlinit acum 107 de ani. 

*

Timp de primăvară in mai multe 
părţi• In unele păi ţi ale ţării nu este 
iarnă de loc şi timpul e ca de pri
măvară. cu desăvârşire. Astfel în Lu
goj» castanii şi salcâmii de pe malu
rile Timişului au început să înmu
gurească. La fel ba poate şi mai 
frumos este timpul pe la Balcic» în 
Dobrogea, unde grădinele sunt pline 
de f.ori» ca primăvara. Se pot ve
dea aici chiar şi pruni şi caişi înfloriţi- 

«

Atentat contra rabinului Niemero- 
wer din Bucureşti• Sâmbătă dim. pe 
ia orele 9, un tânăr cu numele Au
rel Ionescu, a tras cinci gloanţe a- 
supra marelui rabin «itm erowcr al 
evreilor din Bucureşti, dintre cari nu
mai unul a nimerit, dar nu mortal.

Atentatorul după cum spun ziarele 
este un cam clătinat ia mmte, — dar 
totuşi se crede ci a fost pus la cale 
de cineva, căci in momentul eând a 
eşit Rabinul din locuinţa sa, atenta
torul era Însoţi de Iaca doi, cari a- 
poi l-au lăsat singur să comită aten
tatul.

•
Festival muzical aranj.azâ Socie

tatea „Crucea Roşie" hliala Orâştie, 
Sâmbătă ta 18 ianuarie 1936 fa sala 
hot. .Transilvania", pentru Inlome- 
taţii dm Basarabia, cu următorul pro
gram:

Deşteptarea codrilor, marş, muzica 
Reg. 92

»Portofelul roşu* sceneta, predată 
de dne ş> dni dm Societ. Magbiaii.

Pian exec. dş. Kmicb.
Uvertură din Norma, orchestra Re

gimentului 92.
Poezii ded. de dş. Dobo.
Cântec şi dans, de dş. Vlad.
Puipuri naţionale orchestra Regi

mentului 92.
După program dans. Preţurile: 

Rez. 30 lei, loc I. 20 lei, loc ÎL 15 
iei, loje mare 2ă0, ioje nucă 200 lei.

Biletele la librăria Branga.
*

Suveranul a botezat al 16 copil al 
unei familii hi com. Herman, jud. 
Treiscaune, femeia locuitorului Gh. 
Buiarca a dat naştere celui de al 16 
copil, 12 băeţi şt 4 tete sunt !n viaţi,

Preiectura judeţului a acordat ma
mei un ajutor de 5000 lei, iar regele 
a primit să fie naşul celui de al 16- 
iea nou născut.

Duminecă, 19 Ianuarie, va sosi la 
Herman un trimis al regelui pentru 
a asista la botez.

SE CAUTĂ
U  ii ii cit- ii i Ci

T I P O G R A F
Condiţiunile: 1. să aibe Împliniţi 

vârsta de 14 ani. 2. Să fi terminat 
cel puţin liceul inferior adecă 3 sau 
4 clase de liceu. 3. Să fie bine des» 
voltat şi fiziceşte şi perfect sănătos A 
se adresa la tipografia „LUMINA* din 
Orăştie Str. Regele Ferdinand Nr. 2.

Tiparul tipografiei «Lumi na ' ,  Orâştie 1936.


