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Murim mai bine ’n luptă 
Cu glorie străbună 
Decât să fim sclavi iarăş 
In^vechiul nost pământ.
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Scrisoare câtre

„Gărzile ţărăneşti".
SA trăiti gărzi ţărăneşti ale parti

dului national ţă ănescl 
Voi aii asigurat succesul dela 

Mehedinţi, un desăvârşit succes atât 
prin greutatea luptei cat si prin în
frângerea arrânduror forjelor adverse 
întovărăşite: guvern si gogo-cuzisti- 

Înainte de a vă mobiliza pe voi, 
populaţia paşnică a Mehedintului 
era terorizată ca sub ocupa t a ger
mană de bande în uniformă si înar
mate venite din nordul ţării, cu scop 
de a  sili pe alegătorii mehedinteni să 
voteze pentru di Goga — iar de nu 
să-i împiedece a veni la vot.

Ministrul de interne, în momentul 
când nu erau sosiţi mai multi de 
300—400, declara că nu are destule 
forte jandarmereşti ca să apl ce le
gea specială, alungându-i din judeţ 
fi dându-i judecăţii'

Iar primul ministru declara că nu 
are legi suficiente.

Aceste declarat^ erau concomi- 
tente si acopereau scurgerea ia tre
nuri întregi cu contravenient! în uni
forme, cu ghioage fabricate în ate
lierele statului- Sosiţi fa Mehed rt', 
sub ochii autorităţilor se constituiau 
în bande de câte 100—2C0 sau 300 
a t:nând calea la trecători si adversari 
în margini de păduri pentru perche
ziţii, bâtă:, jaf de bani si spargeri de 
automobile pe cari apoi le răsturnau 
în margini de drumuri sau prăpăstii- 

„Nu avem cu cine le sta în cale" 
— spunea ministrul de interne- 

„Nu avem legi destule" — com
plecta primul min:stru-

Şi a ti ieşit ca din pământ în 3 
zile, voi gărzi târăn ştii Ş s a u  găsit 
Si j mdarmi si legi ca să f e izgoniţi 
ce-i fără rost, în ultimele 2 zile.

Misiunea voastră a  foit împlinită 
mai cutând si mai promit decât am 
crezut

Deprinşi de 20 ds ani să folosim 
metoda prapagandei, am fost sur
prinşi la Suceava si în prima parte 
a campaniei dela Mehedint', când 
am văzut în cale adversarii militaii- 
zaji, înlocuind propaganda prin re- 
vo.ver si m antv.ă de război, iar gu
vernul tării si autoritatea legală spri- 
j nind bandele anaihice-

Au fost d “ajuns câteva telegrame 
în judeţele mai apropiate ca în 3 zile 
să se mobilizeze gărzile locale si 
gărzii î doljene, si să ajungă 8poi de 
indată şi cele vâlcene, cele goijene, 
arpe&ene, muscelene, dâmbovittn~, 
putnene, iar cele buzoiene, praho
vene, oltene, teleormânene, ilfovene, 
brâilene, ialomitene si din capitală 
să se oprească în cale, ca nemai 
fi nd necesare-

Guvernul luase măsuri silit de mo 
bil zarea voasiră- M s lunea a fost 
împlinită iar succesul asigurat bra
vilor Mehedinteni- 

Să trăti gărzi ţărăneşti- 
Biru nt i voast â desch de forte noui 

şi drumuri r.oui în calea partidului, 
as:guiănda-i b ruinfa definitivă- 

Trăiescă gărzile târănesti si co
mandai 11 lor-

/. Mihalache.

0 sărbătoare a ziarului „Ordinea,,
Frumosul sisr ilustrat, care a oare 

ta capitali, condus de di Virgil Ker
ch! — „Ordinea* — a trecut zilele 
trecute pragul celui de al cincelea an 
de luptă. Din acest prilej ziarul „Or
dinea* t ’a tfpfrit în ziua sărbătorirei 
sale într’un frumos număr, care a 
avut un puternic răsunet în rândurile 
cetitorilor. D rectorul acestui sisr, dl

Virgil Kerciu, a fost sărbătorit prln- 
tr’o mas! la care au luat parte di
ferite personalităţi din via(a politică, 
culturală fi gazetărească. Crestând 
acest popa*, pe care l-a făcut ziarul 
„O dinca*, — gaz? ta ,So 'ia“ face o 
urare de viaţi îndelungată ş folosi
toare neamului fi ţării.

Minoritarii din j udo ţ
nu înghiţit în sec.

U “gurii &i saşii se s ie că au pri
mit ordin dela centrul partidului lor 
ca să susţină pe liberalii.

Minoritarii însă n’au înţeles rână 
acum că LUPTA care s’a  dat a fost 
o luptă întemeiată pe principii sociale 
şi economice si astfel ei au u:mat 
indicetlunea oficialităţii.

Astfel ei au îmbrăţişat pa«tidul 
care i-a lovit s> i*a maltratat de 15 
Ani si au lovit tn aceia cari au voit 
ttă realizeze un regim de drept pe 
seama minorităţilor prin punerea bâ
telor unui Stat de drept• la 'ă de ce 
minoritarii au fost datori să sust nă 
candidatul partidului National ţără
nesc, — şl să se ui'e la asigurarea 
intereselor for etnice si să nu se ieie 
după năroz:a  cor ducătorilor lor cari 
hau împins pe povârnişul în care 
au căzut.

La mijloc însă mai este ceva- Mi
noritarii din indej au ştiut Intodeauna

că partidul nostru s’a purtat cu ei 
civiîizit şi omeneşte iar 1 berali i-au 
maltratat- De aceia se vede că au 
hotă î să i voteze pe liberali fiindcă 
de ei le era frică, iar de noi ştiau 
că suntem oameni blânzi.

Această stare de lucruri însă, penr 
tru, noi este un memento căci poli
tica duplîcităt i si-a lichelismului o 
vom desfnta*o chiar dac’ar f. Vorba 
de Domnii minoritari, cari nu merită 
o soartă mal bună, dat< rilă propriei 
lor inconş'iente cetăţeneşti-

Dacă îisă  atitudinea lor recentă 
se datereşte îndemnurilor pricinuite 
dela şefi, — suntem s guri că popo
rul şi forţele democratice vor şti să-i 
tragă ia răspundere pe aceia cari 
fără să consulte voinţa poporului lor, 
l’au dus pe un povârniş regretabil 
pentru care faptă propriul său popor 
L va trage la răspundere-

v a

Foaie verde lobodă 

Gura lumii nu-i slobodă 

Foaie verde mătrăgună 

Rău mai e când e cenzură

cetiţi

S o l i a

Foaie verde siminic

Nu-i slobod să scrii nimic

Căci ori cât de drept 
îi spune

La cenzură te supune.

cotiţi

S o lia

Ce e val

Ca valul trece. .

Câinii latră,

Caravana trece...

Tu eşti puişorul meu iubit, 
Pentru tine sunt nefericit 
Căci ca tine, în lumea mare, 
Nu găsesc asemănare.
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Bătrânii (parodie) Comunicat.
P o e z ie  în Ioc de proza

ca să fim pe placul cenzurii

MOTO:
Foaie verde de pe deal 
Liberalu-i liberal 
El te arde şi te frige 
Dacă nai de tine gnje

De ce m ’f f< dai de 'ăngă voi,
De ce m c  ti dai la şcoală,
Să fi rămas primar în sal,
Sd fi trăit cu fală.

Acum eu nu mai rătăceam,
Umblând prin trei partide,
Si nici ministru naşi fi fost,
Pulnrea naşi pretinde•

De-aşi fi rămas la Răşinari,
A zi salu’ntreg m'ar crede,
Si n’cşl umbla ncătărămat 
Purtă id  cămăşi verde•

Votam şl eu cu toti la rând,
Si luam cinci poli la urmă,
N ’aşi suferi căn  Parlament,
N a n  deputati o turmă•

...A şa  vă trece ti nizuinti,
De ziua până seara.
$i~mi râde Lupun Mehedinţi,
Şi Chită ’n Hunedoara•

Cetiţi „Solia** cea mai
răspândită gazetă

Dl general Cihosky
achitat ora unanim itate

Joi la Iaalt* Curie de Cassţie s’a 
desfăşurat ultim % fază a procesului 
dlui general Cihosky, foit ministru 
de răiboi sub guvernare* P. N. Ţ. 
După cum se ştie dî general C hosby 
căzut victima unei campanii de ură 
şi m in'iuni a partidului liberal, pe 
baza concluzilor unui parlament în
tunecat de resentimente fi patimă a 
fost trimis în judecttl pentru înche
ierea contractului de armament ca 
fabrica Skoda.

După ce însuşi procurorul general 
a cerut 8<hi arca dlui general Ci- 
h.sky, după terminarea pkdoari- 
lor apărării reprezentată prin d. 
M. Gelmcgeanu, Armând Cllin*acu 
şi I. Gr. Perie ţeanu înalta Curte 
de Casaţie, după o delib-rare ce 
a durat mai puţin de 20 nr’nute, 
a pronunţat sentinţă de achit ue 
cu umanitate.

Prin această sentinţă a foruui ju
decătoresc c*l mai înalt din ţară, t -  
căîoasa înscenare a partidului liberal 
împotri a fortului guvern nsţioEa’- 
ţărâics: şi a unor dintre miniştrii a- 
celel guvernări a fost definitiv înfie
rată şi spulberată.

Maşina infernaă montată de mâni

eriminale a făcut explozie în c* sa 
celor care au pregătit-o. Noroiul pe 
care nedesmicţlta patimă polit’că şi 
ură liberală a încercat si 1 arunce 
asupra unor fruntaşi cu vîaţă nepă
tată, s’a revărsat în valuri l»rgi pes^e 
cei cari au întocmit monstruoasa îns
cenare a aşa aisei „afaceri Scoda*.

Dl Icn M halache, preşedinţie 
partidului naţional-ţărănesc întreb.t 
de z’arişti, s’a declarat satisfăcut de 
decidă înalte* Curţi de Cssaţ’e.

Prîn accasiă deciz e, distinsul os
taş care este generalul Cihosky a 
p rm ’t o strălucită satisfacţie mo* 
ralâ psntru tot ce a avut de su
portat In timpul unei campanii 
politice ce n a cunoscut nici o 
limită,

Partidul n*ţ!onil.ţărăn-sc îm- 
po riva căruia a fost montat* în
treagă ticăit ş a „afacerii Skoda", 
a primit un vot de h a lt! n o  ali- 
tate şi de d.săvârş'tă încredere.

Dâcd biru nţă adevărului şi drep
tăţii, dîc zia ae a hilare a Ia»l ei 
Curţ de C siţie striveşte sub blocul 
şi masiv ceata infectă a tuturor unel- 
titorilor şi co-spiratorilor Intunere- 
cului

Cum au aşteptat rezultatul 
alegerii lilberuşîii din Orăştie.

Llberuşii din Orăştie tacă au aş
teptat rezu tatul alegeri cu mare î - 
credere în ei. D -aceia au ş băut 
mai de In inte aldSmaşul ţn hotelul 
Transilvan a din O ăştie. Da dimi
neaţă începând au ţinut o numai în 
ban hete şi In petrecere.

După ce s’a isprăvit rotsurea s’au 
strâns iarljţi tu  toţii (a sala hotelului 
Transilvania şi s'au ps» mai aspru

pe mâncate şi beute. Când au înce
put s t  vini resu’tatele, fiecare rrzul- 
iat nou era câte-o lovitură de mă
ciucă pe săraca spinare liberală.

Pela ora 11 ti vedeai numai unul 
câte unul cum iasă din Transilvania 
şi cum plecau către c*s! ca nişte 
căţeluşi plouaţi bine de tot,

E, F.

Cu ocaziunea agresiunii regretabile ce a su
ferit unul dintre fruntaşii partidului nostru din par
tea notarului Aviron Balomiri din Şibot, organizaţiile 
locale ale partidului naţional-ţărănesc a luat în exa
minare cazul şi au hotărât să arătăm opiniei publice că 
partidul nostru care este un partid de guvernământ 
— veştejeşte orice acţiune anarhică, — înţelegând să 
lupte pentru ideia de ordine şi pentru aplicarea in
tegrală a ei, dar aminteşte tuturor celor cari nu în
ţeleg să păstreze limitele acesteia, că partidul nostru 
este hotărât să aplice la timpul său cele mai severe 
sancţiuni pentru a pedepsi în mod exemplar pe toţi 
cari nesocotesc legea şi turbură această ordine.

Pr. V. Paveloniu
preş. org. plasei 0/5ştie

adv. Gh. Voişanu
preş. org. oraşului Orăştie

Dr. Alex. Herlea
p.eş. org. plasei Geoagîu

Col. V. Băncescul
pn ş. corn. de onoare a org. jud.

d-Ior Dr. Nicolae Lupu 
şi Gh- Popp în Capitală.

Im portanta cuvântare a  d-lui loan Mihalache.

Vineri ca trenul de orele 7 seara 
an sos't în capitală aleşii partidului 
naţional ţtrănesc dela Mehedinţi şi 
Hunedoara, dl Dr. N. Lupu ş; dl Dr, 
Ghiţă Popp. Pe peronul gâri de Nord, 
cei doi fruntaşi au fost întâmpinaţi de 
Conducătorii partidului naţional-ţără
nesc, Ia cap cu d. Ion Mihalath; ş 
Iuîiu Maniu, precum şi de o mulţime 
de zeci de mii de oameni, aparţinând 
organizaţiei naţional- ă ăniste din Ca
pitală Peronul şi pi*ţ* gării de Nord 
au fost o îmre de capete, lumea 
imensă teşi'ă 1* gară cu mutici şi 
plaoarde, ovaţionând călduroa şi în
delungat pe cei dor aleş\ cari au fost 
duşi In triumf la Clubul P. N. Ţ. unda 
amândoi au rostit Cile o scurtă cu-
V&-

Pr.mîrea triumfa ă din Capitală a 
foit precedentă de impres oninte ma
nifestaţii de simpatie prin tonte gă
rile pe unde a trecat trenul cu cei 
poi aleşi La Slatina, la Coste şti, Pi
teşti, Găeşti, Titu, mii de ţă ani şi 
muncitori au aclamat îudeiucg pe 
fruntaş i partidului nostru.

L i clubul central din Bucureşti d. 
dr. Lupu şi Ghiţă Popp au fost săr
bătorit i cu r ă dură şi entuzizsm dl 
loan Mihalache preşedintele P. N. Ţ. 
a ţinut cu acest prilej o impresio 
nantă cuvântare, spunând între alte.e. 

Cap tal* a văzut astăzi două ma
nile staţiuni străiucite: Cea de di
mineaţă, închinată M. S. Regelui 
Ca*oi II (mulţ mea strigă entusi- 
asmetă T. ăias ă Regele) aşteptat 
ca iubire după o absenţă de câ

teva săptămâni. Urmele pe unde 
a trecut M. S, au tămas pline 
de glorie spre mărirea ţării. E e 
au luminat definitiv drumurile 
politicei noastre externe. Pregă
tită cu priceperea măiastră a mi
nistrului de externe de ani de 
sile se păr a că în ultimul timp 
că aventurierii cari au dat greş 
In Io.te întreprinderile politice 
din viaţa lor, fac front împotriva 
politicei noastre externe fireşti. 
Cuvintele categorice ale M. S. 
Regelui au avut darul să pe
cetlui* s ă pretutindeni in drumul 
ce a făcut prin ţări streine, po
litica noastră externi alături de 
aliaţii cu cari am Ir cheia t hota
rele României Mari şi cu cari 
trebae s i le apărăm. Ţara şi a 
Pi imit Regele cu călduţă recu
noscătoare.

A doua manifestaţie st ătacită cea 
de astăsearâ, s’a fă .ut aleşi or parti
dului naţional-ţărănesc dHa Mehedinţi 
şl Hunedoara. D. Ion Mihalache a 
subliniat apoi succesul candidaţilor 
noştrii la aceste alegeri şi semnifica
ţia politică deosebită a pronunţării 
conştiinei cetăţ neiti d|n cele două 
judeţe.

*

A?eară la restaurantul Continental 
a a ut loc o agapă în onoarea dlui 
Gh Popp, mleiul partidului naţio- 
nal-ţârănesc la Hunedoara. Au par
ticipai d. IuHu Maniu, Mih*i Popo- 
poviti şi toţi fruntaşii ardeleni ai par- 
t'dalui, aflaţi In capitală.

Cum plâng l ib e r a l i i  pe urmele alegerilor.
Sau cum se tângueşte săracul Mioc,

Lovitura pe care a priort-o Dnul 
Mioc dela alegători judeţului Hune
doara, îo u’t'mele alegeri a fost sşi 
de mare de nici acum nu e reuşit 
s i se dezmetecească.

Liberalii şi candidatul lor prefectul 
Mioc au fost mai siguri ca oricând 
că vor reuşi î i alegeri şi de-aceia au 
priv.'t alegerile cu prea multă încre
dere în puterile lor. Ei a’au bazat 
mai Cu seamă pe aşa numitei* rea
lizări. şi au crezut că poporul este 
aşi de orb şi nu vede ci t i  au dat 
cu o mână şi-au luat cu zece, scum
pind ferui, bumbacul, zahărul, ti
mer tul, votând din bugetul statului 
450 milioane anual pentra bănci ele. 

Totuş si vede că ei pici i*i nu

vid clar motivele căderii lor căci să
racul Mioc cu cine se tntălneşte se 
tot tlcgueşte zicând; nerecunoscători 
mai sunt cetăţeni judeţului Hunedoara 
cărora ie-au făcut at&fea şi atâtea şi 
mi-au d a  aşa o lovitură care va 
avea urmare pentru to tă cariera 
mea politică.

Noi îi spunem că din contră oa
menii judeţului nostru sunt foarte re
cunoscători căci atunci când puneau 
stampila de votare vedeau |n faţa 
ochilor lor sute de perceptori a lui 
Mitiţă, cenzura starea de asediu scum- 
petea extraord nară şi totuş a’au g i- 
s t  câţiva caii să i voteze şt pe ei.

x v
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A l i i  Ail Hiedoaia ji M i d i
Dd. Iuliu Maniu, şi A. Căiinescu despre semnificaţia

alegerilor parţiale.

Fruntayii partidului nostru solicitat' 
să-ş'i spună părerea asupra victoriei 
strălucite obţinută la Hunedoara si 
M- hedinti au răspuns următoarele :

Dl 1UL1U MĂNIU.
Al.gerea dela Mehedinţi ş: Hune- 

doars n a făcut altceva decât să 
dea expresie autentică faptului că 
opin:a  publică din întreaga tară de
testă guvernerea dlui GJi. Tătărescu 
«i că cetăţenii acestei ţări condamnă 
şi id-ile şi metodele de guvernare 
puse în practică de cabinetul dlui 
Tătărescu.

S’a  man festal puternic hotărârea 
cetăţenilor de a introduce un regim 
sincer democrat.

Mă bucură rezultatele obtiRute Ia 
Mehedirji şi Hunedoara şi exprim 
pe această cale cea mai s nceră a- 
d mira tie pentru curajul cetăţenesc de 
care au dat dovadă alegătorii dela 
Mehedinţi şi Hunedoara.

Verdictul dat de aceste judeţe este 
cu atât mai preţios cu cât este ştiut 
că Mehedintul şi Hunedoara sunt 
dintre cele mai româneşti judeţe şi 
dovedesc prin aceasta constanta ş 
maturitatea politică a poporului ro
mân.

Urmarea acestui verdict trebuie 
să l e demisia imediată a acestui gu
vern şi chemarea la cârma statului 
a partidului National-ţărănesc-

Dl AR VÂND CĂLINESCU:

— „ln alegerile dela Mehedint şi 
Hunedoara partidul n ct onal tăiănesc 
a înfrânt şi s'ăpânit şi pe slugile lor.

Guvernul Tătărescu gonit de ale
gători în trei consultat ' populare, în
frânt de prop’iul lui partid la Banca 
Naţională. încetează de a mai repre
zenta tara sau partidul*

Acest guvern este astăzi o simplă 
cârpă — şi încă una murdară — 
care trebue aruncată repede la coş“.

Ce-au păţit liberalii din Deva
snu cum s’au făcut (le ruşine.

Liberalii din Deva aşi tacrezetori 
cum au fost In sesra alegerilor la
da ti ce-au primit rezultatul dela sec
ţia I. urbană Deva, unde liberalii lua
seră câteva voturi mai mult ca lista

Eaniduiui nostru imediat s’au Jnco- 
>nat sub cotducerea dlor Mircea 

Oprea şi Igna şi au msniftstat pe 
străfile Devei, Când au ajuns la 
dreptul Prefecturej au început să 
strige „Triias ă Miocu* „Trăiască

conul deputat Miocu “ Ei săracii ?i- 
au închipuit că asemenea o să fie 
rezultatul la toate secţiile de votare 
şi că reuşit* lui Miocu este asigurată. 
De-abia pela ora 10 seara câni au 
început să sosească şi celelalte re
zultate ş;-au dat seama că nu stau 
tocmai aşa st ălucit, atunci s’au îm- 
pr?ştiai săracii lib jrtşi de par ă iar 
fi băgat cineva sab duşul cu apă 
rece. c. d.

Răvaş p l m  domol L B U R I .
Aţi căzut la alegerile din Hune

doara şi nu mai există putinţă de 
apel ian muşamalizare. Se spune că 
In primul moment al dezastrului ai 
fi esclamat c*ai term'nat-o cu Hu
nedoara. In sfârşit, iată-te fericit in
spirat die Bursan! Ar însemna un 
real câştig atât pentru noi cât şi pen
tru dla. Şi am să-ţi explic pentru ce.

Acum eşti supărat ş din punctul 
dtate de vedere pe bună dreptate. 
Ai făcut tot ce ţ-a  stat la putinţă; 
ai scutit de biruri, ai făcut deputaţi 
şi senatori, al pus In sujbe, ai ame
ninţat, ai construit, ai construit ce- 
trebuta şi ce nu trebuia, durabil şi 
mai puţin durabil sacrificând chiar 
specificul şi farmecul oraşului şi în 
sfârşit ai dat, ai dat, ai d it ce tre
buia şi ce nu trebiia, cui trebuia şi 
cui nu trebuia; fi t.tuşi celebra for- 
tlreaţă liberală dm judeţ a căzuţi

In schimb ce au făcut ai neştri, 
can sunt mult m ii puţini şi bineînţe
les mai modeşti. Au vizitat câteva 
comune vorbind ţăranilor deschis şi 
fără promisiuni, au lipit incompara
bil mai puţine afişe — cari nici d e  
nu au putut trăi mai mu t de câteva 
ore — (puterea bat.o norocul 1) deşi 
nu erau încărcate de pură literatul ă 
ca suratele lor liberale — şi n-au 
împărţit bani, dar nu din calicie ci 
din principiul Atât. Ce-i drept cam 
puţin pentra o campanie electorală.

M2 întrebi atunci, care e secretul? 
Ţi-1 divulg, ascultă-!!

In primul rând noi nu „captăm." 
Oamenii noştri sunt acei cari au pu
tut reaittt făgăduielilor şi tentaţiilor 
de mai bine de un deceniu, sunt că
liţi şi dârji cum e ardeleanul. D-U 
când ai venit Intre noi — şi ai vrut 
să ne ai cu orice preţ — ai putut 
cumpăra pe c-i mai siabi, s i  vor
n i c  măi plastic, pe cei nevertebraţi.

Dară poţi judeca obiectiv, şi desigur 
poţi, vei admite că d n pr.mul mo 
ment nu ţi s-au ataşat caractere- De 
altfel e şi log c. Ds cum intrau, în
tindeau mâna, Şi d-ta n-ai fost sgâr- 
c!tl

Pe toţi i-ai mu (urnit. Ai numit in 
slujbe grtse în m ire parte dezertori 
deia meseriile lor. Ai numii panto
fari ş brutari |n slujbe buns la Uzi
nele da fieri A ţi pantofari m alts 
slujbe. Ai mpus şi susţinut la con
ducerea munc ton or din Uzina de 
iier elements can n-iu  nimic comun 
cu acea muncitorime. Ai cocoţat la 
conducerea oraşului un dascăl cu 
discutabilă râvnă şi merite didactice. 
Ai numit notari cu insuficientă pre- 
gttire şcolară şi nu ţi-ai dat seama 
că vei cobori nivelul inztituţiilor de 
stat. AI încurajat o ceată de pgeudo- 
mielectuali cărora le lipseşte noţiu
nea de interes obştesc Iar a-tale nu
mai aport electoral nu ţ -au adus. 
Nu cântăreai omul decât fn măsura 
tu care servea momentul politic. Ai 
neglijat cu desăvârşire adagiul, pe 
care de s gur il cunoşti ca şi mine; 
„Fiecare om la locui lui." Ai con
fundat revoltător interesul obştesc cu 
efemerul politic. In recenta campanie 
electoraă agenţii d-taie — Intre can 
din nefericire s a găsit şi preot şi 
medic — au ţinut întruni'î In crâjme 
şi au distribuit buni pentru bsutură 
intre pădurenf, şi dta cunoşti păda- 
renii si şti în ce măsură ii ameninţă 
alcool >mull

Te întreb sunt acestea mij’oacele 
po iticei constructive?

Ei bine, noi ne-am lipsit şi lips'm 
de toate acestea. N am devenit ci 
suntem naţionalişti din nSscare, din 
tradiţie iar mima popoiului bate ală
turea de noi, Cum îţi explici d-ta 
altfel gestul pădurenilor din Poiealţa-

Voinei 'ărora  agenţii dtale oferin- 
dv-le bani de beutură i-au refuzat? 
Şl'totuşi dt* vrei imposibilul, vrei ca 
prin m j oare arff cia’e să ne răpeşti 
acest instinct sănătos şi să ne declari 
liberali.

E ca şi cum *1 smulge falnicul 
brud din Vadu-Dobrei, l-ai replanta 
pe Băr2gan şi pe urmă disperezi când 
vezi că tlnjfşte.

Dta atâtea suf.'ete ai câte ai putut 
plăti, câţi dintre noi n-au putut re
zista ispitffi. D .r şi pe zc*ştia Ii ai 
pe timp foarte limitat! Mercenarul 
nu-i erou, când nu-l mai plăteşti le 
părăseşte fără milăl

Şi crede-m*. die Bârsan, »m cu
noscut şi oameni pe cari i-ai servit, 
primlndu ţi serviciul de bunâcredinţâ 
crezând că se vor revanja la. rândul 
lor, ca *â-i văd mni târziu cum mun

ciţi de conţtiinţl ţi-ar fl aruncat bi
nele ca Iuda arginţii fa sinzgogă.

Acesta i adevărul şi-i toane greu 
d!e Buriaa să-1 părăs-şti p ;  Mailu 
când numele lut a devenit u i  mit. E 
drept o mai fac mulţi, dar nu i re
gretăm pentrucă recenta experienţă 
te învaţă şi pe dta că nu-i bine să te 
bizui pe ei.

Eu şi noi toţi — ca oameni — Iţi 
Inţdegem adânca decepţie. Ai mun
cit int ns ş" firă preg-t, dar scopul 
n-a foit nobil, atât» energie era vred
nică de o cauză mai bună. Şi istă 
scadenţa greşelilor!

A fost o zi amară, dar trece şi ca 
să nu se mai repete e bine ca să ră 
mâi consecvent pe lângă hotărârea 
luată In primul moment al desnădejdii!

Vasile R.

„Agru“ la Orăştie
In seara zilei de 22 Febr* s’a pre

zentat. în fata publicului românesc 
din O/ăştie, corul de sub conduce
rea dlui prof. Bora, cu un program 
de cântăd bis. şi lumeşti bine alese, 
ca să facă decorul de program con
ferinţei Păr. Agârbiceanu, despre opti
mismul creştin.

Programul ales şi variat, executa
rea lui cu multă sâfguintă şi aten
ţiune, dar mai ales conferinţa Pâr. 
Agârbiceanu, de un conţinut filoso
fic şi religios superior, într’o expu
nere aleasă, — au contribuit în largă 
măsură, ca curiozitatea publicului 
variat, să fie deplin satisfăcută, şi 
fiecare să se poată duce acasă cu 
impresii bune şi d ’spozitil sufleteşti 
alese.

A stârnit mult haz şi a fost pe 
deplin gustată piesa comică: „Ale
gere de deputat", care după alege
rea paitală  dela 18 Febr. a  avut o 
notă de deosebită actualitate. De lu
mea mai subţ re şi cu competintă 
de critîcisim, s’a obiectionat şi im
putat, că n’ar fi fost potrivită şi co
respunzătoare cu seriozitatea pro
gramului şi calitatea asociaţiei care

a girat serbarea: mai ales, fiindcă 
se presupunea că ar fi o creaţie a 
dlui Bora. Ori, adevărnl e, că pro
gramul festivalului s’a stabili şi pre
gătit înainte de a se şti de alegeri, 
iar piesa este scrisă de un preot 
emerit din Lugoj, care răspunde la 
numele de Baciu.

A făcut foarte bună impresie şi a 
fost o reală afirmare a gândurilor şi 
inten|iunilor, cari animează pe inte
lectualii uniţi in cadrele Agrului, — 
voibrea preşedintelui Dr. Victor 
Boroş.

La succes au contr buit foarte mult 
coriştii şi diletanţii piesei, cari sub 
conducerea şi neobosita stăruinţă a 
prof. Bora, care a  avut partea leului 
— la această sebare, — au dat tot 
concursul.

Se cuvine deci laudă şi recunoş
tinţă lor, dar şi publicului din Orăş
tie, care fără deosebire de confe
siune şi neam a luat parte la această 
manifestare a „Agruluf, ca să se fi 
vizat, întro seară înfăptuită porunca 
iui Isus: Iubi ti-vă unii pe altă..,.

Un participant.

A du n area  liberală
la Petrila-C im pa.

In ziua de 19 Ftbr. popa Miclea 
şi cu înv. Popescu Vasile din Petro- 
ş mi — au ţinut o adunare la care 
au atăcat fonte vehement partidul 
nostru Naţional-ţărănesc şi pe iluştri 
oameni mai de seamă a partidului — 
la care adunarea auzind cele spuse 
(minţite) din gura unui preol şl înv. 
şi-au făcut cruce ferindu-se de ei şi

poporul a început întreg a s t r i g a  
„Trăiască Iuliu M aniu trăiască Ghiţă 
Popp — trăiască roata etc. etc. Frun
taşii liberali văzând cât de strălucită 
le decurge adunarea au fost nevoiţi 
s i  plece repede din adunare căci au 
nare căci au vă>ut la cite le sună 
ceasul.

Petrileanu-

Prima Soc. de înmormântare Simeria

Convocare
Prima Societate de înmormântare 

din Simeria va ţ nea fu ziua de 8 
Martie 1936 la orele 14 fn sal „Mo- 
htlla" din loc o

ADUNARE GENERALĂ ANUALA •
cu următoarele puncte la ordinea de 
zi, la care Onor. mtmbrii ai Socie
tăţii noastre sunt rugaţi a lua parte.

PREŞEDINŢIA

O B I E C T :

1 Cuvânt de deschidere.
2. Citirea şi verificarea proceselor 

verbale anterioare,
3. Riport general de activitate.
4. Aprobarea bilanţ, pe anul 1935.
5. Raportul comisiei censorilor.
6. Absolutoriu comitetului.
7. Aprobarea buget, pe anul 1936.
8. Alegerea preşedintelui, v. pre

şedintelui, completarea comitetului 
şi a censorilor.

9. Aranjarea eventualelor cereri 
propuse.

10. Eventuale modificări a taxelor 
de înscriere.

11. Cuvânt de deschidere.
In conformitate cu art. 3 al Sta

tutelor, numai membrii In curent cu 
cotizaţiile au drept de vot.

In cazul dacă In ziua fixxtă mai 
sus nu se va întruni numărul pres
cris de prezenţi, adunarea generală 
se va ţinea fn ziua de 15 Martie 1936 
la aceaş oră, fn aceisş local şi cu a- 
celaş program, ne mai ţinându-se 
cont de numărul membrilor prezenţi.

Dnii membrii cari doresc a face, 
interpelaţii sau propuneri esenţiale, 
sunt rugaţi ca cel puţin cu 8 (opt) 
zile Înainte de adunare, a le înainta 
biroului.

Delegaţii din provincie vor pre
zenta obligatoriu la sosire scrisorile 
de acreditare la secretariat.

Prezentarea cărţilor de membri 
este obligatorie,

Simeri», la 10 Februarie 1936.

ss-loan Chinioan ss. loan Groza 
secretar, preşedinte
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Ce-i cu scumpetea
bumbacul ui

După [orairea valului de scum
pete — care creşte mereu — unul 
din articolele care s’a scumpit mai 
mult este bumbacul.

A 'est articol care este Întrebuin
ţat mai ales în gospogănile ţirănejti 
a ajuns să se vând} cu preţuri În
doite laţi de cum se vindea ansi trecut

Cauza acestei scumpiri este îcgreu- 
narea importului prin sffz irea  taxe- 
lor şi a suprataxelor pe mărfurile 
aduse din alte ţări.

Astăzi u i pachet de bumbac care 
se vindea cu 500 lei se vinde cu 
peste o mie de ie?, Iar unul care se 
vindea cu 220—250 lei, se vinde cu 
500 Iei.

Această scumpire loveşte mai greu 
in lumea ţăranilor noştri.

Pentru a se pu t'a  aproviziona ţă
rănimea cu bumbac la preţurile ve
chi, guvernul a fncuvi nţat Centralei

Ruşinoasa Înfrângere a guvernului 
la circumscrpţia Kâu-alb, a fost o 
bună lecţie pentru domnişorii liberali 
din acea comună — răsăriţi ca ciu
percile — cari şi-au cam uitat de da- 
torlrsţele lor arunclndu-se In braţele 
unei politici interesate.

Se ştia de mult, că liberalii şi-au 
pus gând rău pe comuna Râu-aib şi 
voiau cu orice preţ s’o câştige d«r 
totul a fost zadarnic, căci aceşti lo
cuitori vrednici ştiau mai bine decâi 
domnişorii si-şi apere cicstsa şi să 
nu se vândă satanei. In Impui d n  
urmă Insă lucrurile par’d  s’au schim
bat încât toţi liberalii puteau lua ve
nin că biruinţa e a ior, de când la 
această comuni s’au aşezat nişte dom
nişori tineri la faţă şi la suit*», cari 
colindau satele aruncând bani — nu 
de la ei — şi împărţind b-utură. De 
vorbit nu prea vorbeau multe, poate 
erau conduşi de principiu' „tăcerea-i 
ca mierea” dar poporul zicea că sunt 
Cam . . . .  slabi de k g tr , in schimb în 
faţa ş*filor lor numsrau pe degete 
comunele compacte liberale cari li 
votează nelăsâad la am lâţii de ro
ti şti doar căieva voturi de pomană. 
Totul mergea strună, dar din când 
în când se mâncau lut e ei, cari toţi

ŞTI RI
I N V I T  A R E ,  Frăţia Ortodoxă şi 

Societatea Femeib r Române Orto
doxe, secţ!a Orăştie, cu ono re Vă 
In? t$, să binevoiţi * participa la con
ferinţa Domnului Dr IO AN VASCĂ, 
re torul Academiei Teologice Orio- 
doxe din C!uj. despre: Năzuinţe spre 
unitatea confesională, care va avea 
loc, Sâmbătă, 29 Februarie a c- la 
orele 8 jum■ seara la sala festivă a 
lie-.ului „A, Vlaicu“.

Cu această ocazie va debuta şi co
rul bărbătesc, Condus de d-1 Hara 
lambie Grrbi, şt ful m uiidi mi ilare. 

•

Promoţie. In săptt, recutâ a fost pro
movat doctor Iu medicină la univer
sitatea din Cluj dl Dr. Cornel C. Da- 
vid un distins tîntr al judeţului nos
tru, — fiul regretatului şi reputatului 
medic Dr. Cornel David din Orăftle.

Urăm pe această cale a ttnărului 
medic înaintare grabni ă în cariera 
sa iar familiei Dr. David cele mai 
sincere felicitări,

*

Societatea Femeilor Române din 
Orăştie aduce şl pe această cale mul
ţumiri pentru suorasolvirila date Cu 
ocazia balului costumat,

Cooperativelor săteşti să importe o 
cant tale da 123 mii kg. de bumbre 
din A»gl a şi Cehoslovacia, care va 
fi scutit de toate taxele nou', aşa ca 
el să se poată vinde cu preţurile 
v( chl.

Măsura aceasta luată de guvern cu 
e Iasă de loc mulţumitoare, pentruci 
ea va veni In ajutorul numai a unei 
miri părţi din populaţie. Ce Însem
nează 123 de mii de kg. de bumbac 
la populaţia ţării d re g i.

Cea mai mare pat te a populaţiei 
— mai ales acea unde nu sunt coo
perative — va plăti bumbacul tot 
scump, căci negustorii nu-1 pot i<ri- 
teni dacă nu se şterg lax le cele 
grele caii stânjenesc aducerea bum
bacului din alte ţări.

Să ie  şteargă deci In întregime a- 
ceste t xe. Bumbacul nu e un arficol 
întrebuinţa mai ales de ţărănime.

voiau s i fie şefi de sector. Dar vai, 
afurisita aceea de urnă a lost foarte 
crudă cu aer şt tineri, dt spre cari m i 
îndoiesc că-şi pricep meseria aşa de 
de b:ne precum ştiu zâ critice pe I 
Msmiu şi ceialatţi conducători. Tot 
ce-au visat tn somtul lor dulce; bur
se, bani, ranguri şi viitor st. â’uci», s’a 
spuib:rat într’o clipită şi din nişte 
tineri curagtoşi mai Înainte, după re
zultat n’au mai rămas decât nişte co
pilandrii timizi fă<ă faţă şi iă ii grai 
Încât un biet moşneag cuminte a tre
buit sl-1 întărească zicâodu-le „Dom
nişori să şt ţi dela mine că nu tot ce 
străluceşte lt aur". Abea atunci au 
văzut sărmanii cât sunt de mititei şi 
cât de puţin contează In p ii ţile noastre.

Dreptatea şi cinstea au triumfat iar 
poporul le a răsplăt t vrednicia lor. 
Să vedem lasă cum ti va râspăli di 
Prefect, pe care i’au asigurat că au 
să nimiceastă pe naţionalişti. Să ve
dem de capul cui se sparg oaîek?

La tot cazul alegerea făcută a fost 
o bună lecţie pentru aceşti domnişori, 
cari şi-au cam uitat obligaţiile pentru 
cari statul ii plăteşte şi poate pe viitor 
Îşi vor băga minţile la cap să nu m u 
umble după potcoive de cai morţi.

Dna Vkd 100 lei; Dna Vulpe 70 
le?; Dr. Seidner 100 Ici; Dna Pro- 
ciachievici 50 lei, Dl Lt. Col. O r riţia 
40 lei; Lt. Col. Kisch 40 lei; DiTo- 
dea 30 e i; Dl Dir. Damian 250 le i; 
D ia  Dr Erdeli 50 lei; Di Dr. Dobo 
110 lei; D Ştel 30 Iri; Di lag. Iva- 
novlci 60 iei N. N. 180. lei,

*

Pentru ocrotirea Nucilor. La minis
terul de agricultură şt domenii se 
studuiă alcătuirea unui plan de lege 
pentru controlai şi ocrotirea lemnu
lui de nuc. Se pare că acest plaa 
de kg e  va pre redea pedepse pentru 
aceia, cari vor tăia fără măsură nucii 
înstrăinând materialul lemnos. — At&t 
fructul nucului cât şi materialul lui 
lemnos este o bogăţie naţională, care 
trebue folosită Intre graniţele noastre. 

*

Incorporarea tinerilor din conti- 
gentul 1936 (răsc, 1914) precum şi 
cei amânaţi medical găsiţi buni de 
serviciu, fie la recrutare, fie la cor
purile de trupă — se va face Ia s'ua 
de 1 Aprilie.

e

M. Sa Segele s a  rcîntors tn /ard. 
In decursul sjptămâaii trecute. Joi,

20 c. M. S i Regele nostru Carol al 
II-lea s’a întors In ţară.

Pe peronul gării din Bucureşti, se 
aflau aproape toţi oamenii politici,
tn ţinută de m ire sărbătoare.

*

Nenorocire la o mină de cărbuni 
In ziua de 13 Februarie s’a întâm
plat o groaznică nenorocire In mina 
de câ'buni „Concordia", dela Vulcan. 
In timp ce lucrătorii ieşiseră din m?nă, 
pentru a lua masa, pâre ţii unei ga
lerii s’au prăbuşit, îngropând de v i 
pe muncitorii Vereş BaLnt. de 36 ari 
şi Vcher Vary de 39 de ani.

După o muncă de câieva ore, ca
davrele celor doi lucrători abia au 
fost dngropate. Dacă nenorocirea 
a’ar fi întâmplat Ia timpul când se 
aflau mai mulţi lucrători In mină, 
s’ar fi produs o adevărată catastrefâ.

•
Din Roma se vindecă bolnavii de 

pe mare. lavăţatnl italian Marconi, 
acela care din mijlocul mării a aprins 
luminile electrice lotr’un oraş auttrz- 
iian, a făcut mai nou o nouă desco 
perire. Un aparat cu raze, cu ajuto
rul căruia doctorii din Roma vindecă 
pe călătorii cari ge găses: pe vapoare 
şi sufeiedeiăal de mare, Aceasta e 
una din cele mai mari descoperiri 
pe cari le-a făcut mintea omenească 
pică acum.

*

Trotzki pe moarte• Fostul condu
cător ai Rusiei, de care ascultau mai 
mu't de 150 milioane de locuitori, 
trăeşts azi ia Paris, surghiunit de 
Slalm, atotputernicul de azi al Ru 
stei. Da câtăva vreme e bolnav greu. 
După cele din urmă şt ri e pe cale 
de a pleca acolo unde vor merge 
top, şi bogaţii şi săracii şi cei tari 
şi cei slabi, unde nu te va Întreba 
nimeni dacă In viaţa aceasta ai fost 
conducător de popoare, ori un supus 
umil.! lntr’un colţ părăsit de lume, 
unde însă, ticăloşii şi răutăcioşii Îşi 
vor primi, cu s'guranţă pedeapsa 
vrednică, chiar şi dacă au lost con
ducători de popoare.

Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţa celor inte

resaţi că. In ziua ţde 4 Manie 1936, 
orele 10, se va ţine în localul Co
me nduirei Pieţii din loialitate, situat 
In cazarma Regimentului din loc, tra
tare prin bună învoială, pentru pro
curarea cărni şi derivatelor ei, ne
cesare acestui Regiment pe timpul 
de a data contractului şi pică la 31 
Octombrie 1936, In valoare aproxi
mativă de lei 240.000 (două sute pa
truzeci mii) lei.

Tratarea se va ţ ne în conformitate 
cu art 87—90 din L. C P. regula
mentul O. C L. şi normele generale 
de ţineiea licitaţiilor, publicate tn 
M. Of. Nr. 127 din 4 Iunie 1931.

Toate persoanele cari vor lua parte 
la această tratare prin bucă învoială 
vor depune oferte închise şi vor avea 
asupra lor o garanţie de b% din 
valoarea furniturei ce oferi, iar ofer
tele se vor face numai în conformi
tate cu caietul de sarcini, care poate 
fi văzut în fiecare zi dela orele 10 
până la orele 11, în localul comea- 
duirei pieţri unde se va ţine şl tra
tarea prin bună învoială.

Cheitueli e de publicitate cu această 
tratare p ecum şi cu cea antecedenţă 
se vor suporta de către cel asupra 
căruia se va face adjudecarea furni
turei,

învăţătură domnişorilor liberali din Râu-alb.

Concurenţii vor prezenta toate ac
tele (de înscrierea firmei, care s i nu 
aibă o vechime mai mare de una 
lună dela data tratării, acte de ga
ranţie pentru efectuarea furniturei 
el ), prevăzute de caietul de sarcini 
ti normele generale din M. Of. 127 
am'ntit mai sus. — Cei cari nu vor 
prezenta aceste acte vor fi respinşi 
dela licitaţie.

No. 1068-1935.

Publicatiune de Licitaţie
Subsemnatul poitărel aduc la cu

noştinţă publică în sensul legii arti
colul LX din J881 § 102 respective 
LXI din 1908 § 10 cum că lucrurile 
următoare 2 vaci, 2 clăi de fân şi 2 
porci negri care In urma decisului 
No. 1961—1131 al judecătoriei Pui 
sau ex*cvat în 28 Ojtomvr e 1935 
tn favorul execvatorului B u ra  Cen
trală Pai repr. prin advocatul Dr. 
M. Tirea împotriva execvalului Mc- 
risor pentru încasarea capitalului 
i059 lei şi acces, prin execuţie de a- 
cc perire şi cari s’au preţuit în 7400 
le sî vor vinde prin licitaţie pub ică.

Pentru efepluirea acestei licit-tiuni 
pe baza decisului No. G. 4962— 
1935 al jud. Petroşeni se fixează ter- 
minul pe 25 Februarie 1936 orele 
11 a. m. la Meritor la faţa locului şi 
tcţi rari au voie a cumplra, sunt 
invitaţi prin acest edict cu observa
rea aceea, (ă lucrurile susamintite 
vor ii vândute In senzul legii XL din 
1881 § 107 şi 108 celor cari dzu mal 
mult lângă solvire In bani gata şi în 
caz necesar şi sub preţul de strigare.

Pretenţiflnea care e de incasat face 
1099 lei capital, dobânzile socotind 
iar spesele până acum stabilite de M ,

Petre şeni la 29 ,I« . 1936,
Indescifrabil, portărel

SubcoMura norocoasa 
a BOncll ILIESCU,

Librăria V. Laufer, Deva
aduce  la cunoştinţa 
On. săi jucători că au 
sosit lozurile pentru 
Loteria 10-a cl, I a şl 
că Ie-a rezervat nume* 
rlle vech' cu cari au 
jucat până acum până

la data de 
5  M artie, a. c.

De vânzare
Un taur de vânzare, de 1 
an şi 4 luni, rasă zimen- 
tal, se află de vânzare la(

Vasiu Span
R O M O S ,  p. u. Orăştie

C D  C S t s ă .  de vânzare cu 3 
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str, 
Miron Cristea No. 3, se vinde 
din mână liberă.

Iniormaţiuni la administraţia ilarului
„Solia" din Oriştie.
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