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ORGAN AL PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC

Numai prin desvoltarea conş
tiinţei cetăţeneşti poate ajun
ge o ţară4a adevăratele forme 
superioare de conducere a ei, 
care să asigure o operă de 
guvernământ durabilă.

A.

Redacţia şi Administraţia:
Orăştie Str. Gh. Bariţiu Nr. 1.

Apare săptăm ânal sub îngrijirea unui 
comitet de redacţie.

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 an . . 120 lei pentru Inst. şi Aut. 600 lei

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

cătră organizaţia i n a ţio n a l-
şi cătră 

din  j u d e ţ u l  H u n e d o a r a
Am aşteptat mai întîi ca onorata conducere 

a organizaţiei provinciale pentru Transilvania şi Ba
nat a partidului naţional-ţărănesc, să-şi spue cuvân
tul de mulţumire pentru strălucitul rezultat al alege
rii parţiale dela 18 Febr., înainte de a adresa şi eu 
tuturor celor cărora li-se cuvine cuvântul meu de re
cunoştinţă şi de slăvire pentru atitudinea lor demo
cratică în lupta dusă în această alegere.

Este prea firesc să trimit primul meu cuvânt 
de mulţumire conducerii centrale a partidului naţio- 
nal-ţărănesc, dlui preşedinte I o n  M i i i a l n e l i e  
care a îndrumat cu sfaturi înţelepte şi a urmărit cu 
un interes necurmat toate fazele acestei lupte, ve
ghind dela înălţimea postului său de conducere ca 
izbânda să fie asigurată partidului atât la Mehedinţi 
cât şi la Hunedoara Datorită bună-voinţei sale în
ţelegătoare, lupta aceasta a putut să se desfăşoare 
fără împiedecare, Dsa stimulând mereu avântul orga
nizaţiei şi al luptătorilor aflaţi pe teren.

Adresez cuvântul meu de mulţumire diui I n 
i i  n  M a n i a ,  veneratul părinte sufletesc al Ardea
lului, care a dovedit şi de astă dată o dragoste deo
sebită treburilor acestui mare judeţ românesc al Hu- 
nedorii. Scrisoarea adresată de Dsa alegătorilor, a 
contribuit în mod esenţial la lămurirea mulţimilor 
şi va rămânea pentru mult timp o strânsă şi lumi
noasă expunere a tuturor suferinţelor poporului mun
citor din Ardeal şi a cauzelor lor de tot felul.

In sfârşit trebue să amintesc că din condu
cerea centrală a partidului naţional-ţărănesc dl 3 I i -  
h n i  P o p o v i e i ,  fost ministru, preşedinte le  
organizaţiei din Ardeal şi Bănat, tot odată preşedinte 
al organizaţiei judeţene din Hunedoara, a purtat tot 
timpul o grlje deosebită luptei electorale din acest 
judeţ. Dsa a luat personal parte la propagandă, în- 
fierînd în diferitele colţuri ale judeţului prin cuvân
tări pline de hotărâre păcatele unei cârmuiri apăsă
toare şi vrăşmaşe poporului. La ordinul Dsaie sau 
mobilizat peste 50 de luptători propagandişti din ce
lelalte judeţe ardelene şl bănăţene şl s’au pus cu

dragoste şi cu avânt Ia dis
poziţia organizaţiei hunedo- 
rene.

Dintre toţi ceilalţi luptă
tori veniţi din afară de judeţ 
spre a ne ajuta la biruinţă, 
fără îndoială că d-nul D r .
A u r e l  D o b r e s c u ,  
deputatul Făgăraşului, a fă
cut jertfa cea mai mare şi i>i O h i ţ ă  P o P P  “ 

a avut partea cea mai hotărâtoare în cucerirea izbânzii.
Fiind însărcinat a<âf de dl preşedinte I o n  M i l m l a o h e  

cât şi de comitetul provincial pentru Transilvania şi Bănat cu condu
cerea forţelor in luptă, D3a nu a pregetat să şi laşe în părăsire toate 
treburile sale personale şi să petrecă timp de aproape două luni în 
acest judeţ, ocupându-se zi cu zi cu organizarea propagandei şi cu 
pregătirea mareî bătălii dela 18 Februarie. Străbătând judeţul în lung 
şl in lat, ca propagandist el a lămurit mulţimile prin cuvântări calde 
şl povăţuito&re iar ca luptător, cunoscut prin îndrăzneală şi neînfricare, 
a dxt pilde de curaj cari au umplut pe potrivnici de respect şi teamă 
şi a însufleţit poporul pretutindeni.

Dintre ceilalţi luptători veniţi din alte judeţe trebue să spu
nem un cuvânt de deosebită mulţămire pentru djsll Dr. Ionel Pop, de
putat de Turda, dr. Virgil Solomon, deputat de Someş, Inginei Vasile Ser- 
dici, deputat de Târnava Mare» apoi pe foştii parlamentaţi: dr. Nicolae 
Tudoran, dr- Simion Nemeş, dr Gela Egri, dr- Ieronim Stoichită, dr- Pa
vel Pavel, dr. Ion Jacu, dr- Maximilian Radovanu, Adonis Popov, dr- h .u- 
gmtin Lazăr, dr- Liviu luga, dr- Cornel Bianu, dr- Ionel Rişca, dr. Iuliu 
Coroianu, dr. Aurel Tatu, dr. Ilarie Holom, dr- Gh- Fodoreanu, dr- Aurel 
Raicu cum şi fruntaş i şomeşeni dnii: dr. Ion Cureu, Cornel Radocea, Ion 
Ungureanu şi Ion Fircaş, dr. Ion Popa, dr Ion Zăgan, dr. Ion Pica şi Ion 
Aron din Făgăraş, Prep- dr- Breban, dr. Virgil Kerciu, Prof, d r  Victor 
Jinga, dr. /. Jeleriu, Insp. Eh. Costescu, dr• Dion Moldovan, N- Buta, dr. 
Mânu, dr. Rom- Moga, l  Novac, dr, G- Şorban, etc- etc, cari nu au pre
getat să alerge din mari depărtări pentru a şi da concursul atât de 
preţios,

Se cuvine să aduc mulţămîri speciale neasemănatei însufle
ţiri, marei forţe de propagandă şi animaţiuce a dlul d r .  I l i e  JL»a- 
z ă r ,  neînfricatul luptător al Maramureşului, care a petrecut o mare 
parte a timpului în jud, Hunedoara,

Şl acum trebue să îndrept cuvântul meu de mulţumire şî 
recunoştinţă cătră toti membrii din organizaţia partidului naţional-ţă- 
râuesc din judeţul Hunedoara. Prezidată cu autoritate şi înţelepciune 
de d. Mihai Popoviei, unul din cei mai vechi şi mai de seamă con
ducători ai partidului, preşedinte al organizaţiei ardelene şi Bănăţene 
şl condusă de dl d r .  I u s t i n  P o p ,  vicepreşedinte, fruntaş de 
mare vază ajutat de dl secretar general d r .  b a z a r  1 ) A n ş o -  
r e a n u ,  întreagă această organizaţie şi-a făcut datoria cu un devo
tament, cu un simţ de jertfă şl cu un avânt care a pus la uimire o 
ţară întreagă,
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Itni este cu neputinţă să evoc aid numele tuturor prieteni
lor nostril cari cu lepădare de sine şi cu înSlţarc de cuget au pus 
umărul la câşt'garea m«rei biruinţe. Cer iertarea şi bunăvoinţa lor în
găduitoare dacă sânt nevoit să scurtez lista amintind numai pe dnil: 
dr. Mihail Tirea şi P- Clecan (Puî) dr- Emil $elariu, dr. leronim Atirescu, 
dr. L’ Parasca, dr. V. Saou, dr. O Cosma (Haţev); dr. Gh■ Dănilă şi dr. 
I. Albu (Hunedoarf) Păr. prot. V- Paveloniu, dr. Alex■ Herlea, care a 03» 
tenit mult şi ca director al ziarului .Solia* organul partidului în jud, 
Col Vasile Băncescul, dr. Gh Voişan, Adv- Sabin Viorel, (Orăştie); Adv- 
/• Roman, înv. I. Demea, dr. Sebeşan (Deva); dr- Gora, dr C  Cioflica, dr. Tr- 
Impârat şi /. Praia (Brad); dr. lacob Oncu, dr. A. Rişcuta (Baia de Criş); 
Alexe David, Braica, Popovicl şi Bîja (Petrogem); dr. Leontln Pârâu adv. 
(Bucuregti-Dobre) dnii Kromek. Nistor şi Babe» (Dobra) Iosif lacob (Zam) 
care tcţl au fost necontenit ia postul lor şi nu au cruţat niclo oste
neală şi nici o jerfă pentru asigurarea biruirţei.

In această ordine dă idei trebue să amintesc deosebit jertfa 
largă şi sfoţările necurmate ale unui frate d n vechiul Regat dl dr. 
Nicolae Penescu adv. din Bucureşti care fiind îasărdnat 
de di Mihai Popovicl şi-a dat obolul de ajutor şi de luptă hotărâtă 
şl plină de sacrificii în această lungă campanie electorală.

In sfârşit ar fi nedrept să nu amintesc şi partea de ajutor 
foarte însemnată pe care ne-au dat o mai ales două organizaţii poli
tice din judeţul Hunedoara: Frontul P ţigărilor, condus de dnii P e
tru Ciroza, fost ministru, preşedinte şl de dnii P. Gui a -  
M o ţ u  secretar, advocat Dr. F i i i m o n  de Miron Belea vrednicul 
sătean din Leşnic, care a renunţat de bună voe la candidsturâ, de 
Sătenii Romulus Zăroni, Ion Moga, Orb Ion, Cranciova Miron, Suteu loan 

Costae etc. şi Partidul social-democrat din jud. Hunedcara condu
cătorii acestui partid dnii Ijotar Kădăceanu, JEf’timie 
Gherman, Ion. Gârbovan etc. etc. şi-au făcut datoria 
cu desăvâ şită loialitate şi In tună înte'egere cu reprezentanţii parti
dului nostru. Tuturor acestor aliaţi, cum şi fruntaşilor organizaţiei 
Madosului le aduc că duroasele şi sincerlle mele mulţămiri.

Şi acum daţi-mi voe să adresez multămirile 
mele deosebite şi cele mai adânc simple întregului

îfcJL-

popor, ţărănimii şi muncitorimii din judeţul Hune
doara. Ca nişte viteji, urmaşii lui Horea Cloşca şi 
Crişan ai lui Avram Iancu şi Buteanu au mers la 
vot, Sfruntând ameninţările vrăşmaşilor, dispreţuind 
ispita şi hula, gata la nevoe să-şi apere cu viaţa drep
turile cetăţeneşti. Pretutindeni eu însumi am fost în
sufleţit de dragostea caldă, de hotărârea dîrză şi de 
conşttin{a luminată cu care s’au manifestat sătenii şi 
muncitorii pentru steagul democraţiei şi al libertăţii. 
Intre conducători şi popor a domnit o desăvîrşită 
unire şi o adevărată contopire sufletească.

Aceşti minunaţi săteni dela Brad şi Mihăileni 
ca şi dela Balşa (Geoagiu) şi Strei-Sângiorgiu sau 
dela Dobra şi Ilia vechi focare de însufleţire naţio
nală, aceşti muncitori dela Hunedoara sau din Valea 
Jiului ca şi dârzii deveni şi orăştieni sau minunaţii 
urmaşi ai strămoşilor nostrii din ţara Haţegului, ei 
toţi au fost nişte bravi, continuatori vrednici ai ma
rilor tradiţii naţionale. Duhul acestor tradiţii veghează 
neadormit la poalele Retezatului ca şi sub Munţii 
Moţilor, dându-ne convingerea sigură că prin cei 
cari le păstrează trăeşte un neam stărueşte un mare 
destin şi prin ei va birui dreptatea poporului.

O i i .  Popp
deputat de Hunedoara.

Puterile întunerecului TTna din răzbunările
noului Prefect.Dela războiu încoace, de când pă

tura ţărănească din {ara noastră, se 
bucură de toste dreoturile politice, 
auzim vorbindu-se fără încetare de 
relege pe care votul universal le-ar 
fi adus în lumea satelor. Spun anu
miţi domni că votul acesta uniter 
sal este o unealtă prea gingaşă, pen
tru a fi mânuită de nişte ţărani fără 
nici o pregătire în chestiunile poli
tice. Multi oameni de bună credinţă 
s? grăbesc să le dea dreptate. In
to adevăr — se întreabă aceşti oa
meni cumsecade — ce i-a adus ţă
ranului politica ?, •• Alegeri cu bătăi, 
vrajbă In sate si sărăcie lucie în 
vatră. Cel mai bun lucru ar fi ca 
ţăranul să se lase păgub ,gi de drep
tul de vot, să se astâmpere frumuşel 
pe la casa iui şt să egtepte mură’n 
gură dela a'otputernicii care, dragă 
Doamne, se ostenesc să-gi bată ca
pul pentru ei.

Să cercetăm mai ds-ap oape în
vinuirile care se aduc pregătirii po
litice a  ţăranului nostru. Este ade- 
\ ărat că mulfi dintre plugarii Româ
nie', nu prea înţel g marea însem
nătate a dreptului de vot, cu alte 
cuvinte a datoriei cetâţeneg'i de a 
lua parte la vieţa politcâ. Cu toate 
acestea, votul ăsta universal, secret 
şi egal, cum scrie in Constituţia tării, 
nu înseamnă cine ftie ce mare filo
sofi'’, ca să nu i prices pă rostul gi 
ţăranul. Să nu uităm că ţăranul ro
mân a  început să mânu ască votul, 
după ce arătase că gt e să mânui .scă 
pugea gi tunul, fie pe pământul pa
triei cotropite, ia Mărăgegtj, fie pe fron
tul italienesc sau gelitian, sub steag 
străin. Şi de, parcă tot mai uşor îjj 
vi e să ţii in mănă o ştampilă de 
votat, de căt o armă ghintuită, sau 
o grenadă gata să te facă praf gi 
pulbere-

Cei cari plâng cu lacrimi prefă
cute la căpătâiul votului universal, 
recunosc gi ei că tirani' români, după 
ce gi v^rsaseră sângele pe câmpiile 
de luptă, nu mai puteau fi socotiţi 
ca o turmă necuvântătoare. Medtau 
toate drepturile dar nu aga dintr’o 
dată, c mai pe îndelete- Le trebuia 
mulţimilor, cum se zice, o educ» ţie 
politică.

Sâ fie oa^e întemeiată acuzaţia că 
ţăranul român n’a şfiut să sa folo
sească de dreptul hri <ţe Vot? Che
mat să-si al "agă reprezentanţi în 
parlament gi să Ie ap-obe sau nu, 
faptele prin votul său, acest ţăran 
ajutat de bunul sisnrţ g înţelegând 
interesele lui, a înclinat dela înce
put spre marea mişcare democratică 
ce a dus 1« constituirea partidului 
n-dional-ţărănesc.

Vedeţi însă, că aici e păcatul ale
gătorului în op nc • De aceia este so
cotit el nepriceput gi «npeducat*, 
fiindcă prin votul lui nu mai dă apă 
ia moara ciocoimii gt a îmbuibaţilor 
băn '.'lor şi con-siiiilor de edmînisin fie

Primejdia trebuia repede înlăturată 
gi opincarii rogiri «educaţi*. Ştim 
din alegerile de pomină, cum a fost 
învăţat ţăranul -ă-si îndeplinească 
cea mai sfântă datorie cetăţenească. 
In 1922, în i926, în 1927, a fi-st bă
tut, a fost sechestoaf, a f st ameţit 
cu vinars ca să-gi piardă dreapta 
judecată si să nu mai vis ze măcar 
de democraţie* Şi că’ăiî ceri au s h>n- 
giuit ţărănimea, vin «Cum să bage 
în capul tuturor, p rn  şoapte perf de, 
că votul universal este, mă rog, o 
unealtă girgagă. Şi după cum am 
văzut, multă lume care n’are timp 
să cugete mai serios la această pro
blemă, cade în cursă.

Gcagiu, la 18 Mart. 1936.
Grigore Pintea

(Va urma în nr. viitor)

Este cunoscut de toată lumea se
tea de răzbun re cu care a venit din 
nou la conducerea judeţului nostru 
poPu Mioc. Ca fo^t popă, credeam 
că-gi mai aduce em nte de învăţă
tura noastră creştinească, care spune 
că răzbunarea nu este virtu'e. A- 
ceasta o făceau şi păgânii gi o fac 
răutăcioşi de ez .

Dar să lăsăm morala, că de un 
răspopi nu mat prinde agi ceva gi 
să arătăm una din samavolniciile 
iui.

Comune Foit fiind împroprietărită 
dincolo de Foit, spre P/icez, a pr- 
mit deodată cu pământul gi o bru- 
dir>ă (vas plutitor). Comuna a întret 
în folosinţa ei dm anul 1919 Ea « 
fost apoi intabulată in prot. cf, N.. 
634, pe nu xele comune' Foit.

Cei cari au împroprietărit comuna 
gi cu această brudiră, au judecat 
cinstit, deoarece pămâtul fără această 
brudiră, locuitorii ar fi imposibil să-l 
fo csească.

Dar ce s’nu gândit 1 beralii. Hai 
să ne răzbunăm pe ţăranii aceştia, 
penirucă n’au votat cu noi, nici în 
alegerile din 1933 gi nici acum, — 
gi să le luăm brud na*

L i ideia aceasta le-a stat în a ju 
tor gi notarul 1jbarai, Romul Săbău, 
care dela inceput le-a d it  ideia că 
comuna n’ar f în drept să o folo- 
sees :ă. Astfel pentru ziua de 13 
Martie a. c. a dispus ca să iesă la 
faţa locului picherul de drumuri d n 
Gtoagiu, cu g°ful postii de jsndarmi, 
do faţă fiind gi notarul Săbău, ca să 
o preia dela comuna Foit. Comuna 
a interzis primarului să facă preda
rea, i ’trucât este intabulată pe nu
mele ei, iar pe cei cari au ceva de

revendicat să poftească, să-gi caute
dreptul pe calea justiţiei.

Iată ce p depse ştiu da liberalii, 
pcnt-ucă locuitorii comunei Foit, au 
votată in m s l  cu Partidul Naţional- 
ţărănes-. fi*<ă cum se manifestă iu
birea iiberthlor fajă de ţărănime. 

Foit Ia, 17-1H-936.

Declaraţiune.
Subsemnatul Dr Alexandru Herlea 

in urma declaraţiunii d-iui Dr. Aurel 
Vlad, apărută în Nr. 12 a. o , al ga
zetei «Solia Dreptăţii*, prin care a- 
rată c i nu a fost in intenţiunea Sa 
niciodată să at.ngă onorabilitatea mea 
personală gi înt'ucât unele expies uni 
ar putea fi inteipretate în sens con
trar, această interpretare e împotriva 
intent unilor ssle gi ale ziarului său, 
îmi tin de deosebită datorie de o- 
noare, să arăt g: eu opiniei publice, 
< ă în toate articolele apărute in ga
zeta noastră „Solia*, scrise de mine, 
nu em înţeles nici o clipă să ating 
onorabilitatea personală a d-Iui Dr. 
A rel Vied, care prin trecutul său, 
este o personalitate de marcă a  tă- 
r i gi a cărui nume este gi rămâne 
inso îs în istoria politică a Ardea
lului-

Dr• Alexandru Herlea.

înscriere în Partidul Naţioual-Ţărânesc.
D-riii loan Budumn, loan Turdă- 

gan, gi Groza j Moise, vrednici frun- 
fruntaşi ţărani din Orăştie, retrăgăn- 
du-se din Partidul Libera', s’au în
scris în partidul nostru National 
Ţărănesc,

Urâm noilor tovorăşi de luptă suc
ces în lupta pentru apărarea drep
turilor ţăranului român gt înfăptui
rea Statului ţărănesc.
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M A R E  RATAE Prefectul răzbunător
în parlamentul liberal.
Deputatul nostru T>r. 'Vii’gil Solomon 
a fost atacat şi rănit la sânge.

In gedinte de Joi d. m>, a Came
rei s a u  înlâplai nişte fapte regreta
bile în viata parlamentară a ţării. 
Anume în urma unor s himări de 
cuvinte, deputatul cuzist Aron s a  
aruncat la dl Dr- Virgil Soiorr.on si 
l a  lovit' la acestea cunoscutul bă
tăuş* deputatul Robu, a  sosit si el 
dela tribună ş « început să-l lo
vească pe dl Dr. Solomon, pe care 
l-au doborit la pămân |i  l-au lovit 
la sânge până au sosit în ajutorul 
său prietinii* cari erau de fată* Ca
zul imediat a fost adus în fata Co
misiei de disciplină, care a hotăiît 
că îl exclude pe deputatul Robu pen

tru 30 de zile din parlament, iar pe 
celalalt agresor la 10 z le.

Această tristă întâmplare arată fă  
iiberalti nu mai sunt in stare să a- 
pere ordinea st autori'atea parlamen
tului eso. în cât ar trebui să-si vedă 
slăbiciunile si să plece cu D*zeu.

Noi pe această CîJe ne exorimăm 
mulţumirea, că fruntaşului nostru nu 
i-s’a întâmplat un lucru mai rău în- 
tr’un parlament atât de desorganizat.

Dl presedm’e Mihalache, imediat 
a luat cuvântul şi a  protestat foarte 
energic contra acestor triste întâm
plări.

Lupta minerilor
din A nien-diiiltii pentru  
un sa la r  m ai om en esc .

De multă vreme minerii acestei 
regiuni duc o vieţă foarte năcă
jită. Zilele de iucru au scăzut. 
Scumpetea a  crescut mereu» iar con
tractul colectiv, prin care minerii îsi 
asigurau minimul de existenţă la 
viaţă, a fost amânat până ce însfârşit 
sub apăsarea grea a  liberalilor* el 
a  fost ridicat la arbitraj* însă tot în 
paguba muncitorilor* La această nouă 
Si grea lovitură, minerii solidari până 
la unul, au declarat greva. Aceasta 
a  făcut guvernul să trimisă foiţe jan- 
darmeresti în regiune, iar pe de altă 
parte să anuleze sentinţa dată de

di Rătescu, preşedinte la Curtea de 
Casaţie Bucureşti ş să ordone Mi
nisterului muncii căutarea unei îm
păciuiri- Tratativele începute în a- 
cest sens si trimiterea altor delegaţi 
la Bucureşti a făcut ca deocamdată 
greva să f e suspendată- 

Deocamdată se pare că societăţile 
miniere au câşt gat ceva mărindu- 
li-se cota de livrat la G F- R., dar 
muncitorii se tem că ei vor fi traşi 
pe sfoară, m dându-li-se mărire de 
salar* căci cel de acum e neîndes- 
tulitor. Cu el se m» are de foame.

Acum se face anchetă în afacerea „Cagero"
— Liberalii tremură de frică —

După ce parchetul a reuşit ca să 
pună mâna pe Urosz si să-l aducă 
dela Viena acasă* procurorii au înce
put o anchetă foarte severă» Când 
au văzut hbeialu cum stau lu rurile 
au început să fem ure de frică, funucă 
în chestia dev.zelor a avut legături 
fi unii dintre cei mai mari Oameni 
ai liberalilor- Astfel chiar preşedin

tele Senatului liberal, Leonte Mol
dovan, a  fost preşedintele Conailiu- 
lui de administrate a societăţii care 
lucră cu devize, — şi mulţi s e u  gân
dit că atâtea mişelii numai cu pro
tecţie unui om mare s’au putut face.

Aşa lucră liberalii cu gheşeftarii, 
ps-o mână.

£. F.

Pentru magistratura judeţului nostru
Intr’unul din mm? rile trecute ale 

gazetei noastre a  apărut un articol 
care a fost interpretat contrar inten- 
ţiunilor noastre, astfel noi am fost 
aceia cari şi în art cole de gazete şi 
în acţiunea noastră politică am luptat 
pentru justele revendicăil ale insti-

tuţiunii magistraturei şi ale membri
lor ei. Noi am avut ocaziunea ca să 
ne convingem de integritatea morală si 
corectitudinea corpului magistre ţilor.

Pentru acea facem cuvenita rec
tificare.

Redacţia•

Liberalii au mărit bugetul
Ei vreau să stoarcă mai mulţi bani de pe
bietul popor.

Zilele acestea s'a depus de către 
guvernul liberal bugetul. Din acesta 
se constată că liberalii nu s’au mul
ţumit cu bugetul de anul trecut ci 
l-au mărit cu aproape două mii de 
milioane, adecă aproape douăîmili- 
arde de lei. — $i noi suntem de pă
rere că trebue să se dea la armată 
mai multe parale ca să ftm bine 
înarmaţi şi apăraţi dar acestea să 
se deie din paralele cari se dau în 
mod nefolositor în altă parte»

Ori liberalii nu s’su mulţumit cu 
atâtea sute de perceptori cari au fă
cut sechestre în părţile noastre, ci 
ei au măr t bugetul ca să poată 
stoarce cât mai mult dela bietul 
popor-

De aceea oamenii trebue să se 
organizeze ca să i doboiîm pe libe
rali şi să aşezăm dăriie după pute
rea adevărată a  ţării si a plugărimeî.

S. H.

sileNte d irecţiun ile m inelor  
hîi lo v e a sc ă  in existenţa- co- 
iiierciauţi 1 oi* şd m e se r ia ş i
lo r  rom âni.

S'ngurii meseriaşi români din Lo- 
nea, cari alături de aiţi megh'ari şi 
streini se bucurau pe lângă societa
tea Lonea de asa zisele Mbonuri", 
adecă de a vinde minerilor pe bo
nuri până la plată, erau Muntolu 
Ion pantofar şi Ciucaş Petru, măce- 
la-- Dar dună alegeri, prefectul a 
intervenit energic în mai multe rân
duri, ca acestora să li-se iee acest 
drept- Insfârşit după mai multe in
tervenţii energice (mai mult violente 
ele prefectului, directorul a convenit 
ca acestor doi Români să li-se iee 
acest drept, dâ«du-se minoritarilor.

E o ruşine.
Dar iată ca scrie un alt măcelar 

rom ân:
Stimate Domn. Pentru faptul că 

am strigat să trăiască luliu Ma- 
niu, am fost escortat la Petroşeni 
de 4 ori de către jandarmi, o- 
dată la Deva• Când au venit li
beralii la putere, — ml-au luat 
dreptul de a furniza cu »bonuri“. 
Când s’a făcut împrumutul am 
subscris de bunăvoie 2000 lei,, 
iar direcţia minelor cu puterea 
mi-a mai luat 12-000 lei din cei 
20-000, ce aveam să-i primesc 
dela ea pentru marfa furnizată.

La dare eram impus cu 3333 
lei, în anul 1935 după ce mi-a u 
luat dreptul de bonuri au urcat 
şi darea mea anuală la 9902, 
ca să mă nimicească de tot, pe 
când eu nu pot să tai decât a- 
bia o vită pe săptămână■ Gu
vernul se laudă, că sprijineşte 
pe micii meseriaşi romări, dar 
iată care-i sprijinul lor, că ne 
măncă fripţi şi rămân astfel pe 
drumuri cu o familie de 6 per
soane, în loc să muncesc şi eu 
şi să produc.

Ciucaş Candin, măcelar. 
*

In oraşul Petroşeni, negutorii: Ne
gru Dumitru, Iskovit* Israel, Beber 
dupăce li-si făcut perchizijii domi- 
ci'iare si corporale, la îndemnul ad
ministraţiei financiare, dar unde nu 
s’a găsit pimic, o parte din ei acum 
în urmă sunt şicanaţi de un anumit 
controlor Bischrean. Li se încheie 
acte tendeţloase, pretextându-ie că 
ar vinde gi Dumineca, pe când libe
ralilor Negulescu si Petrică, cari 
vând, deschis, în faţa chiar a  con
trolorului respectiv, — aceştia nu 
sunt văzuţi, ba sunt încurajaţi.

Petroşani la 17 111 1936. N- J>

Răzbunările Miociene
Hau cum turbă 
căzut în alegeri

Imediat după alegeri au început 
răzbunările. Astfel s’au împărţit per
ceptorii, executorii, s au luat scân
durile dela şcoli, s’au tăiat ajutoa
rele dela judeţ, o i unde s’a ştiut că 
oamenii eu votat cu partidul nostru- 

Altfel noi ne-am hotărât ca să 
deschideem o rubrică permanentă 
în care să arătăm lumii cinstite toate 
actele de răzbunare ale liberalilor.

Mioc ele năcaz că o

— Astfel vom arăta cu date şi cu 
c fie în această rubrică, în fiecare 
săptăn-ână răzbunările lor pentru ca 
să-i cunoască poporul cu cine au de 
a fîce-

De-aceia noi strângem în continuu 
toate datele despre asemenea răz
bunări, rugând pe cei cari cunosc 
cazur noi să ni le aducă Ia cu
noştinţă. 1. L.

Liberalii scumpesc
In noul tarif întocmit şi aprobat 

de forurile superioare C. F. R. şi care 
sa pune în aplicare pe ziua de 1 
Maiu. nu numai că nu s’au scăzu* 
tarifele de călători, dar ele au fost 
ch;ar sporite.

Reducerile de călători de pe liniile 
unde circulă automotoare s’a des
fiinţat. Deasemerea s ’au micşorat 
unele reduceri ca la expoziţii, târ
guri, staţiuni balneare şi climaterice 
etc , dela 50 la 25 k i suta.

S’a şters de tot reducerea ce se 
acorda ş la taxele de diferenţă pen
tru trenurile accelerate sau exprese 
celor ce călătoreau cu reducere de 
50 sau 75 la sută. Pe viitor acestea 
taxe de diferenţă vor fi plătite în 
întregime fie că cel ce călăioreste are 
drept la reducere sau nu.

Da asemenea s’a  spori* întru câtva

trenul dela t Maiu
şi tarifele pe ci. 11-a.

După cum vedem la întocmirea 
noului tarif, Direcţiunea, gen Cfr. nu 
s’a gândit nici dacum la scăderea 
tarifelor, ci !a sporirea lor.

Aceasta nu va produce însă nici 
decât folos Căilor ferate, ci va duce 
mai mul'ă apă pe moara autobuse
lor, cari si aşa fac destulă concu
renţă Căilor ferate.

D e vânzare.
Una mas nă de treerat (îm- 
blătt), cu motor orizontal,
12 cai putere. Cursa 220—
230 ture pe m nut, In bună 
stare de funcţionare şi cu 
toate accesoriile necesare. 

Controlată de M- & Ind. si Comp, 
Reg, T im iso ara . Nr- 201—1935.

B  E  R  I A  N, Cugit*.

Banca Centrală
pentru Industrie şi Comerţ Sucursala Haţeg

face cunoscut deponenţilor săi, că după depunerile vechi, 
pe anul 1935 a urcat dobânda cu un procent.
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M orar bun
Caut post ca morari, la moară siste
matică sau cu motor, oii apă — Tot 
odată cunoscând şi moratajfu, la mori 
sau m o t o a r e  de benzină, G îz sărar, 
Abori, Electrică şi Motorină.

Doritorii sunt rugaţi a se adresa la:

MAXIM CAZACU
morar

Goni. părtineşti u. p. Orăştie

Convocare

Ş T I R I
INVITARE. Frăţia Ortodoxă şi So

cietatea Femeilor Române din Orăţ- 
tie cu onoare Vă inviţi la conferinţa 
d-lui Dt. Nlcolae Colan, rectorul Aca
demiei Teologice din Sibiu, deapre 
Hrisio% şi Fariseii, Care va avea lor, 
In cadru! unui program, Sâmbătă, 28 
Martie a. c„ orele 8 jum- seara, In 
sala festivă a liceuhr.

t in e r ii  d in  c o n t in g e n t u l

1936, cari au primit şi cei cari tocă 
nu au primit ordin de chemare 
sunt datori să se prezinte Intre 1 şi 
10 Aprilie, căci In ca* coatrar vor fi 
consideraţi de dezertori şi pedepsiţi
conf. Legii militare.

•
Dl 1UL1U MAN1U VA Ft SĂRBĂ

TORIT, S’au împlini 30 de eni de 
când dl Iuliu Maniu luptă în Parla
ment, mai înlâiu în cel unguresc şi 
acum în cel românesc. Organizaţia 
nat onal-ţărăn stă din jud. Alba, ju
deţul unde e ales dl Maniu, vrea să 
sărbătorească această împlinire de 
30 de ani de luptă nat onafă, Săr
bătorirea se va face la 6 Mail?, când 
se tine congresul anual al organiza
ţiei şi când va fi şi la Alba-Iulia o
mare adunare poporală.

•
AU NĂVĂLIT TIGRU IN SA

TELE ARMENIEI. Din Turcia #e 
aanunţă, că sălbltâciuuile pădurilor 
n’au ce mânca, deoarece nu gisesc, 
ca în alţi ani, fructe şi ierburi bune 
de mâncare. Foamea lor e atât de 
mare, Incit tigrii au năvălit prin co
munele apropiate, sfăpind un mare 
număr de oi | i  turme de vite. Ţăra
nii au fost înarmaţi şi puşi pe picior 
de rpzboiu împotriva animalelor. Nă
vala sălbătăciunilor flămânde a pro
dus mare frică şi frământare prin co
munele din apropierea pădurilor, căci 
de astfel de „marşuri* şl de război 
cu animalele sălbatice, nu s’a pome
nit niciodată pe meleagurile acelea. 

«
O MOŞTENIRE URIAŞĂ. O ru

soaică numită Piike Darih » fugit din 
ţa?a ei de frica bolşevismului. Acasă 
s  fost bogată, a dus o viaţă lipsită 
de greutăţi materiale. Plecată In lume 
a tndurat multe şi a trecut prin mari 
sărăcii, colindând prin multe ţări. S ’a 
stabilit In România, la Făgăraş, unde 
o ducea greu, lucrând pantofi de 
casă. Iată insă că mai nou primeşte 
ştirea că a moştenit dela un unchiu 
de-al ei mort în America, aproape 
o sută de milioane Lei. Banii vor fi 
ÎQ.curând (n mâinile ei şi atunci viaţa 
I-se va schimba iarăşi ca pe vremu
rile bune.

Redacţionale
Gazeta noastră nu va apare 
săptămâna viitoare din cauza 
mutării tipografiei noastre în 
alt local, care durează un 
timp de cel puţin 10 zile- — 
De*aceia iub t i nogtrii ceti
tori să fie liniştiţi şi să a r  
tepte cu încredere reapariţia 
gazdei noasire.

*

PROPRIETARII POMILOR rodi
tori sunt datori ai curăţa de omizi, 
Cei aflaţi că nu au curăţat omizile vor 
fi daţi în judecată. Se va fece un 
control riguros atât In oraş cât şi ta 
livezile de pomi.

Şeful comisariatului 
Secărea loan.

Şeful Bir. Adus.
Emil Roşea.•

CE A LUCRAT POSTA ROM. 
IN 1934. In 1934 s’au prezentat în 
toate oficiiie poştale din ţară 281 mi- 
ii one 700 de mii 866 scrisori simple 
şi 7 milioane £68 de mii 990 scri
sori recomandate. Aceste scrisori au 
fost trimise înăuntrul ţârii. In străi
nătate 12 milioane 862 de mii 811 
scrisori simple şi 8 milioane 854 de 
970 scrisori recomandate. Din străi
nătate au sosit 22 milioane 594 mit 
741 scrisori simple şi 71? de mii 637 
recomandate. In acelaşi an s’au tri
mis la lăuntrul ţării 3 mii. 616 mii 
256 de telegrame interne şi 772 mii 
531 externe. Cinci dintre acestea din 
urmă au fost trimise la Abisinia. In 
acelaş an s’au vândut timbre de 539 
milioane 359 mii 557 şi 55 bani. Posta 
â inc&ssat în acel an un miliard 21 
milioane 105 Lei şi a cheltuit 929 
de milioane 517 mii 53 L$i.

«
CEL MAI MARE ZEPPELIN DIN 

LUME, Fabricile deia Fndrithshafen 
dm Germania, au termin&t construc
ţia celui m ti marc Zeppriin din lume. 
Acest uriaş băl&ur de metal are o 
lungime de 238 de metri şi o lăr
gime de 42 metri. Motoarele lui au 
4200 cai, cu o iuţeală de 125 kilo
metri pe oră. Ei va putea transporta 
dela 50—80 oameni, afară de perso- 
na.ul dirijabilului. Inginerii spun că 
Zeppelinul acesta va putea zbura 14 
kilometri fără scoborlre.

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.

Informaţi uni Îs administraţia ziarului 
“Solia" din Orăştie.

Onor. Membrii „Reuniunii Mese
riaşilor Români" din Orăştie, în con
formitate cu art. 14 din statute, se 
invită a lua parte la:

Adunarea generală ordinară
care se va ţinea Duminecă 22 

Martie 1936. la orele 3 p. m. în lo 
calul Reaniunei (Palatul Bănci „Ar
deleana") — cu următoare*, 

ORDINE DE Z I :
1. Deschiderea adunării.
2. Raportul cenzorilor.
3. Raportul cassarului.
4. Descărcarea Consiliului de ad

min straţie şi ceuzoriior. de ges
tiunea anului 1935.

5. Raportul secretarului.
6. Aprobarea bugetului pe 

anul 1936.
7. Rapoitul presidiului,
8. Eventuale propuneri.
Ia csz că la ora 2 p. m. nu se va 

prezenta numărul corespunzător de 
membrii, pentru a aduce hotărâri 
valide, adunarea se va ţinea In ace
iaşi zi şi In acelaş local la orele 4 
p. m. fără considerare la numărul 
membrilor.

N. B. — Domnii care doresc a 
controla gestiunea anului trecut să 
poftească la Dl cassar Vasiie Budoiu 
unde le stau la dispoziţie scriptele.

Orăştie, din şedinţa comitetului ţi
nută la 20 Februarie 1936.

Preşedinte, Secretar,
D. Martin, /• Balsam

Gasă de vânzare.
Casa Reun. Meser. Rom. Orăştie 
aflătoare In colţul Str. Şaguna şi Gh. 
Coşbuc, vis» a-vis de edificiul Poştei, 
se vinde In condiţiuni favorabile. 
Casa şi terenul e dentul de spa
ţios pentru două case, anume cu 
o poartă In Str. Ş a g u n a ,  iar a 
doua unde se află d* present 
Astfel se vinde şi In două părţi 

Doritorii a se adresa D-lui:
DUMITRU MARTIN, 

preş. Re an.

Cătrâ iubiţii noştrii cetitori
Implinindu-se în curâ id un an 
de zile dela apariţia g az e t e i  
noastre, — pe care-o scoatem 
cu enotme sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a plăcut să vă desfătaţi 
mirriea ş : sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi la exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de Iei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi în viitor să asigurăm a- 
pari ţ a  ei.

De vânzare
Un taur de vânzare, de 1 
an şi 2 luni, rasă zinen- 
tal, se află de vânzare lai

Costa Nic.
d in  M Ă R T I N E Ş T I

harnici strângăto i 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
„SOLIA* 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici strâng ători de 
abonamente.

D e vânzare 2
iisiww  mini11—1■— ■■»———ti

Un taur de 1 sn şl 1 lună, 
rasă zimental, in perfectă 
stare de sănătate, vizitat de 
medicul veterinar si apro
bat, se află la:

X̂ isp Petru
din BORCEA-MARE-

Cotiţi şi 
faceţi 
reclamă 
numai în

gazeta „SOLIA11

A tenţiune 1 A tenţiune!
Subsemnatul aduc la cunoştinţa Onor, public din Orăştie şi 

jur, căci cu 1 Martie a c., mi-am mutat atelierul de 
legătorie de cărţi din Calea I. G. Duca 20, în

Piaţa „Ardeleana4* Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucen ic, care 

să aibe 2 - 4  cl. sec.
Rog şi pe mai departe sprijinul onor. public 

DUMITRU PARDOS, m. legător de cărji.

Girant: Dr. AL E X.  H E R L E A Tiparul Tipografiei „LUMINA*,  Orăştie 1936,


