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ORGAN AL PARTIDULUI N A T IO N A L  ŢĂRĂNESC

Decât robi înjugaţi ai feuda
lismului agricol sau ai capita
lismului industrial şi bancar 
mai bine mor{i în tranşeele 
celei mai necruţătoare lupte 
sociale, — pentru eliberarea să
răcimii, — pentru înălţarea na
ţiunii şi pentru înflorirea Ţârii.

Redacţia şl Administraţia:
Or&ytie Str. Oh. Beri tiu Nr. 1.

Apare săptămâna! sub îngrijirea unui 
comitet .le redacţie.

D r e c t o r :  Dr. Alex. Herlea

A B O N A M  E N T E :
pc 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . . .  00 M 
pe 1 a n . . . 120 lei pentru Inst. şi Aut 000 M 

Pentru (Irani 50 lei pe anul intreg.
E x e m p l a r u l  2 Lai.

Tineri şi Bătrâni
Domnii membri ai comitetului judeţean a organi

zaţiei Partidului Naţional-ţarănesc din jud. Hunedoara, 
cu onoare sunt învitaţi a lua parte la

şedinţa, ordinară,
ce va avea loc în ziua de D u m i n e c ă ,  i n  3  
M a i n  1 0 3 0 ,  l a  o r e l e  3  <1. rn .,  i n  
D e v a ,  — n noul local de club al Partidului 
Naţional-ţărănesc.

La ordinea de zi sunt importante cauze de partid 
în care scop este de dorit să nu absenteze dela 
această şedinţă nici unul dintre domnii membri.

Deva. la 25 Aprilie 1935.
Vice-preşedinte: Secretar general:

I>i\ Iustin Pop adv, Lazar Dânşoreanu.

Se agită gardiştii.

Intre multele şl variatei® crize 
cari străbat viaţa publică, este şi 
«riza de autoritate. Fără cinstirea 
şt peţulrea autorităţii nu se p ate 
înch’pui convieţuire omenească. 
Acesta este un adevăr care n’are 
lipsă să mal fe dovedit. Să pri
vim în jur de noi: char şi nu 
mai dot trei să se asocieze la o- 
laltâ şi deja trebne să fie unul 
care conduce, care îndrumeazâ 
viaţa asociaţiei.

Trebuie prin urmare autoritate, 
trebuie subordonare — şl, totu* 
cât a scSzut în zilele noast e sim
ţul autorităţii şi cât de greu le vine 
oamenilor din ziua de azi să as
culte, să se supună. Câte diversi
unî  câte lucrături şl câte apucă
turi tu  se întrebuinţează, ca să 
iasă de sub obligaţia ascultărd! 
De când o parte a îngerilor din 
ceriu s’au revoltat împotriva Iul 
D-zeu şi de când cocducăto ul 
lor a scos din gură ruvâatul de 
mândrie: „nu voi sluji*, de atuncia 
de toarte multe ori se repeteşte 
acest cuvânt între oameni, — se 
pare Insă, că nici câod nu s’a au 
zit aşa de deseori ca şi ’n zilele 
noastre, când se lucrează sistema 
tic şi pe toate căile la distrugerea 
principiului autortâţli dintre oa
meni.

Această criză de autoritate se 
Înfăţişează şl in conflictul latent ti 
lupta surdă ce se duce îatre ti 
neri şi bătrâni. In toate aşezămin- 
tele vieţii omeneşti se afirmă acest 
coiflict. Nici unde însă nu 1 s’a 
dat proporţiile, pe cari le are în 
viaţa pol'tlcă. Aici pe faţă se pune 
problema, că politicienii bătrâni, 
nărăviţi în anumite obiceiuri, tre 
bule daţ! la o parte, ca să le o- 
cupe lecui t!neril capabili, entu
ziaşti şi cu un capital de muncă 
superior.

Iar cei mai bătrâni, la rândul 
lor, nu văd cu ochi buni îmbul
zeala tinerime! în viaţa politică. 
Aceasta este o realitae şi const! 
tue izvorul multor (onflcte şi lu
crături, de cari e bine să ne ocu 
păm.

Care i prin urmare cauza ten
dinţei de excludere dintre aces'e 
elemente? O vină comună atât a

tinerilor cât şl a b trânllor. Nu 
se poate trage la îndoială, că sunt 
mulţi oameni politici, din genera
ţia celor mal bătrâni, cari au pri
vit ş' privesc poltica prin prizma 
intereselor şi a demnităţilor cari le 
ocupă, fără sâ-şi pună problema 
înfăptuirilor obşteşri, Şi această 
attudine, este firesc, că irită, nul 
ales dementele tinere.

De alts parte nici tinerii din 
ziua de azi, cari cu atâta gălăgie 
şi vorbărie asediază tărâmurile 
vieţii politice, nu sunt mai idea
lişti şi mai străbătuţi de gândul 
binelui public, de cât anumiţi bă
trâni. îşi cer locui In politică, a- 
decă poftes: demnităţi politice nu 
pentrucă doresc prikgiu de muncă, 
ci pentrucă vreau să parvină pen
tru a-şi crcia îa pripă situaţii ma
teriale cemunefte.

Pentru a evita această rivali
tate nefolositoare şi pentru a eli
mina contlictul dintre tineri şi bă 
ttânf să se accentueze mai mult 
principiul muncei puse în servi
ciul cauzei politice şi să se aibă 
în vedere munca şi realizările ob
şteşti la conplinirea demnităţilor 
politice.

Dacă programul partidului nos 
tru s’a întregit si acomodat cerin
ţelor vremii şl a oamenilor, atunci 
să se introduc* şl în procesul de 
organizare cot riul valorilor şi a 
munci, ca să avem la baza vieţii 
de partid principiul autorităţii, care 
constitue o nedesmlrţltă forţă de 
generare a acelui dinamism, care 
se doreşte şi se accentuteză cu 
toate ocaziunile.

Astfehu privită realitatea poli
tică dispare şi diversiunea conflic
tului nefiresc dintre tineri şi bă
trâni,

V aler Paveloniu.

Reîntoarcerea dlor 
Averescu şi Titulescuîn ţară

Dl mareşal Averescu şi dl minis
tru de externe Titulescu, s ’au rela
tors în săptămâna trecută In ţară. 
Dl mareşal Averescu s ’a dus la Tarnu 
Severin.unde-şl are casa şi moşia, 
iar dl Titulescu deadreptul ia Sinaia 
spre a-i face Maiestăţii Sale raport 
despre cele înttmplate în străinitate,

De vacanta Paştilor ne-au venit 
acasă copiii dela şcoale. Au ven*t 
şl tinerii universitari, cari tn loc să 
odihnească oslenelele zilelor de carte, 
au întreprins o întinsă acţiune poli
tică în satele noastre, în favorul gru- 
pări'or politice: „Totul pentru ţară“, 
fostă garda de fier- Nu am avea ni- 
m:ca împotriva a lu n i i  tineretului, 
că doar afribuiivul tinereţii este 
acţiunea, dacă n’ar fi această ac
ţiune politică şi încă ga dis>ă. Pe 
ce temă se agilă gardiştii?
Pe tema naţionalismului ca scop şi 
a dictatur i ca metodă.

N.‘ t'onalismul nu se poate fxpro- 
pria pe seama unei grup5ri politice, 
că el este legea şi bunul scump al 
naţiunii noastre întregi, în privinţa 
căruia cu totii trebue să fim c* a- 
aceeaşi simţire şi gata la orice sa
cri fîcu. Problemele cari se pun în 
cadrele preocupărilor polirice» sunt 
de ordin social şi economic, deci nu 
împotriva principiului national, ci 
pentru sporirea dinamicului national.

Nu putem înteîeg», prin urmare 
agitaţia şi frământările pe această 
temă in mijlocul poporului nostru, 
care a născut putini trădători şi care 
cu prisosinţă şi-a dovedit, prin sa
crificii milenare, conştiinţa naţională.

In privinţa metodei de luptă şi 
de aplicare a p ograrmilui cu mij
loace de violenţă şi dictâtmă, — ia

răşi nu putem pricepe propaganda 
în mijlocul poporului nostru.

O miie de ani am fost robii die- 
taturei magh’are şi n’am uitat nici 
paragraful douăzeci şi cinci dela în
ceputul României Mari, cal*ă putem 
presupune, că poporul nostru e r dori 
un astfel de regim şi o astfel de stă
pânire politică. In condifi de liber
tate şi legalitate şi abia putem su
porta abuzurile şi nedreptăţile! Dar 
dacă ar mai avea stăpânitorii noş
tri şi puterii dictatoriale, — ne-ar ju- 
puia de abinelea-

Pentru toate aceste consideratiuni 
nu putem lua In serios agitaţia gar
distă şi nu credem în succesul ei.

Din R ă z b u n ă r ile
liberalilor asupra oamenilor noştri

Notarul comunei Aninosss, Nicu- 
liţă Moga însoţit de un sgent fiscal, 
fn sius de 4 Aprilie a. c. s ’an pre
zentat la privilia dlui Ovidiu Botici, 
preşedintele organizaţie noastre de 
acolo şi i-au sigilat pivniţa plini cu 
blufuri tn valoare de 60.000 lei pen
tru un impozit de 6500 lei pe anal 
1935—36 către comună, deşi contri
buabilul avea toată bunăvoinţa să
plâteaS ' ă
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la sfatul pseudo-fiihrerului August Martini.
Saşii din Orăştie de râţitfa ani 

Încoace vreau t i  fie tare şmecheri, 
jucând ta politică o echilibristică in
admisibili. Când cu naţionsl-ţărăniştii 
când cu liberalii, când pe seama lor 
Inşlle, scontând în felul acesta bene
ficii pe seama lor. Regisorul acestor 
ac|iuni este pseudo fiihrerul lor, sim
paticul domn Dr. August Martini, 
care luptând In numele ideilor demo
crate, comandă In sânul populaţiunii 
săseşti cu toată tenacitatea tradiţională 
a lor, fără ascultarea glasului popu
lar săsesc fi fără calcularea serioasă 
a intereselor adevărate a minorită
ţii lor. Deaceea Saşii serioşi şi cu 
socoteală, nu au aprobat nici odată 
politica dlui August Martini.

Partidul Naţional-ţărănesc în po
litica generală totdeauna a purtat po- 
nosul că sprijină minoritîjile, — şi 
din acest motiv o parte a opiniei 
publice româneşti poate s ’a Îndepăr
tat sufleteşte de partidul nostru. Noi 
Insă am avut o linie de conduită In 
baza ideilor superioare de umanitate 
şi dreptate faţă de minorităţile noas
tre etnice. Totuşi la alegerile din 
1933 pentru a 3-a oră cel puţin dnii 
Saşi din Orlştie au sprijinit partidul 
liberal şi dl Martini deşi liberalii au 
dizolvat In mod abuziv Consiliul co
munal ales de popor, totuş a Intrat 
ta Comisia interimară a InUmecimei 
Sale.

Atflncia Saşii ne-au răspuns că 
ei, ca o m'noritate cu mare partici
pare In averea comunală, au fost 
obligaţi să se reprezinte în Comisia 
interimară pentru apărarea interese
lor lor şi c i ei în baza acestui prin
cipiu trebue să intre In orice comi
sie interimară. Când întunecimea Sa 
a fost debarcat din primărie, dl Mar

tini n’a primit să figureze Ia Comisia 
Interimară a dlui Secărea, deşi această 
comisie a fost unită cu consensul or
ganizaţiei judeţene statutare a parti
dului liberal. Aceasta dovedeşte Că 
dl Martini n’a fost sincer In motiva
rea colaborării sale, cu prima comi
sie întărim»! ă liberală şi la mijloc 
am putea crede că ar exista şi alte 
interese. Şi iată de ce Saşii din O- 
răStle trebue să-şi caşte bine ochii 
şi să vadă clar, cari sunt interesele 
lor, convingâcdu-se că dl Martini este 
un pscudo ftihrer. Dar au venit li
beralii cărora dl Martini le-a dat 
con.ursul şi i-au dat afară ps Sişii 
dela primărie. Totuşi la alegerile par
ţiale dela 18 Febr. 1936 dl Martini 
a determinat şi inlluinţat Saşii s i  vo- 
te«e cu liberalii. De-aici noi am vă
zut ce purtarea civilizată si dreaptă 
fată de minorităţi pe cari am a- 
jut’o noi, este o greşală şl că tre
bue să te porţi rău cu ei. pentrucă 
altfel ei nu ştiu decât de frică. A- 
ccastă pol t că ti:âloasă de linguşire 
şi de lichelism, niciodată Insă n’au 
aprobat’o Saşii cei serioşi, cari şi-au 
dat seama de adevăratei interes al 
poporului lor.

Mare ne-a fost Insă bucuria că 
după ce Saşii au făcut un nou act 
de lichelism faţă de liberali aceştia, 
i-au lovit cu ştibla cum să cade şi 
şi la reorganizarea Comisiei interi
mare pe reprezentantul afirmativ al 
Saşilor l-au dat afară. Aceasta este 
consecinţa logică a unei politici de
lichelism in locul uneia de demni
tate• Iar Saş 1 cu tragere de inimă 
pentru interesele lor, trebue imediat 
să-l iee la răspundere pe di Martini 
şi să-l întrebe că pe ce drum It con
duce de 15 ani încoace?!

x.

UN DECORAT CU VIRTUTEA 
MILITARĂ B Ă T U T  PÂNĂ LA 
SÂNGE.

Unicul ţăran din V. Jiului deco
rat cu medalia „VIRTUTEA MILI
TARĂ“, anume Bărăiac Dumitru, 
din Iscronl a fost bătut până la sânge 
de către şeful de patrulă Gheorghe 
Chiriac în următoarele împrejurări.

Numitul Bărăiac Dumitru la ce
rerea postului de jandarmi a furni
zat un car de lemne de toc ■ Când 
să ceară costul lemnelor vândute 
i-s’a aruncat în batjocură 10 lei pe 
cari refuzând a-t primi a fost scui
pat şi bătut până la tănge. lată că
rei răsplata decoraţilor cu cea mai 
mare medalie, sub trista guvernare 
liberală• Ce au de zis Ia aceasta toţi 
marii şi micii patrioţi?

Conducătorii minelor din Âni- 
noasa lasă pe ţărani fără apă pota
bilă■

O parte din ţăranii comunei Is- 
Croni sunt nemulţumiţi şi foarte agi
taţi din cauza că inginerul şef din 
Aninoasa a captat apele părăului

La întrunirea tineretului naţional- 
ţlrănesc dela Bucureşti, In s ’a adân
cit programul profesional şi s’a proc
lamat întâietatea sau primatul ţără- 
nimei, — s’a stabilit că viitoarele 
guvernări naţional-ţărăniste vor avea 
de grije ca să fie mărit numărul tn- 
vlţătorilor şi Şcoala primară va fl 
întărită spre a putea să dea Învăţă
tura necesară tuturor.

Dealtfel grija ce se dă întemeierii 
statului ţărănesc arată de pe acum, 
că şomajul de tot felul va dispare 
complect, odată cu aplicarea acestui 
vast program. Nu vor fi Iacă destui 
intelectuali pentru toate necesităţile 
prevăzute în acest plan pe recons
trucţie totală a României Mari.

Noi, care avem la zuflet g'lj» 
şcoalei primire şi care de atâţia ani 
vedem nevoia şi mizeria In care ae 
zbate aceasta, noi care vedem cu 
mâhnire durerea colegilor noştrii ti
neri cari eşiţi de pe băncile şcoalei, 
nu-şi pot găsi nici un fel de între
buinţare In tavăţămât, ci tânjesc de 
pe o zi pe alta, — avem o tresărire 
de sinceră şi nestăvilită bucurie că 
acest mare partid, de nădtţde şi de 
viitor, şi-a luat public şi solemn a- 
cest mare şi nepreţuit angajament. 
Astfel teroarea desfiinţării de şcoaie, 
de posturi, cum a fost până acum, 
nu va mai fi cunoscută şi învăţăto
rii având liniştea necesară muncii lor 
creatoare, vor putea lucra liniştit şi 
cu roade nebănuit mai mari ca până 
acum. Apoi întărirea şcoalei înseamnă 
•  serie întreagă de m i8uti, Intre cari 
şi provederca ei cu toate cele nece. 
sare. Nu numai curăţenie şi încălzit, 
care lipseşte azi din multe şcoale ale 
poporului, dar şi material didactic 
abundent spre a se putea face un 
învăţământ modern, dar, mal presus 
de toate, inlr’o şcoală a Statului ţă
rănist, — Şcoala primară va trebui 
să aibă neapărat, câmpul de expe
rienţă agricolă, In care învăţătorii şi 
elevii, răscolind brazda, să înveţe a

Piscul dccându-le spre coloniile mi
niere şi secând valea Piscul de unde 
s . «dăp&u vitele sătjni’or din Iscronl 
şi de unde îşi luau apa potabilă.

Plantaţii cu forţa în grădinile ţă
ranilor din Măleia şi Dăroneşti-Pe- 
troşenl.

Primăria oraşului Petroşeni con
tra voinţli proprietarilor a pus să se 
sapa gropi în grădinile de pomi ale 
acestora spre a sădi brazi. Ţăranii 
au protestat contra acestei silnicii de 
neînţeles.

La propunerea dlui Bâj:a comite
tul a ales pe dl Nicolae PoDovici In 
postul de al II lea vicepreşedfnte "pe 
plată al org. din V. Jiului.

*

Excluderi din partid.
Organizaţia partidului naţional- 

ţărănesc din comuna Iscroni a exclus 
din sânul său pe Ilinesc Petru Go- 
ghiţă pentru atitudinea sa nedemnă 
şi necredincioasă din timpul alegeri
lor dela 18 Februarie a. c.

Corespondent.

observa, a cultiva mai bine şi a în
drăgi această cultivare a florilor, le
gumelor, plantelor, In toată realita
tea el curată, nu ca aii, cănd spre 
ironia sorţii, aceste lucrări, Intr’o ţară 
agricolă, eminamente agricolă cam 
se obişnueşte a se spune, — s i  se 
înveţe numai carte, în teorie.

Ţări cu mult mai puţin şi mai 
rău pământ cultivabil s'au îngrijit, de 
malul vreme, s l  pro vadă şcoalele 
primare din acele ţlri, ca acest ne
cesar câmp de experienţă agricoli, 
cele mai multe cu ferme chiar, — 
la noi lipsesc cu totul şi apoi ne mi
răm că ţărmul nostru nu ştie cultiva 
mai bine pământul. Şcoalele noastre 
primare n’au nici atâtea împroprie
tăriri, o limbă de pământ lângă ele, 
In scopul arătat mai sus, pentrucă 
fmpărţborii lacomi şi funcţionarii hri- 
plreţi, In schimbul bacşişurilor grase 
ce le surâdeau, şi-au bătut capul mai 
mult cum să mai scape de sub su
pravegherile legii pe anumiţi mag
naţi sau favoriţi, decât să aibă în ve
dere şi trebuinţele şcoalei primare 
şi viitorul economic »1 neamului şi 
astfel şi după împroprietărire şcoa- 
lele au rămas ca mai înainte stu  în 
cazul cel mai bun cu câte o râpă 
sau grindeiu la care n’a lăcomit ni
meni altul s’su n’a trebuit nimănui 
din sat.

Din şcoalele de sz*, spre a fi cu 
adevătat ale poporului, şcoale reale, 
pregătitoare pentru viaţă, pentru o 
viaţă mai omenească a ţăranului de 
mline, — aceasta ar fi întâiul mare 
ajutor se li-s’ar da şl întâiul mare 
impuls spre reformarea din rădăcină 
a papagali*mc lui dăunător şilnchirci- 
tor din şcoala de azi.

Ar mai arma apoi şi o altă se 
rie de măsuri, la care ne gândim să 
le sugerăm tuturor binevoitorilor, 
dar mai ales celor chemaji şi pe care 
le vcm comunica tn viitoarele noas
tre articole.

ALEXIU DAVID.

Şedinţa comitetului de plasă
a Partidului Naţional-Ţărănesc ia Petroşeni.

In ziua de 24 Aprilie a. c. s’a ţi
nut la Petroşeni o şedinţă a comite
tului de plasă prezidat de dl Alexiu 
David, După rapoartele secretarului 

şi a preşedintelui cari In afară de 
expunerile curente au rapoitat celor 
de faţă şi despre activitatea parla
mentară foarte frumoasă a dlui Ghijă 
Popp. Comitetul In unanimitate i-a 
adus elogii şi mulţumiri pentrucă In 

două rânduri a venit In ajutorul po
pulaţiei din regiune, odată interve
nind contra ororilor fiscale şi altă
dată sărind In ajutorul muncitorilor 
mineri. După examinarea situaţiei po
litice locale care este din ce In ce 
mai favorabilă partidului nostru s’au 
discutat diferite plângeri şi s’au denun

ţat unele abuiuri grave dintre cari 
amintim sici câteva.

Ca risbunare politică lui Petru 
Mojoatcă din câmpul lui Neag i-s’a 
luat arma de vânătoare deşi plătise 
taxa tn regulă şi are permisul No. 
18200 Pref. Deva. Dreptul i-s’a re
vocat cu deciziunea No. 3815 pe mo
tivul că ar fi părăsit societatea de 
vânătoare.

Tot acestui vrednic ţăran, fiindcă 
posedă o maşină de cusut pentru 
cată i-s'a cerut •  taxă de 2000 lei

pe motivul inventat că ar coase ş 
altor săteni din câmpul lui Neag.

Toţi ţăranii din comuna Câmpul 
lui Neag se plăng împotriva şt fului 
de post de jandarmi pe motiv că 
persecută pe ţărani pentru atitudini 
politice ş!-i ameninţă mereu că-i va 
tunde In batjocură.

Toate comunele din V. Jiului se 
plâng că societăţile miniere au plan
tat cu pueţl de arbori toate coastele 
şi râpele din mijlocul fânaţelor ţără
neşti, ffcră Insă a le îngrădi, cum ar 
fi legal, ci lăsându-le aşa desgrădite 
ca să poată prinde vitele sătenilor, 
să-i amendeze şi astfel să- i persecute 
şi pe propriile lor locuri s i nu-şi 
portă creşte vitele. Autorităţile sunt 
datoare să constrângă societăţile să 
îngrădească plantaţiile ce au făcut, 
căci pe locurile lor ţăranii nu pot 
sia toată ziua cu băla lângă vitele 
ce au, să le vândă iar na pot, edei 
ele sunt unica lor sursă de traiu şi 
de câştig.

Şeful de patrulă Gh. Chiriac dela 
poetul Iscroni-Surduc a împuşcat por
cul tocuiforuiui Râdoi - Rusu -Vălu- 
reanu pentrucă intrase In curtea ca- 
sarmei Care este deggrădttă. Tot acest 
şef de patrulă din răzbunare politică 
a bătut pe Burlec Ion Martin.

G r i j a  Wooalei

Viitorul şcoalei primare
în programul partidului na|ional*|ărănesc

CJcitiţi numai „Solia’’
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Conu Costică Bursan
sărbătovit h \  Hn n ied oara

In Dumineca irecută dl deou'al 
Bursan a fost sărbătorit la Hune
doara. Ce(ăţenii, cari cu două luni 
mai înainte. Ia alegerile partale din 
Februarie, l’au blamat, acum l’au 
sărbătorit, zice-se pentru serviciul 
de bun părinte al plasei şi pentru 
înfăptuirile importante din oraşul fi 
plasa Hunedoara-

Ca adversari tr buie să recunoa
ştem, că dl Bursan « înfăptuit lu
cruri frumopse la Hunedoara dm 
averea statului; trebue să ecunoştem 
şi aceea că ce ăţenii Hunedoarei ou 
făcut un act de foarte omeneas ă 
valoare, recunoscâtidu-i binefacerile.

Nu putem însă, să nu ne adu
cem aminte de anumite lucruri pe
trecute după alegeri şi anume, că 
dl C  Bursan luând a t de blamejul 
suferit dela bunii şi recunoscătorii 
lui alegători s’a arătet atât de afec
tat şi neînduplecat supărat, de şi-a 
abzis locuinţa d n Hunedoara, a vân
dut mobilierul, a lichidat toate refe
rinţele personale din Hunedoara şi 
plecând, a declarat şi prietinilor şi 
adversarilor deopotrivă ca nu va mai 
reveni la Hunedoara.

Ori. ab'a după două luni s’au 
uitat toate supărările şi dl deputat 
Bursan revine ca un erou politic Ie 
gendar preamărit de recunoştinţa po
porului-

Aceste înfăţişări ale atitudinilor 
contradictorii din partea dlui Bursen 
ne fac să credem de verificat, prin 
ele, ad vărul şoaotelcr din vremea 
alegerilor, cd dl Bursnn deşi liberal, 
deşi afişat prieten bun cu dl Miocu, 
dar ar fi sprijinit pe candidatul opo
ziţiei, pe G. Popp. Că numai aşa se 
poate pricene deplasarea de voturi» 
*şa de neobişnuită în pl isa Hune
doara, spre t.aitidul neţ onal ţărănesc.

Noi aceste observări le facem 
spre a-1 face pe dl prefect Miocu 
să caute cauzele căderii sale afât 
de dramatice nu numai în acţiunea 
opoz t’ei. ci şi în rândurile arh an 
ghelilor liberali dela Bucureşh, cari 
în plin elan de ascensiune r-au a- 
plicat această fiolă de stâmpărare, 
ca să ajungă si dsul la situaţia şi 
soartea bietului f o s t  preşedinte 
ardelean al organizaţiei liberale: 
dlui Ion Vulcu.

V. P.

Ultimile tulburări din Palestina
40 de morţi peste 2oo răniţi

Situaţia cout'nuă s i se agraveze 
în întreagă Palestina. Greva generali 
decretată de musulmani paralizează 
activitatea oraşelor Iaffa fi in parte 
Haifa. La Ierusalim au fost luate mă
suri polifieneşti extrem de severe în 
vederea m ari afluenţe de musul
mani, cari veniseră de siua rugăciu
nilor ia oraşul sfânt. Nu s’au sem 
nalat noui victime, dar în regiunea 
din jurul oraşului Iaffa, arabii con
tinuă s |  incendieze cisele evreilor, 
cari se refugiază in masse spre Ie
rusalim. La Tell Aviv numărul refu
giaţilor dela Acre şi Habron trece de

8000. Dupt ultimele informaţii], cu
lese pe cale particulară, se pare că 
în total au căzut în aceste lupte 40 
morţi şi peste 200 răniţi.

Pe de sită parte se anunţă că i i  
bună parte situs ţia s ’a liniştit in Pa
lestina. La Ierusalim toate încercă
rile de demonstraţii au fost Înăbu
şite de poliţie. înaltul comisar al Pa
lestinei, Woulhope, a declarat că în- 
tşuclt arabii vor continua tulburările, 
guvernul va fi silit să Înarmez* pe 
evrei, pentruca aceştia să secundeze 
autorităţile, orgacisându-şi auto-apă- 
rarea.

N’a fost surprins administratorul finan
ciar Manole Gheorghe din Zălau când i-s’a 

adus la cunoştinţă că a câştigat 
un Milion lei la loteria de stat....
, Era sigur ca va câştiga...

„Cine joacă la coleclur* Banca 
11 i e s c u câştigă s'gur 1!.. aceasta este 
Credinţa formată de jicâţ orii Loteriei 
de stat, şi Că an dreptate, dovada o 
face cazul d-lui Manole Gheorghe, 
administrator financiar din Zalău cate 
a câştigat Lei UN MILION la clasa 
2-a Loteria 10 a a cărei tragere a 
fost a patra ai de Pişti. — Dl Ma
nole Gheorghe a cumpărat lozul la 
începutul Loteriei de Stat dela Li
brăria Serees din Zalău, subcolectura 
Băncii Iliescu. — Cu acest loz a par
ticipat la toate tragerile până azi şi 
nu a câştigat n'ci un ban. — Cunos
cuţii D-sale il ridiculizau: că aruncă 
banii degeaba, că nu va câştiga. — 
Dl Manole Gheorghe le răspundea 
întotdeauna:

„Orice îmi spuneţi nu m l descu. 
rajează, eu am încredere In norocul 
colecturei Băncii Iliescu şi sunt s ’- 
gur că oditl voiu câştiga.

Această credinţă şi stăruie ţa a 
fost recompensată de noroc. — Lo- 
aul ca aure Dl Manole Gheorghe a

jucat de 42 ori şi na a câştigat, a 43-a 
oară a câştigat UN MILION.

AH câştigător norocos a fost d.na 
Solymosi Valeria din Turda; pen
sionară văduvă, care a cumpărat lo
zul dela Josif Frenkel subcolectorul 
Băncii Iliescu din Turda, deşi lozul 
i-a fost oferit dela alte colecturi, A  
refuzat să cumpere din a’tă parte 
bazată tot pe aceeiaşi credinţă că va 
câştiga, şi a câştigat suma de lei 
UNA SUTĂ DE MII câştigată Cu lo
zul cumpărat dela colectura aleasă 
de dânsa.

Nu sunt surprins de loc, — a răs
puns norocosul administrator, — am 
fost signr c î  voiu câştiga în colec
tura BANCA ILIESCU S. A

La tragi rea clasei acesteia a fost 
aceiaşi situaţie şi cu toată siguranţa 
patern anunţa de pe acum că, la cla
sele viitoare când şansele de câşti
guri cresc vor fl noui şi mai mulţi 
milionari şi zeci şi sute de câştiguri 
mij'ocii, cari vor fericii o noui serie 
de jucători stăruitori şi credincioşi 
colecturei Băncii Iliescu,

In orice caz ie  poate stabili că, 
cu modesta sumă de lei 200, — foarte 
mulţi care au cumpărat lozurile în 
mod stăruitor namai dela Banca Ili
escu au devenit oameni bogaţi şi încă 
o dovadă că sistemul mixt al Lote
riei de stat este o afacere foarte 
bună, căci cine investeşte lunar câte 
Lei 200, — mai curând sau mai târ
ziu intră in categoria oamenilor fe
riciţi Care trăesc f riţi de gândurile 
materiale a zilelor grele In care trăim 
azi. —

f Protopopul Oliver Goron,
In d mineaţa zilei de Miercuri în 

29 Aprilie a- c-, s’a stins din viaţă 
protopopul ortodox al Geoagiului, 
Oliver V Goron, după o suferinţă 
grea şi îndelungată. Defunctul a de
cedat în vârstă numai de 50 de ani. 
după ce a condus protopopiatul timp 
de 15 ani, bucurându se de stima 
(utuior credincioşilor săi şi a tuturor 
acelor cari l-au cunoscut şi apreciat 
pentru sufietul său larg deschis spre 
oricine bătea la uşa casei sale os
pitaliere.

Din viaţa protopopului Goron 
transpira seninătate, optimism, în
curajare, fiind un om care a propo
văduit pacea şi a luptat pentru strân
gerea landurilor .societăţii româneştii.

înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
a avut loc în ziua de Vineri, 1 Maju 
1936, pe lângă participarea unui nu
meros, venit din depărtări să-şi ia 
rămas bun deia care-o păstorit 15 
ani protopopiatul Geoagiului. Servi
ciul funebru a fost oficiat de un so
bor de preot, iar la căpătâiul său 
s ’au rostit panegirice, cari au arătat 
deplin ce a însemnat pentru noi toţi 
pierderea protopopului Oliver Goron.

A murit Regele Egiptului
Regele Fuad din Egiept a muri 

Ia sâmbăta trecută, după o boală 
scurtă, dar ca atât mai chinuitoare, 
in care nu l’au putut ajuta nici doc
torii. Regele Fuad a ajuns pe tro
nul Egiptului iu 1922, cu sprijinul 
Euglejilor, al căror prieten a fost tot 
timpul.

Ş T I R I
INVITARE, Doamnele Membxe 

ale Societăţii Principele Mircea sunt 
rugate să participe la Adunarea Ge
nerală care se va ţine Luni la 4 Mai 
1936 orele 5 d. m. în sala de gim
nastică a Gimnaziului de fete.

Preşedintă, Secretară,
ss> M. Mosora ss. E> Sianciu

*

MARELE VOEVOD MIHAI — 
SERGENT. Marele Voevod Mihai a 
dat Vinerea treentă examenul de ser. 
gent pe care l-a trecut cu succes 
strălucit. M. S. Regele a înmânat 
Marelui Voevod Mihai galoanele nou
lui grad, rhiar pe câmpul de instrucţie. 

*

A  MURIT EPISC OPUL NICHITA 
al Argeşului, Joi 16 Aprilie 1936, 
după o lungă şi grea suferinţă, — 
Răposatul episcop e fostul protopop 
Duma al Reghinului. Dumnezeu să-l
odihnească in pacel 

•
CĂLĂTORIA între România şi 

Rusia Sovietică se bucură de uşoare 
forme, date fiind legăturile ce a’au 
luat intre cele două ţări. Cei care au 
rude în Rusia Sovietică (părinţi, fraţi 
şi soţi) pot să-şi scoată paşaport prin 
Consulstul rus dela Bucureşti, In baza 
căruia vor avea libertatea de a trece 
graniţs, fîră oprelişte. Deasemenea 
ceice se găsesc pripăşiţi pe pămân
tul Rusiei, vor putea vizita radele şi 
prietenii lor din România. — Aşa 
dar Nistrul se pare a fi numai o apt 
ci nu o graniţă care ar ridica pie
dici de lomunicare între ţările vecine. 

*
BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ 

vor călători pe căile ferate cu 50 
procente reducere, dacă ei prezintă 
la cassa de bilete (gara de îmbareare) 
dovada, câ se duc si-şi caute sănă
tatea la sanatorii şi alte leagăne de 
alinare a suferinţelor lor.

*
O POTCOVIRE FĂRĂ CUIE s’a 

inventat Ia Germania. Potcoava ie  
prinde pe copită cu un fel de cleşte. 
Această invenţie a avut un mare 
succes până acum,

*

AGRESORII Dlui LEON BLUM 
au lost condamnaţi. Doi dintre agre
sorii cari l-au atacat la 13 Martie pe 
fruntaşul socialist Leon Binm, au fost 
condamnaţi de către Tribunalul de 
Sena ia 3 închisoare unul iar al doi
lea la 15 zile închisoare.

Condamnarea s’a făcut in baza 
legii Micului Parchet, sentinţa deve
nind executorie la pronunţarea ei.

*

SENTINŢA IN MARELE PRO
CES D£LA M AG D EN BUR G . In 
zilele trecute s ’a dat prima sen
tinţă In marele proces dela Magden- 
burg în care figureazl 1000 de in
culpaţi social-democraţi şi comunişti. 
Prin sentinţa din săptămâna trecută 
au fost condamnaţi 13 acuz «ţi Ia cite  
11 ani recluziune fiind Învinovăţiţi c i  
in 1933 ar ii reconstituit frontul co
mun muncitoresc intre foştii social- 
democraţi şi comunişti.

*

pentru cel mal 
harnici strângători 
Pe abonamente

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

•Jucaţi ca încredere la norocoasa

subcolectura a Băncii IL IE S C U  s, a. Cluj.
Librăria V .  Laufer, D ev .a
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C o o p e ra tiv a  „ M e ta lu r g ic a  C u g irCassa de păstrare Soc. An. din Orăstie
înregistrat în registrul bancar din Deva sub No. 1— 1935
JBilanţ încheiat la 31 Deceravuie 1035. Oon\ ocare.

Activ. Cassa: Numerar efectiv lei 
508.519; Portofoliu de tlt'uri: I. Ti
tluri româneşti: Efecte publice val. 
nom. lei 12 000, lei 6.592; II. Titluri 
strline val. nom. lei 53.800, lei 39.276; 
Portofoliu de scont p'itibil ‘n ţară
a) cambii fără guranţii lei 1.169 237;
b) Cambii garantate cu ipoteci lei 
148.547; Debitori din ţară garantaţi 
cu ipoteci lei 1.219 ; — Debitori be- 
neficiind de legea lichid, dst din 7 
Apr. 1984 rou  rămasă a) creanţe 
agricole lei 3.774.260; b) creanţe ur
bane lei 724.392; Imobile: a) Imo
bile necesare comerţului proprie şi 
pentru funcţionari lei 530.023; b) »l*e 
îmobile lei 445 030; Mob Her lei 1 000; 
Conturi diverse lei 10.391; Total lei 
7.358,485.

Conturi de ordine. Cauţiuni sta» 
tutare lei 390 000; Debitori pentru 
scrisori de garanţie date de bancă 
In ţară lei 40.000; Efecte spre fuca- 
ssare lei 22.396 — Total lei 452.496.

Pasiv. Capital social lei 2.000.000; 
Fond de reaervă lei 817.504; Fon
duri de amortisment, a) pentru cre
anţe dubioase lei 334 200; Fondul 
de penzie lei 554.011; Depuneri spre 
fructificare din ţară pe termen cotă

reduaă lei 3 535.451; Devidende ne
ridicate lei 19.877; Conturi diverse 
lei 74 96 ; Conturi transitori lei 12.466. 
— Total lei 7.358.486.

Conturi de ordine. Deponenţi de 
cauţiuni statutare lei 390.000; C»e- 
ditorii pentru scrisori de garanţii 
date de bancă fn ţară lei 40.000; 
Remitenţl de efecte spre încasare 
lei 22.396; total lei 452 396.

Contul Profit şi pierdere îuchîiat 
la 31 Decembrie 1935.

Debit. Cheltuell de administraţie 
lei 202 015; Impozite şi taxe lei 42.695; 
AmortizSri. Diferenţe de curs la Por- 
tofolin de titluri lei 3.968; P.erdere 
rezultând din aplicarea legii Tchid.; 
dat din 7 Apr. 1934 lei 10 337.290. 
Total lei 10.585.968..

C r e d i t .  Dobânzi ticassate lei 
380.401; Venitul imobilelor lei 67.178; 
Beneficii diverse lei 78.378; Acope
rirea deficitului din Creditori reva
lorizate art. 73. servind pentru com
pensarea pagubei din asanare lei 
9.770.658; Rezerve speciale formate 
din revaloarea imobilului lei 263 619; 
La dispoiiţiunea direcţiunii lei 25.734 
total lei 10 585.968.

Direcţiunea.

Domnii acţionari ai Sor. Coope
rativei .Metalurgica" Cugir, sunt con
vocaţi In

Adunarea generală ordinară,
în ziua de 17 Mai 1936, ora 10 

a- m în sala •Ateneului Popular", 
din Cugir, la ordinea silei fiind:

ACTIV. Cassa: lei 8.673; Mărfuri 
generale lei 76.852; Div. Debitori 
lei 182 452; Mobilier lei 139.502; Ac
ţiuni Rescumpărate lei 29.500; Debi
tori intrând fn conversiune lei 53.704; 
Reduceri de creanţe conform legii 
din 7/1V 1934 lei 53.704; Pierderi 
lei 76 876. Total lei 621 263.

PASIV. Capital social lei 200.000

1. Aprobarea bilanţului pe anul 1935 
2 Descărcarea Consiliului de Ad. 

ministraţie şi Cenzori de gestiune»
1935.

3. Complectarea locurilor vacante 
In Consiliul de Adţie.

4 Alegerea a doi cenzori şl a doi 
cenzori xuplesnţ! pe anul 1936.

5. Diverse chestiuni.
Direcţiunea.

Fond de creanţe duh. lei 39.355; 
Fond. de amort, mobilier lei 21.665; 
Div. creditori lei 333.512; Furnisori 
lei 26.741. Total lei 621.263-

DEBIT. Pierderi din anii 1932-934 
lei 51.502; Cheltuell gen. lei 77.819.

VENITE. Rezult, vânzări mărfuri 
lei 43.935; Beneficii diverse lei 8.510.

Cugir, la 31 Decemvrie 1935.

Preşedinte şi Adtor delegat: Contabil:
ss. Alexandru Seorţescu ss. Augustin Pnşea

Verificat şi găsit In ccncodsnţS cu registrele 
s s .  E r i c l i  S c u m a c h e r  IV .  I î o m a n o

Bilanţ înclieint la 31 Dec, 1935

Vorscliussverein S. A. Orăştie
Active Bilanţ la 31 Decemvrie 1935. Pasive

Cassa
a) N um erar...................................
b) Disponibil la B. N. R. . . . 

PORTOFOLIU DE TITLURI:
а )  Efecte publice nom. 29.500
б )  Necofate la bursă . . . 608.200 

PORTOFOLIU DE SCONT:
plătibil în ţară

a) Cambii fără garanţie . . . .
b) scontate la B. N. R. (nereduse) 

DEBITORI din ţară:
a) fără garanţii..............................
bl cu acoperire ipotecară . . . 

DEBITORI beneficiind de legea li
chidării datoriilor din 7 Apr. 1934 

IMOBILE:
a) nec. exerţiiării comerţ, de bancă
b) alte im obile..............................

MOBILIER:
a) mob. b ă n c ii..............................
b) mob. hotelu lu i.........................

PIERDERE DIN CONVERSIUNE:
CONTURI DIVERSE.........................
PIERDERE........................................

187.005
1.867 188.872

582.162

2.821.175

3.470.968

4.980.727

3.727.100

104-000
128.035
127.362
70.072

Capital so c ia l....................
FOND DE PENS. AL FUNCŢ. . . 
DEPNUERI SPRE FRUCTIFICARE:
a) pe livrete (legale)....................
b) în cont curent (legate) . . . 

<. ‘reditori: în ţară 
REESCONT LA B. N. R.:
al cambii în cu rs .................... .....
b) cambii în conv..........................
(suma n ered u să ).........................
B ă n c i .............................................

C onturi tranzitorii

5-089.131
363.842

5.000 000 
726-614

5.452 973

4.575.566
445.320

10.850
571.312

659.520
2.066.48595.170

2.726.005

461.295
3.009.673

2.500000
1-227.100

15.000 
89 000

16.200.473 16.200.473

Conturi de ordine
cauţiuni stalutare.........................
cambii depuse ca garanţie . . . 
ipoteci cesiuni şi alte garanţii .

215.000 
177 325 

7.126 600

Deponenţi de cauţiuni statutare
deponenţi de cam bii....................

„ „ ipofeci cesiuni etc.

215 000 
177.325 

7.126 600

7.518.925 • 7-518925

Contul profit şi pierdere
JPierdere :
a) Salarii ...................................
b) Chellueli generale . . . .

IMPOZITE şi T A X E ....................
DOBÂNZI PLĂTITE la resconl

298.000
83.024 381 024 

66 387 
31.003

F*r o f  it:
DOBÂNZI ÎNCASATE
a) dela portofoliu de scont . .
b) „ debitori..............................

COMISIOANE ÎNCASATE . . .
Venitul portofoliului de titluri . . 
Venitul imobiliar . . . . . .

JPierdere ..............................

97 944 
204.292 302.236

2-226
3.016

100864
70.072

478.414 478.414

O r â ş t i e ,  la 31 Decembrie 1935. H a n s  J H a r th  m. p.
Examinat si găsit în concordanţă cu registrele. director-expert-contabîl

Or ă ş t i e ,  la 14 Aprilie 1936,

Pentru Consiliul de Administraţie: Comitetul de supraveghere:

Or. Eduard Antoni, Gustav Baumann With. Geller, P. R- Antoni Robert Freitag
O s k a r  S c h u l e r i ,  expert-contabil

Turing-G lubul Românişi -  Secţia „ Retezatul1* Deva.

Anunţ
Pentru administrarea Casei de a- 

dăposl Baleia, din vârful Baleia, ma
sivul Retezat, care este proprietatea 
Touring-Clubului României, S e c ţ i a  
.Retezatul" Deva şi are 15 camere 
de locuit, odaie de baie, apaduct, 
mansardă, cu 50 locuri pentru turişti 
etc. etc. se Caută un custode (admi
nistrator) pe sezonul 15 Mai 193S, 
până la 15 Octombrie 1936 pe lângă 
următoarele condiţiuni:

Drept remuneraţie va primi 10#  
din Încasările brutto, dela camere şi 
adăpost şi venitul dela consumaţie, 
afară de 10#  din Încasările brutto, 
cari se vor vărsa Touring- Clubului 
României. Ofertantul este obligat a 
depune o garanţie de 10.000 lei şi 
va garanta buna conservare a inven
tarului csaei.

Ofertele se vor înainta până la 
8 Mai 1936, Dlul Dr. Caba Emil Deva, 
dela care se pot lua şl informaţiuni.

Deva, la 27 Aprilie 1936.
Turing-Clubul României• 
Secţia „Retezatul" Deva

De vânzare
Casă onestă cu grădină 
mare şi o holdă în luncă, 
de vânzare din mână liberă, 
în Orăştie, Strada Grişan 5.

Una casă de fier mică
de vânzare.

Adresa la administraţia ziarului.

D e  v â n z a r e .
Una maş'nă de treerat (îm- 
blătit), cu motor orizontal.
12 cai putere. Cursa 220—
230 ture pe minut, In bună 
stare de funcţionare ş< cu 
toate accesoriile necesare. 

Controlată de M- & Ind. si Comp, 
Reg, Timişoara.  Nr. 201—1935.

B E R I A N ,  CJug-ir.

Girant: Dr. ALEX- HERLEA Tiparul Tipografiei .LUMINA** Orft»tf« 1939,


