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Noi vrem să ajungem la o 
colaborare directă între Rege 
şi {ară.

Noi dorim Regelui să fie 
şi Regele României Noui. Nu 
se poate face ţară bună cu 
păcătoşi vechi.

ION MIHALACHE

Redacţia şl Administraţia 
Orăftie Str. Oh. Baritiu Nr. 1

Apare săptămânal sub îngrijirea unui 
comitet «le redacţie.

D i r e c t o r :  Dr. Atex. Herlea
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Rusaliile noastre.

Au luat parte peste 5o.ooo de 
ţărani din tot Banatul

Fiecare'sărbătoare este prea
mărirea unei întâmplări şi apologia 
unui adevăr. Sărbătoarea Rusaliilor 
este preamărirea pogorâre! St. Duh 
şi apărarea adevărului vieţii spi
rituale.

Lumea, în acest anotimp al a- 
nulul, este bogat semănată cu se
minţele vieţii încolţite şi revărsate; 
natura este plină de dorul unei 
vieţi, care râde şi râvneşte spre 
mai bine şi spre mai frutsşos. In 
acest cadru admirabil, de tainică 
râvnă şi misterios clocot al vieţii, 
serbează creştinătatea sărbătoarea 
pogoiârei St. Duh, care, în oare
care sens este sărbătoarea vieţii 
nouă a sufletului omenesc.

Temeiul acestei vieţi nouă este 
Hristos, dar această viaţă Încă nu l 
ajunsă la deplină realizare şi nici 
nu poate ajunge Intr’o zi, chiar şi 
dacă puterile Sf. Duh sunt ace
lea cari lucrează la realizarea ei; 
rădăcina vieţii nouă este Hristo*, 
dar această rădăcină Încă n’a eres 
cut arborele adumbritor de toate, 
măcar că razele Sf. Duh ţesă ţe
săturile trunchiului său. Atât ia 
singuratici cât şi într’o societate, 
ca să se formeze şi desăvârşească 
procesul mistic al formării şi schim
bării vieţii sufleteşti se recere, prin 
urmare, vreme Îndelungată şi ceea- 
ce este mal de căpetenie, se re
cere prezenţa permanentă a ace
leiaşi genialităţi, care a sădit idea
lul şi a semănat gândul. Înfăptui
torul trebuie să fie congenial cu 

plănultorul şi semănătorul. De a- 
ceea Hristos şi-a trimis la Rusalii 
duhul său care dela D sul purcede; 
de acea a suflat asupra noastră 
duhul său, ca să ne.dea în viaţa de 
toate zilele conştiinţa şi inspiraţia 
fidelităţii, iar In lupte promptitu
dinea jertfelniclei.

Acest duh a lui Hristos lucrează 
şi acuma în lume: în une'e su
flete ca un tăciune aprins sub spuză; 
In altele ca un bogat generator de 
idei şi programe; pe unii li con
duce pe cărările bătătorite de Îna
intaşi, iar altora le scorneşte In 
suilet viziuni şi intuiţii istorice; in 
sufletele unora cultivă şl măreşte 

veneraţiunea şi cultul d4ic.elor

strămoşîşti iar într’al altora pro
voacă frământări şl trebuinţe nouă.

Iar în sufletele noastre, a  tuturora, 
cari serbăm t i  credem în D-suI, îl 
iubim cu adevărat şi-l cinstim sin
cer, — deşteaptă o neînfrănată în
credere în chemarea sa şi în meni
rea sa  Cu deosebire aceea încredere, 
că lumea m orală şi prin urmare, în
treagă omenirea este înzestrată şi are 
la îndem ână puterea nu numai de a 
ne degtepta din amorţeală şi a se 
vindeca de diferite stări sufleteşti 
morbide, ci de a se şi înălţa• prin 
evoluţie şi sforţări nobile• — spre 
stări mal bune şi spre fericire toi mai 
mare.

Această c r e d i n ţ ă  ai concepţie 
optimistă se îmb:e sufletelor noastre 
din realitatea adevărului pogorârei 
Sf. Duh la Rusalii si see  si gând 
transpus pe plănui vieţii şi a fră
mântărilor politice, ne face să cre
dem $i să luptăm pentru triumful de
mocraţiei, care are de iniţiator pe 
luliu Maniu, ia? congenial înfăptui
tor pe Ion Mihalache*

Vaier Pa jeloniw

Frontul
p l u g a r i l o r

aprobă pe dl Guia Moto?
Dumineci, la 24 M»iu, dl Guia 

Moţu, secretariul Frontului Pluguri
lor, a fost la Romos, la uri prietin 
de-ai nostru. Acoi« a provocat o 
mică adunare, la care dânsul a luat 
cuvântul. Mare a fost mirarea prie
tinilor noştri, când au auiit pe dl 
Guia Moţu, că vorbeşte de rău des
pre mult iubitul şl apreciatul nostru 
secretar general dl adv. Dâcşoreanu 
şţ despre ceialalţi fruntaşi locali ai 
partidului.

Crede D>a, că ţăranii noştri sc 
mulţumesc cu lăfldarea d-lui Maniu 
şi ponegrire» celorlalţi fruntaşi?!

Este o tactică prea ieftină şi o a- 
bilitate răsuflată, pe care ţăranii noş- 
trii din Romos au pua’o la punct, ca 
să-i treacă pofta d-lui Guia Moţu să 
o mai Întrebuinţeze şi In alte părţi.

Noi regretăm aceate eşiri necu
viincioase şi le-am semnalat, ca s i  
nu se mal întâmple şl ca să păstrăm 
raporturile de Înţelegere «i apreciere 
reciprocă.

V. P.

L̂lbonaţi „Soliaw 
pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

Duminecă în 24 Maiu 1936 a evut 
loc. la Timişoara una dintre cele mai 
măreţe adunări regionale ale parti
dului noslru neţ'onal jărănesc. Astfel 
au luat parte peste 50 000 de ţărani 
din întreg cuprinsul Banatului pur
tând mii de steaguri şi placarde si 
cântând peste 40 de fanfare ţărăneşti. 
Pe lângă miile de bărbaţi au defilat 
câteva nvi de femei din diferitele 
regiuni a!e Banatului în costumul 
lor pitoresc. — Defilarea coloanelor 
a început Ia orele 10 dimineaţa a- 
vând în frunte pe dl Sever Bocu si 
a durat defilarea mai mult de 3 ore 
desfăşurându-se într'un tempo foarte 
rapid.

bprăvindu-je defilarea, mulţimile 
s ’au îndreptat spre grădina Fabricei 
de berc, unde urmau să se ţină vor
birile.

Aici, pe tribună au luat loc d-nii 
I. M halache. V. Madgearu, dr. N. 
Lupu, Mihai Popovici, Pan Hriippa, 
I. Râducanu, Sever Bocu, Ghiţă Pop, 
G. Tas ă, Stan Vidrighin, C. Bianu; 
dnele: Madgearu, Popovici si Bocu; 
D. L- Gebor, L. Vânătă, A. Leucu- 
ţia, dr- Subţire, C. Lazăr L. lugu, N. 
Capet anu, dr- T. Rox n, dr. I. Matei 
P. p seu Ceica, E- Popovici, dr. Ro
mul Pop, I. Nişte, dr. I. Marşîeu, dr. 
Moga Romul, dr. M. Radovan, dr. 
I. Jugu, I. Popescu, D. Jugu, I. Pepa, 
dr. March s seu, dr. Seîariu, dr. Pa- 
rasca, dr. Atirescu. dr. Cosma, dr. 
Herlea, col. Bances-ul, Teofil Bug- 
nariu. dr. Hojea, Emil S .bău, ma'or 
Cană, cpt. Gr. Popescu, etc.

Primul a luat cuvântul d avocat 
Li viu Juga, secretarul genere] ai or
gan zaţiei de Timiş Torontal, care 
propune ca preşed rite al e dunării 
pe d- Sever Bocu. Adunarea aclamă 
îndelung propunerea*

D- SEVER BOCU. deschizând şe- 
d nţa, saiută pe fruntaşii partidului 
prezenţi Ia această adunare, care 
nu mai e o simplă întrunire, ci o 
disloc-re de m asse, un avertisment 
pentru guvernant i de azi,

«Deschid această adunare cu sen
timentul de respect datorit marelor 
rnasse omeneşti dela O/tîova până 
la Oradea. Poporul român prin re
prezentanţii lui cei mai aleşi este 
azi prezent aici spre a face dovada 
evidentă a unităţii lui- Aici nu mai 
începe nici o diversiune, întreg po*

porul român de pe graniţa de vest 
fiind solidar în jurul partidului na
tion al-ţărănesc. De veacuri acest po
por a stat de strajă apărându şi fiinţa. 
La 1918, Banatul a votat unirea cu 
patria mamă, fără cond’ţ i* La 1928, 
în Alba Iulia a defilat în fruntea co 
loanelor nesfârşite ale imensei mul
ţimi ce se afla acolo, a cere înde
părtarea regimului liberal- Şi restau
raţia dinastică tot acest popor a ce
rut-o mai fntâi. Azi din nou s ’a ridicat 
poporal bănăţean până la ultimul 
om si se poate vedea azi că stăm 
nu în faţa unei simple adunări ci 
asistăm la o adevărată dislocare de 
masse".

Scrisoarea
<llui Iul ist Maniu

La sfârşit, d. Bocu aduce omagii 
d-lui d-lui Ion Mihalache si celor- 
Salţ', cari îl secondează, în lupta de 
redeşteptare a neamului ei dă apoi 
citire următoarei scrisori a d-lui lu
liu Maniu.

Dlui Sever Bocu, Timişoara,
împiedeca* să particip, salut cu 

însufleţire m ăreaţi edunare întrunită 
pentru menifestarea conştiinţei cetă
ţeneşti a!e freţ lor bănăţeni. Mergând 
ei sub energica d-tale conducere, pe 
calea bătută de nemuritorii lor îna
intaşi, vor putea curând sărbătorii 
izbânda dreptăţii în'emeiată pe mo
rala creştină, pe demnitatea naţio
nală gi pa afirmarea drepturilor po
porului românesc, Sunt cu tot su
fletul cu ei, cu lupta pentru înlătu
rarea reg mului de umilitoare dicta
tură, revo t?.toare imoralitate. Tră
iască partidul n&ţionai-ţărănesc, în
florească în veci mândrul Banat.

Frăţeşti salutări, luliu Maniu

D. PAN HAUPA salută aduna
rea în numele Basarabiei arătând că 
şi ţăranii din această provincie au 
acelas crez ca si Bănăţenii.

D. GH1ŢÂ POP, deputat, amin
teşte de st'ălucita izbândă dela Hu
nedoara, unde zecile de mii de ale
gători s ’au declarat împotriva regi
mului nf fast liberal.

„Dsa continuă a p o i; Ne adresăm  
dlor Ion Mihalache, luliu Maniu, 
(lungi ovaţuni) şi le spunem : D-tră 
sun eţi pentru toată România întru
parea demnităţii, cinstei şi caracteB
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rului. Chem af-ne la lupfă si vă ur
măm cu totii, fără şovăire (apl.)

D. prof. Gh. TAŞCĂ vorbeşte deş- 
pre mizeria ce apasă asupra tării 
întregi.

D. I. RĂDUCANU foloseşte admi
rabil prilejul deranjării pentru o cl pă 
a megafonului, pentru a arăta că 
după cum cineva a întrerupt legă
tura dintre dsa şi publicul audiior, 
tot aşa anumite puteri ascunse s ’au 
aşezat între R g a  şi Naţiune, tulbu
rând buna desvoltare a tării.

D. V. MADGE ~\RU face un as
pru rechizitoriu organizaţiilor de drea
pta ş; sist mu’.ui nefast ai guvernării 
actuale.

Stăruia asupra s tuatiei polittae 
internaţionale, relevând vina celor 
ce cochetează cu foşiii noştri duş
mani, actualele state revizioniste.

Poporul se  va întreba de ce nu 
e adus partidul nostru la putere, 
după ce e cunoscută marea lui po
pularitate. Am auzit o po /este: că 
Regele s ’ar fi hotărât să lină cât 
m ii mult guvernele. Foarte b.ne, dar 
numai atunci când guvernui ara un 
program tem enic şi sănătos. Dar să 
tină un asem enea guvern, ca e l dlui 
Tătărăscu e cea mai mare gregalâ. 
D- Dinu Brăteanu de aceea doreşie 
ment nerea guvernului Tăiârescu pen
tru ca prin lichel smul lui să com 
promită Coroana. Nu trebuie uitat că 
Dinu Brătianu şi oamenii d n con 
clavul lui s'au decla at contra actu
lui dela 8 Iunie.

Încheie ch.m ând Ia luptă hotă
râtoare pentru dărâmarea regimului 
liberal.

D» M1HAI POPOViCl sem nalează 
nemulţumirile şi mizeria din tară; 
apoi spune: Cerem deîa M> S- Re
gele ca să t>nă seam ă de vo n(a 
tării.

Dsa arată apoi tratamentul colo
nial la care este supus Ardeaiui şi 
Banatul, ch ar şi după congresul 
economic dela Cluj, unde primul 
ministru a făgăduit multe şi n'a îm
plinit nimic (s*rgăte: jos cu ell).

D. Dr. N. LUPU, după ce ev,« 
dentează ticăloşirea celor dels tâ  rna 
tării, sp u n e: Guvernui a dat mâna 
cu duşmanii tării; cu noi e toată — 
cu ei d i a v o l u l *  La conducere s au 
vârât duhurile rele. Să adunăm so
borul poporului şi să spunem să  
plece aceste duhuri necurate.

Partidul nostru a câştigat in fata 
tuturor instanţelor Acum ne găsim 
în fata Casaţiei.

Dacă nu ne va asculta, vom ri
dica milioanele de Români şi vom 
răsturna cumpăna nedreaptă.

Cuvântarea 
dlui I • JVIilmltxclie

Primit cu aplauze, d* I. Mihalache 
îşi arată adâ ica satisfacţie pentru 
măreaţa manifestaţie oiganizată de 
vajnicul luptător, d. Ssver Bocu*

Schiţează liniile principale ale 
programului P> N. Ţ. apoi spune:

Noi vrem să ajungem la o co la 
borare directă între Rege şi tară.

Noi dorim Regeiui să fie şi Re
gele Român ei Noui. Nu s ;  poate 
face tară bună cu păcătoşi vechi.

Dsa arată apoi, că amatorii de 
dictatură vor să-L scoată pe Suve
ran d n  cumpăna dreaptă. Dar Su
veranul s a lepădat în repetate rân
duri de p. opunerile de dictatură. Dar 
aceştia se tulbură mai mult d n mo
tivul* că au observat că P. N. T. se 
ep io p e  de b ruintă.

întrebăm şi noi şi-l chemăm pe 
dl Iuliu Maniu aici în rândurle noas
tre. Trebuie să se ştie că nu a fo3t 
nici- odată vre-uria din discuţiile noas
tre care să nu se fi isprăvit totdea
una. Aşn să facem aici să ejungem.

Au putut fi discutiuni pe ce diurn 
să ajung im, pe acesta sau pe ce
lalalt- Eu merg pe drumul pe care 
au spus tc t fruntaşii partidului şi d. 
Iuliu Maniu. Bun şi.aprobat. Eu dda  
acest drum nu mă pot abat*. Si eu 
pe acesi diurn chem alături de mine 
pe tot* soldaţii P- N. Ţ. (aplauzi5)

Eu am fost mâna dreaptă a dlui 
Iuliu Mân u. L am servit cu toată 
1-alitutea. Nu se va putea plânge 
niciodată de min • Nu eu l-am sfă
tuit să plece din fruntea part. nat»- 
ţărănesc. Do ani m ’am silit cu el 
ca să rămână în fruntea partidului, 
fiindcă ştiam că el este suflet din 
sufletul Ardealului şi că Vechiul Re
gat trebue să meargă după Ardeal, 
nu cum crede lumea că Ardealul 
trebue să meargă după Vechiul Re 
ga‘. Eu m’am opus ca d. Maniu să 
plece dm fruntea partidului* Di Ma
niu este aceia case m’a împins în 
Nuntea P- N. Ţ. $, dacă merg pen
tru crezul caie l-am stabilit cu tot i 
şi care se ch amă statut nat>-tăr. S* 
pe drumul pe care l-am aprobat cu 

totii-
Cred . ti că numai Dv. vă vine greu 

şi mie îmi vine uşor să mergem cu 
inima îndoită ? Când mergi cu inima 
î ido’tă, nu ajungi deadreftul ia bi
ruinţă.

Eu i-arn sp u s: Lumea nu pricepe, 
nu î.iteîege. Lumea nu înţelege de- 
câ înti’un fel. Vino d-ta î i  fruntea 
Partidului şi eu merg după D ia, sau 
vi i  eu în fruntea Partidului ş> atenei 
mergi D ta după mine. Ceeace esle  
tragedie în sufletul D /• este şi în su- 
fetul nos’iu. D. Maniu este aceia 
care dădea formula în cele dm urmă*

Lupta esie grea. Eu, onorat de 
prietenii mei, eu conduc Partidul, 
n.ciudată nu mă întorc nici la dreapta 
nici ia stânga. Nu mă abat dela dru
mul f xat. Pot să stau pe loc, până 
parddul National-'Ţărănesc se con
fundă cu însăşi ţara, până nu rnai 
rămâne semmt‘e de 1 be/ali, de h- 
ch jie în sate şt în oraşe. Mergem 
înainte ca apa care curăţă tot ce 
este putregai în calea ei. Sau eu pot 
să mă dau la o parte şi să las pe 
altul î i care lumea are încredere şi 
eu să meig după el*dsr toi înainte, 
lot pe această cule.

La sfâişit, d. Sever Bocu a dat 
citare unei moţiuni în care cere în
lăturarea guvernului, se trimite salu
tul Marilor Aliaţi şi iosgă  conduce
rea Partidului, ca ia timpul său* să 
dea toată atenta intereselor locale 
bănăţeneşti.

*

In cursul Cuvântării d-lui Sever 
Bo.Ui dna S.donia Todo.ovici a  în
mânat un 8peindid buchet de tran
dafiri pentru d. Man u.

*

Telegrama cătră unul Iuliu Maniu
Adunarea ia sfârşit la orele 3 fi 

jun.ăiate după amiază, câ rd în co
loane ordonate mult mea se îndreaptă 
spre gară şi spre barierele oraşului.

D. Saver Bocu a expediat apoi 
d’ui Iuliu Maniu, ia Bădăcini, urmă
toarea telegramă:

„Cincizeci de.m ii partizani, uniţi 
jntr’un singur gâ id, în ju ul idealu 
lui pe care îl reprezentaţi, vă exprimă 
cea mai sfântă cred.ntă şi devota

ment Şi vă roegă să duceţi lupta în
cepută pentru întronarea moralei şi 
a cinstei în viata pub ică, unica te
melie pe care se poate baza exis
tenta şi prosperitatea tării şi a nea
mului românesc. Cincizeci de m>i ce
tăţeni v’au aclamat azi o  si Întreagă 
căci deşi lipsind a-tî fost necurmat în 
mijlocul io?.

La orele 4.30 a avut loc în gră
dina Regata o masă comună a frun
taşilor naţionali-ţărănişti, la care au

(Urmare din Nr. 18)

Prin urmare, vrând, negând , 
bietul învăţător este constrâns să re
nunţe la cărţi şi să se multumeasră 
cu cele pe care le are şi din care 
s’a pregătit pentru examenul de ca
pacitate, care se deosebeşte de de
finit vat, prin aceea că îa o pacitate 
cunoştinţele erau mai noui, ps când 
h  definit vat au început să f e mai 
perimate-

Astăzi, când viata s ’a scumpit 
destul de considerabil, decând cu 
acele bonuri de impozite, împrumu
turi de consolidate fi acea influentă 
dechlza’ă cu care ne-a fericit ac
tualul regim liberal, — avem iipsă 
de un tratament ma om enesc, fată 
de-un corp, care mereu face abne- 
gafie de s ne, primeşte la curbe şi 
paracurfce, fără nici un murmur, 
trăind în speranţa că vagile promi
siuni de armonizare a salariilor var 
deveni odată fapt împlinit fi va primi 
un tratament mai om enesc, ca alte 
clase de funcţionari mai privilegiaţi.

§i găsesc domnii din Consilile 
de examinare şi dânşii tot dascălii 
dascălilor, că acest examen Purga 
toriu, va închide muive cariere, nu 
mai departe decât peste 1 an ? Cred 
că nul Taxele să iasă, căci acesta-i 
rostul, restul urmează*

Tmând seam ă de rolul important 
ce î a jucat învăţătorul român în tim-

Liberaiii au votat o nouă lege 
administrativă. Această lege nu se 
deosebeşte de cea pe care au mai 
votat’o altădată, Coniorm acestei legi 
Ia termen de câteva luni vor trebui 
tăcute noui alegeri comunale şi ju
deţene.

Se pupe întrebarea, că ladrănzi- 
vor liberalii se iacă aceste alegeri ?! 
După semnele cari se  arată şi după 
staturile şi convorbirile ce au cu ce
lelalte partide, probabil se vor încu
meta la aceste alegeri.

Pe cât se vede Iasă vor încerc* 
laţelegcn si totielul de compromisuri 
cu site partide, iar îa luptă vor ta
t a  numai acolo unde nu ie succede 
înţelegerea.

Dacă la alegeri comunale se pot 
face astfel de laţele ger i, pe motivul 
cauzei româneşti, ia alegerile jude
ţene nu mai este posibilă această for
mulă.

S s  pune d ed  întrebarea, c i  par
tid?! nostru şi celelalte partide de-

participat cca 200 de persoane.
Au toastat: d. Sever Bocu, pen

tru M. S. Regele Caro!; d. M hai Po- 
povici pentru d. Ssver Bocu; d. dr. 
N. Lupu pentru d. Iuliu Maniu, d< 
Ion Mihalache pentru organizaţiile 
din Bm at, Arad şi B.hor, dnii Iuliu 
Maniu, Miha: Popovici, Sever Bocu 
şi tot* şefii organizaţilor bănăţene.

Cu trenul de orele 10,13 d. Ion 
M halache şi întreg statul major al 
d-sale au părăsit capitala Banatu’ui, 
înapoindu-se fa Bucureşti.

pul războiului mondial, — rol pe 
ce.rc-1 va mai juca, când Ţara şi 
Neamul i! va cere, trebue să admtti 
că cel put n, acum în timp de Dace, 
merită un tratament mai omenesc, 
cel puţin când e voi ba de acele ch>  
nezi8me, răpitoare de pâine şi închi
zătoare de cariere.

Cred dnii din Consiliile de de
finitivat, că un învăţător în timp de 
războiu va fi capabil de-un eroism 
şi elan de luptă ireproşabil, când el 
în timp de pace a cheltuit averea 
părinţilor în şcoală ca să-şi asigure 
existenta unei bucăţi de pâine, dela 
care după 5 6 ani de funcţionare, 
a fost înlăturat ca ceva indezirabil, 
ca ceva nefolositor, ajungând un ne
norocit şi-un învins al vieţii? Eu 
cred că n u .

Mai întâiu de ţoale să i-se asi
gure învăţătorului o existentă mate
rială om enească, iar după aceea, 
pretindă.-se exam ene chiar şi anuale, 
dar taxele să se desfiinţeze, fiindcă 
compromit scopul, din selecţionare 
se ajunge ia mercantilism. Mai e  
cevaj întâiu să se judece problema 
din punct de vedere national şi a- 
pui profesional, care-i ceva indivi
dual şi subiectiv.

Până se ajunge la o salarizare 
dreaptă, mai niul'ă indulgentă, mal 
multă bunătate.

Peica Andronlc•

mocrat?, recunoscute fi existente In 
acest judeţ, ce au de flcut ?

Experienţa făcută In alegerile par
ţiale d n 18 feb r . ne-a arătat, că o 
colaborare democratică este folosi
toare fi ducătoare la scop. Pentruce 
n’am încerca afadară şi ta eventuale 
alegeri judeţene o astfel de colabo
rare ?

Ar ji o nouă ocazie de apropiere, 
de înţelegere şi afirmare a voinţei 
poporului împotriva mişcărei de 
d r e a p t a  fi împotriva falsei demo
craţii liberale.

Totul atârnă dela înţelepciunea 
conducătorilor, căci poporul ].a ur
mat şi va urma bucuros steagul de
mocraţiei înfrăţite.

Rămâne să se vadă, că partidele 
mici în ce măsură vor avea înţele
gere pentru marea cauză a demo
craţiei In momente când se dă lupta 
pe tema: să mai fie sau să nu mai 
fie, libertate cetăţenească?!

V. P,

S e  v o r  fa ce

alegeri comunale

d m  l i s t s  d ew  examenul
de defin itivat a l în văţă torilor
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Incapacitatea şi incorectitudinea multor 
directori de bancă.

Marele nostru cotidian „Univer
sul", In aditorialul ala „Penfru însă
nătoşirea creditului" din Nr. 125 cu 
datul 8 1. c., se jslue aiapra pierde
rilor puse reînvierii şi însănătoşirii 
creditului de cltre directivele dema
gogice ce domineaxi asupra partide
lor polifice şt a gavernelor noastre 
şi invoacl nevoia de .măsuri de asi
gurare căt mai temeinice faţă de con
ducătorii de bănci", ta care lumea 

şi-a pierdut încrederea din cauza  in
capacităţii şi incorectitudinea mul
tora din et- Plânge lipsa sancţiuni
lor, care n’au lovit pe autorii atâtor 
deaastre bancare, cari an Împins ja
lea Şi suferinţa In atâtea c&minuri 
furate de ultima lor rezervă, pentru 
Ca ei, călare pe averi imense să ră- 
mâle neatinşi de prăpădul şi sufe
rinţa miilor de păcăliţi şl să sfideze 
lumea cu riaipa şi exhibiţiile lor, la 
adăpost de ori-ce penalitate".

Prea târziu, domnilor!
Dar, binevoiţi a vă lua osteneala 

să citiţi articolul meu mDespăgubirea 
deponenţilor* din ziarul „Solia (O* 
răştte) Nr. 22 din 14 Iulie 1935, din 
care citez:... .să  Jeluie şi soartca 
funcţionarilor de bancă, cari trebuie 
reduşi sau raşi şi cu deosebire a di
rectorilor, cari în vederea slabelor

Cetesc în o f i c i o s u l  liberalilor, 
•Dreptatea", din acest judeţ, care a- 
pare sub egida anonimatului, un ar
ticol întitulat „Intre politic şi econo
m i i  în care eruditul autor anonim  
caută, se trudeşte să facă e  distinc
ţie între relaiiunile de ordin politic şi 
economic dintre ţări deşi nu-i prea 
reuşeşte pentrucă şi acolo unde-şi 
închipue că pluteş’e în elementul po
litic tot în cei econom ic se sbate.

Când începe cu economicul se  
vâră direct în „criză", făcându-mi 
impresia că ar voi să facă un rezu
mat al crizelor după cursul profeso
rului Ch Glde. C am  ce se întreabă 
dl econom ist?

„In deosebi ţăranii au suferit mult 
prin scăderea preturilor la bucate şi 
la vite". E natural să fie aşa, fiindcă 
nu-e tocmai eşe , s’a vândut vego- 
nul de grâu în ţară cu 32—34-000 
lei (Vezi ziarul „Calendarul” din 
August 1933) şi perechea de boi cu 
8000 lei, e foarte natural fiindcă sub 
regimul national ţărănesc valoarea 
leului era mai urcată ca azi, de când 
cu fericita de inflaţie deghizată cu 
care ne-au fericit liberalii*

§! apoi să fiu puţin mai sincer 
ca dl economist anonim şi să afirm 
că şi azi se vinde perechea de boi 
cu 8.000 lai, dacă e  vorba s’o luăm 
aşa, şi-apoi să-mi îngădue să-i spun 
că acea valorificare a giâului s ’a 
ceput şi s ’a făcut sub regimul neţ.- 
ţărănesc, când exista şi un fond de 
valorificare de vre-o 800 milioane, 
pe cari liberalii l-au desfiinţat. La 
ce la mai trebue lor bani albi pen
tru zile negre.

Stimabilul economist a studiat din 
Cursul lui Glde problema crizelor, 
uitând pe aceea a preţurilor şi alte 
probleme şi prin urmare a prezentat 
lucrurile Intr’o formă izolată şi ten
denţioasă*

prospecte de viitor (n aceste timpuri 
de aspră crisă bancară fi financiară, 
în m od e n ig m a t ic î ş i  agonisesc noi 
averi de sute de mii şi milioane... 
numai din pricina adânc regretabi
lei lipse de legi adecvate, rare s l  ti 
lovească peste degeţel*

Ca particular şi nu ca gazetar, am 
ţinut să atrag, cu un an mai înainte* 
atenţiunea opiniei publice f ia  facto
rilor competenţi din această ţară ne
norocită asupra acestei hoţii, asupra 
acestui jaf de drumul mare, săvârşit 
de astfel de directori de bancă, cari 
tnsă şi pâuă în ziua de astăsi au ră
mas nepedepsiţi...

Ei bine, In loc de a sfârşi cu ce 
.trebuia* s l  se faci pentru răspun
derea pena'ă şi bănească a incorec
ţilor profitori şi ta loc de ce „ar fi 
fost" prima profilaxie ca element re
presiv, opinia publică şi cei nepăs- 
tuiţi de acest jaf neruşinat şi fără 
lege, aşteaptă dela cel mai mare co
tidian românesc să înceapă campa
nia, fie cât de târziu, pentru pedep
sirea cea mai exemplară a acelor 
hoţi, cari sfidează lumea cu risipa şi 
exhibiţiile lor la adăpost de ori-ce 
penalitate,... ca nici Intr’o ţară din 
lume 1...

Dr. Enea Nicola-

.N oi nu băgăm de vină Naţional- 
tărăn şiiîor că eu  lăsat să se înirndă 
criza şi ia noi îri ţară". (Ce naivi
tate!). „Dar le băgăm de vină că 
n ’au luat măsurile ca urmările cri
zei să  fie cât mai mici". Ce uită 
din cursul lui Gide dl autor al art. 
»Intre politic şi economic"7

Uită că criza prin comparaţie 
poate fi considerată ca un fenomen 
patologic, întinzându-se dela o in
dustrie la alta, dela o ţară la alta*

Ceva endemic fiind, n’o poli în
lătura oricât in vei cunoaşte cauzele, 
lips' ndu-ţi puterile. Dl economist mai 
uită şi aceea, că a guverna lumea 
economică e cu mu.t mai greu ca 
în cea politică* Cea dintâiu fiind mai 
mult supusă legilor naturale, la caii 
nu te pcţi opune, decum să ie poli 
mod fica>

Toate m ăsuriiede îndreptare le a 
luat guvernul liberal şi roadele se 
văd, căci criza s ’a îmbună ălit sim
ţitor".

Admirabil să văd roadele 1 Vinzi 
iedul cu 65 lei şi cumperi coasa cu 
80 lei* Roadele şi fericirea dusă până 
saţietate s ’au văzut la scumpirea 
bumbacului şi a altor artcole de 
prima necesitate, ai căror preţ. a 
crescut cu 50— 100^.

Îşi dă seam a dLecor.omist că în 
1932, cu 2000 puteai să faci ceiace 
faci azi cu 3500—4C00 lei. Ştie dnea- 
lui ce Înseamnă asta? Admirabila  
politică de armonie socială s ’a mai 
făcut sub regimul liberali

Peste iot curge lapte şi miere, nu
mai Tării i- s a  urât cu binele şi me
reu gem e•

Si-apoi — şi în cele d-n urmă, 
stimabilul economist, mai speră, nu
treşte veleităţi de-a mai sta ia pu
tere încă un en  şi jumătate» după 
care ar voi să exclam e in faţa tării: 
„Neam făcut datoria"•

Da, perfect de bine, v’aţi mai fă
cut datoria, A ti început cu scoaterea 
rezervelor de stat la m e za t ghifiulnd 
cu ele pe ortodocşii dv. căţeluşi, cu 
scutirea de im pozite la marile socie
tăţi liberale, cu încassarea până şi-a 
altimei pară din chimirul ţăranului, 
pe care domniile voastre, în m od  
fals spun că vor să-l fericească, pe 
când în realitate îl mulg, şi-apoi cu 
plasarea clientelei de club, plus banda 
Vasilescu-Cantalup & excrocheriile 
cu devizele, de acei Groşi şi răsfă
ţaţi ai regimului liberal 

Nici că se poate ca cineva să-şi 
facă mai perfect datoria, decum v ’aţi 
făcut’o dv.

Vor întălege oare ţăranii 7 
Ba, bine că nu! Au înţeles’o ei 

demult, numai dv. nu-i înţelegeţi pe 
şi tare mă tem, că atunci când ij

De câteva zile ae ţin sfaturi la pri
măria Otăştie, ca reprezentanţii tu
turor partidelor, ca să se ajungă la 
o Înţelegere în privinţa compunerii 
□oului Consiliu comunal. Teza care 
a foit admisă de toate partidele şi 
pe temeiul căreia s ’au Început con
vorbirile a foat: destinderea şl eli
minarea politicei de partid din gos
podăria oraşului.

Salutăm cu toată aerlozitetea a. 
cest gând şi ar binemerita acei con
ducători. cari ar fi tu stare să dea 
înfăptuire practică acestui gând.

Se pune întrebarea, ca in ce mă
sură este sinceră {atenţiunea libera
lilor, cari au Început aceste conver
saţii? Şi, ne Întrebăm, că va rămâ
nea stăruinţa lor pe această linie de 
sinceritate ptnă la cape tul discuţiilor

Iu ziua de 21 Maiu, când dope, 
tele bisericilor române din Romos 
chemau la serbarea eroilor pe toţi 
românii, — Inir’o umilă casă ţără
nească din Romos şi-a dat miletul 
un cărturar de seam ă: ion Ordeacu, 
inginer agricol şi inspector ta pen- 
ziune. Era din generaţia acelor ar- 
d elen , cari cu opaiţul dragostei de 
neam, aprins iu sufletul lor de şco
lile dm Blaj, au trecut Carpaţii, ca 
să se formeze sufleteşte pentru o in
tegrală dedicare In slujba idealului 
na (load.

Ion Ordeanu ca absolvent a şace 
clase la liceul din B aj. a trecut tn 
vechiul regat unde şi a terminal li
ceul şi a îmbrăţişat ingineria agri
colă. A  fost profesor, rev zor şi func
ţionar agricoa superior. Iu 1908 obţi
nând amnestia a revenit In Ardeal 
unde, luând contat! cu oamenii şi 
problemele de aici, a lucrat împre
ună cu păr. Moţa la redactarea „Piu* 
garul Luminat”. Dapă unire a ocu
pat funcţiuni pe la şcolile agricole 
din Teiu, Geoagiu, Lugoj şi Oradea 
d j unde apoi a fost chemat ca its -  
pector în Ministeriui Agriculture!. 
Aci l-a ajuns penzionarea In ». 1928.

Simţ nd stârşitul, la Începutul Ju
nei Maiu, a lăsat Bucure ş «iul şi a ve
ni t acasă ia Romos. Modestele eco
nomii le-a Împărţit intre rudeniile 
ţărani şi nu şi-a rulat nici de Ş:olUe 
Blajului, cărora le-a dat bonuri in 
valoare de 100.000 lei, ca să n s -
cumpere ţ’păii cari i-a mâncat şase 
ani de zile.

veţi înţelege, va fi prea târziu, pen
trucă există un proverb, care zice: 
„Nu da Doam ne omului, căi poate 
răbda".

Un lucru nu înjăleg ţăranii, pe 
cereri auzi la tot pasul: pentru ce 
nu m ai pleacă ăştia, că nu mai 
merge ?

Apoi egonia, în care au intrat 
1*berarii de-un timp încoace, decând 
au fost înfrânţi în alegerile dela Me
hedinţi şi Hunedoara, este la fel cu 
8 omului bolnav, care, pentru păca
tele sale, na poate să moară decât 
în chinuri foarte grozave, fiindcă 
nare, ii lipseşte curajul să şi-le m ăr
turisească unui preot, unui duhovnic-

încă oda^ă repet: Aceasta nu în- 
tăleg ţăranii.

Pelca Andronic.
Maiu 1936.

şi până la înfăptuirea gândului?
Nu anticipSm şi nici nu ficem  

prorocii In acesta privinţă 1 Dar na 
crede că liberalii instalaţii şi benefi
ciari ai situaţii lor dela primărie vor 
abzice cu uşurinţă de ele şi ie  vor 
supune gândului de bun obştesc al 
mai mari'or lor.

Zilele apropiate vor dezlega pro
blema.

Noi suntem gata de luptă şi abia 
aşteptăm pri?e jiul, ca să putem vorbi 
de binefacerile gospodăriei liberale 
dela primăria Orăştiei; abia aştep
tăm să le putem plăti interimarilor 
dela primărie toate nedreptăţile cari 
le-au făcut claselor sărace şi ţărani
lor, a căror interese au fost complet 
nesocotite.

V. P.

A fost un suf'et inspirat din m i  
rile ideale ale neamului, care-şi în
viora dragostea de neam din scrie
rile preţioase ale poetului Eminescu, 
a cărui proveibial admirator a fost 
toată via;?.

hcoajurst de admiraţia celor cari 
l-au cunoscut şi petrecut de pioasa 
dragoste a ţăranului diu Romos, —> 
a fost inmormâitat tn ziua de 10 
Maiu, în cimitirul bis, din com. Romos.

Oastea D-lui la Pricaz
Iu 24 Miiu, Dumineca Sf. Părinţi 

Oastea Domnului din O ăştle şi jnr 
a ararjat o frumoasă serbare reli
gioasă !n comuna Pricaz. Această 
serbare a fost presids tă de un dele
gat al metropolu i din S  biu asistat 
de pro opopul Moţa şi alţi preoţi ai 
biscrfcel oitod* x?. Au fost presents 
ddegaţ.unf, aproape din toate comu
nele plasei aşa că s ’au putit vedea 
la olaită, la Pricaz. un număr fru
mos de oameni Însufleţiţi de pro
bleme şi gâcduri csri se refereau la 
mărirea lui D-zeu şi mântuirea su
fletului.

înregistram cu toată bucuria a- 
ceste afirmări a sufletului ţărănimii 
noasre, Issetoşată după o viaţă mo
rală şi felicităm pe cei cari îi tndru- 
measă şi dau conţinut si hrană du
hovnicească poporu’ui.

Nu putem însă să nu pomenim, 
că tot Ia aceeaş zi s ’a ţinut o adu
narea a O si i Domnului şi tu corn, 
Aurel Vlaicu, aceea însă fără preoţi 
şi fără ss  sienţa bisericeasc*.

Nu cumva a întrat duhul dezbi
nării şi a dscordiei şi ;n această în. 
jgtubare duh”.\Icej>şcâ a poporul»! 
nostru ? |

Vor înţălege ţăranii?!...

Lista cetăţenească pentru comuna Orăştie

A murit loan Ordeanu
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Ş T I R I
I N V I T A R E .  Sâmbătă, 30 Mai, 

a. c* orele 9 seara fix, în sala de 
teatru .Central", Străjerii gi Străie- 
rele şcolilor din localitate, cu con- 
cursul Regimentului 92 Inf. serbează: 
.Z iua Cărtii“ şi a .Astrei"

Intrarea: Loje lei: 100, Rez. lei 
20. Stal I. lei 15. Stal U. Iei 10.

Venitul curat este în favorul Desp. 
.  Astra •

On. Public este stăruitor rugat să
binevoiască a participa.

*

CĂSĂTORIE. Dl Remus Bozdoc 
din Orăştie Îşi serbează cununia re
ligioasă cu D-şoara Rafila Moga din 
Viniul de jos. Duminecă în 31 Iunie 
a. c. Dorim noroc şi fericire tinerei 
perechi.

CU 10.000 DOLARI, premiul pen
tru denunţarea gangsterului american 
Sillinger, s ’a întors acasă bănăţeanca 
Ana Cumpânaş măritaţi Ciolac, care 
la 1909 plecase cu soţul ei din Com. 
loşul mare, jud. Timiş-Toronîal. In
tre timp Ana s ’a despărţit de pri
mul ei soţ, cisătorindu-se cu nn func
ţionar de cale ferată (Sage-Suciu,) 
Romăn ardelean, care e şi acum In 
America. Ziarele americane au scris, 
că Ana era prietena lui Dilinger, dar 
ea spune, că era numai cunoscută
cu o prietenă a lui Dilinger.

•

PENSIONAREA femeilor funcţio
nare in Ungaria, este Ia ordinea zi
lei. Guvernul face diferite planuri, 
pentru plasarea in serviciile publice 
a bărbaţilor cu stadii universitare, 
care n’au de lucru. Se cercetează cei 
cari sunt cumularzi au (mai multe 
slujbe) şi a soţilor ocupaţi amfindoi 
in serviciile statului. Pe de altă parte, 
guvernul maghiar vrea să pecsio- 
nese soţiile funcţionarilor superiori. 
Funcţionarele, care n’au incă timpul 
necesar pentru a fi scoase la pensie, 
vor căpăta totuşi pensie pentru cel 
mai scurt timp prevăzut de lege, a- 
decă pentru 9'/s ani. — In felul a- 
orsta se speră, in Ungaria, să se facă 
locuri libere pentru bărbaţii care au
studii universitare.

*

CE VAPOARE de războiu are 
Germania. După Informaţiile date de 
Comandantul suprem ai marinei ger
mane, flota de războia a Germaniei 
este compusă din următoarele dife
rite vapoare:

5 cuirasate, dintre cari 2 In cons
trucţie; 3 bastimente grele; 9 cruci- 
şetoare; 16 contratorpiloare. dintre 
cari 9 tn construcţie; 19 torpiloare; 
36 submarine, dintre cari 17 în cons
trucţie şi încă vre-o 50 alte diferite 
vapoare,

E foarte probabil, că Germania 
aşteaptă să isprăvească toate aceste 
vase de de războiu, iar după aceea 
va porni o ţinută şi mai radicală, 
fiind din zi în zi tot mai bine pregă-
tiiă pentru războiu.

*

ZIUA RESTAURAŢIEI -  8 IU
NIE — va fi serbată In acest an (n 
mod deosebit. Cu acest prilej M. S 
Regele Carol va primi şi vizita Prin
ţului Regent Paul al Jugoslaviei şi a 
Preşedintelui Republicei Cehoslovace 
Beneş, când se vor discuta, desigur, 
diferite probleme politice, cari pri
vesc cele 3 ţări.

•
t in e r ii  n o r m a l i ş t i , cari nu

ţi-au putut plăti taxele şcolare, n’au

primit diplomele. Fără acestea nu 
se puteau prezenta la alegerea pos
turilor de învăţători. Acum ministe
rul a hotărât: să li-se elibereze di
plomele, urmând să plătească taxele 
restante dupăce au fost numiţi la  
posturi.

*

I. P. S. SA PATRIARHUL MI
RON pleacă Iu curând la Londra,
pentru a Întoarce vizita episcopilor 
anglicani, cari anul trecut au fost a 
Bucureşti.

«

TELEFON VĂZĂTOR. Am scris 
şi altă dată că Învăţaţii se trudesc să 
facă anumite aparate cu ajutorul că
rora vezi perioana cu care vorbeşti 
ia telefon. Cetim acum la gazatele 
străine că în Germania s ’au făcut ast
fel de aparate şi ele au şi fost puse 
In slujbă în mai multe oraşe. Când 
s ’a făcut prima oară experienţă, la 
fiecare telefon cu televiziune (aşa se  
numesc aparatele acelea) era strânsă 
lume multă, privind cu uimire pe cel
ce vorbea din alt oraş.

*

VAPOR SCUFUNDAT. Un va
por grecesc, cu o greutate de peste 
trei mii kg. s ’a scufundat ?n Marea 
Neagră. Vaporul venea adeseori In 
România de unde ducea lemne şi ce. 
reale pentru ţările din răsărit. Acum 
era ta dram spre Galaţi. — Tot în 
săptămâna trecută s ’a scufundat ttn 
vapor olandez, în oceanul Atlantic. 
Vaporul acesta s ’a ciocnit cu un al
tul, german. Ciocnirea a fost atât de 
puternică, încât vaporul olandez, care 
era mai mic, a pornit imediat spre 
adâncimi. Călătorii s'au urcat In bărci 
şi au fost scăpaţi de elt vapor, care 
a sosit imediat înştiinţat pun telegra
fia fără fir.

*

PENTRU CEI CE VREAU SĂ 
SE CĂSĂTOREASCĂ. Un mare a- 
vocat din Paris, care se ocupă mai 
ales cu divorţurile, a făcut următoa
rea constatare. A  luat toate semnal
mentele femeilor cari voiau să divor
ţeze, culoarea părului, a ochilor, vâr
sta, înălţimea. Din observările sale 
de până acum reese că cele mai multe 
femei cari vreau să divorţeze sunt 
Cele {nalte. Nu s ’a prezentat la ves
titul avocat, pentru divorţ, nici o fe- 
mee mică. Cine are deci Încredere 
in spusele avocatului parisian, şi vrea 
să întemeieze o căsnicie fericită să-şi, 
ia soţie mică.

•
MUTAREA EPISCOPIEI orto

doxe deia Caransebeş la Timişoara, 
s ’a hotărât In adunarea eparhială a 
Caransebeşului, ţinută In zilele tre
cute, Au fost discuţii aprinse pentru 
şi contra, In şedinţele din 17 şi 18 
Mei ale adunării. La votare s ’au dat: 
27 voturi pentru, 17 contra şi 5 ab
ţineri.

Subsemnatul am onoare a adu
ce la cunoştinţa Onor. public 
din loc şi Jur, eii începând cu 
ziua de ZÎO Aprilie — primesc 
orice lucrare în aceastâbranşe, 
deplasându-mă sşî pe comusie. 
Garantez de lucrările execu
tate de mine.

Execut modele simple, variate, 
până, la cele mai complicate 
— rugându-vâ de tot sprijinul.

s e m n e z  e u  t o a t ă  s t i m a :

loan Stroia, maestru zugrav
Orâştie, strada Tudor Vladimlrescu, 59 Ir,

Cetiţi numai „Solia“

I u l l i  pentru cel mal 
harnici strângăto i 
da 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, slrângători de 
abonamente.

Una casă de fier mică
de vânzare.

Adresa la administraţia ziarului.

O  de vânzare cu 3
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Sir, 
Miros* Crishe* No. 3, se vinde 
dto mână liberă.

Inform aţiuni la administraţi» sriarnlnl 
„Solia* din Orăştie.

Cotiţi
faceţi
reclam ă

numai în gazeta „Solia"

De vânzare
Casă onestă cu grădină 
mare şi o holdă în luncă, 

de vânzare din mână liberâ, 
în Orăştie, Strada Crişan 5.

Câtră iubiţii noştri! cetitori
Implinindu-se în curând un an 
de zile dela apariţia g a z 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 desfă’aţi 
mintea şi sufletul cetind gazeta 
noastră să vă  gândiţi gi la exis
tenţa ei, gi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem gi in viitor să asigurăm a- 
pariţta ei.

13 o vânzare:

Un taur de 1 an şi 1 lună, 
rasă zimental, în perfecta 
stare de sănătate, vizitat de 
medicul veterinar $i apro-. 
bat, se află la:

I j i ip  P e t r u
din BORCEA-MARE-

Atenţiune! Atenţiune!
Subsemnatul aduc la cunoştinţa Onor. public din Orăştie şl 

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

Piaţa „Ardeleana" Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

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

DUMITRU PARDOS, m. legăfor de cărţi.

Qfrgirf! D*î A L E X -  H E R 1 8 A Tipa»»! Tipografiei «LUMINA' ,  Orăştie 1939*


