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ORGAN AL PARTIDULUI NATIONAL ŢĂRĂNESC

Eu rămân, ca întotdeauna, un de
mocrat, fdnd convins pe deplin câ drep
turile vin dela popor. Eu rămân un  
democrat, adversar fâţlş de-opotrlvă şl 
al fascismului şî al comunismului. — 
La dictatură nu ne vom supune cu 
nici un preţl Aşi am jurat pe Câmpia 
Libertăţii!

IUL1U MANIU
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Măreaţa adunare 
din comuna ţlNŢDL-DE-JOS.

Zece mii de ţărani şi toţi intelectualii din Ardeal au depus mărturie de 
credinţă dlui luliu Maniu şi partidului Naţional-Ţărănesc

Marele discurs politic al d-lui IULIU MANIU pe care-1 publicăm fără 
părţile esenţiale fiindcă cenzura nu lasă, ca ţara să cunoască adevărul.

Damlnecă, în 28 Iunie c., a avu» 
loc la Vinţul-de-jos o mare adunare 
convocată din iniţiativa organizatei 
naţionsl-ţărăniste.

Au luat parte cam 10.000 ds 
oameni.

Dela noi au luat parte:
Gh. Pop deputat, dr- Nic< Penescu, 

dr. Dănilă, dr. Parasca, L. Pârvu, 
dr. Dângoreanu, dr. E. Şelariu, dr. 
Şebeşan, dr. Bănăţeanu, păr. Vaier 
Paveloniu» adv. Gh. Voişan, Col. 
V. Bancescul, prof, Ciumaşiu, dr. 
Alex. Herlea, C. Cioca, D-tru Mar
tin, I. Presecan, Popa N lu, N. Bocoş, 
N. Cranciova, I* Lucac u,^ adv- Sa
bin Viorel, pă*. I. Crişan, C. Budo.u, 
adv- Molnar, D-tru Molnar, E. Boilă. 
Gh. Gelmărean, comerciantul Con
rad, V. Budoiu, P. Boca, Iosif Stoica 
1. Miureta, I* M:huţ, !• F.oree, dr. 
Oncu, dr- Izidor Gore, Akxiu David, 
I. Bâja, Ilie Vasiliu, Albu loan, los t 
Bâru, Savu Păcurariu, Cioran Octs- 
vian, Ştefan Drăghiciu, Cibian Ion, 
A* Vlad- etc.

Dl Maniu a sosit direct dela Ciuj, 
fiind Întâmpinat de di Ion Pop, fost 
ministru.

Adunarea a foit deschifă la ora 
12 In parcul comand. L* sosirea 
d-lui luliu Maniu, Intre* ga asistenţă 
Începe să cănite „Deşteaptt-te Ro 
mâne", sub comanda d-lui Tie Lszăr.

Preşedinte al adunării a lost pro
clamat dl Bazii Haţcgan, notarul co
munei Vinţul-de-jos, lu d  din 1906, 
In vfirsiă dd 85 ani, care mulţumit 
pentru cinstea ce i-s’a făcut şi a sa
lutat de d. luliu Maniu.

Dl Dr. Todoran a vorbit în nu
mele sectorului Partidului Naţional- 
ţărănesc din Vinţul-de-jos, asigurând 
de dl luliu Maniu de devotamentul 
organizaţiei.

Dl Bica, conducătorul tineretului

Primit cu furtunoase aplauze, dl 1 
luliu Maniu îacepa prin a  spune că 
a  crezut că vine ia o serbăfoare fa
miliară. Credea că va participa câ 
teva sate. Cu bucurie observă însă 
că această sărbătoare s’a transfor
mat într’o grandioasă adunare la 
care a  venit populaţia Ardealului să 
asculte cuvântul adevărului.

Dl luliu Maniu face apoi elogiul

din Pzrtidui Naţional-ţărănesc, sec
torul Vmţal-de-jof, a făcut o decla
raţie de recunoştinţă d-lui Iallu Ma
niu psnîru activitatea sa de 30 de 
aci In serviciul Neamului.

Pr. asesor consistorial Marcu din 
Sibiu, a vorbit la numele vechilor 
alegători români dela 1905 din jud. 
A'ba.

Dl Prof, Vaier Mo'dovan a vor
bi» în numele orgsnizaţiilor din Ar
deal şi Banat ale Partidului Naţional- 
ţlrătiesc.

Ne-am întrunit ŝ ci ta semnul li
bertăţii de acum 30 de ani, — a spus 
d sa. Azi Iacă tânjim pe urma neso- 
socotfrii drepturilor corstre cetăţe
neşti. O stăpânire română numai cu 
numele, la realitate corupţi şi fana
rioţi, ne-a adus la această instituţie. 
Urebue să dăm un ultim avertisment 
stăpâaîtorilor noştri csrl vor să ucidă 
conştiinţa noastră şi dorul de liber
a te . Trimitem vorbă celar dela con
ducerea ţării să înceteze do a mai 
provoca sentimentele neamului ro
mânesc din Ardeal. Nu vom ««feri 
niciodată dictatura şi pretindem un 
regim sincer democratic. Am venit 
aci să aducem omsgiul activităţii d-!ui 
luliu Maniu pentra trecutul său de 
40 ani în slujba neamului. Tot tim
pul ace«ta d-sa a servit un singur 
ideal şi de aceea intelectualii din în
tregul Ardeal se grăbesc să facă o 
mărturisire de credinţă către d-sa. 
Anunţă apoi că în amintirea campa
niei electorale din 1906, — Partidul 
Naţional-ţărănesc a ţinut să facă o 
cruciuliţă comemorativă, Care va fi 
distribuită tuturor alegătorilor de pe 
vremuri, iar femeilor ce1 or decedaţi 
vor primi cruciuliţe de argint.

alegăforil°r din 1906 şi aminteşte de 
trei f guri: a  părintelui Aurel Maniu, 
Hajţiegan Basil şi preotul Costea Nţ- 
coke, toţ în viată, cari au luptat a- 
iălurî de el de când a intrat în a- 
rena politică şi până acum, făcân- 
du-şi totdeauna datoria.

Mulţumeşte apoi tuturor acelora, 
ceri acum 30 de ani au votat pen
tru întâia oară cu el*

Pe atunci, spunea d-sa, eram un 
copil. Dar am obţinut încrederea po” 
pOru!u;, pe trucă vorbeam în nu
mele edevă ului.

Am spus atunci: veniţi pe dru
mul drept cu totlf- Votetl cu steagul 
national, că numai astfel se vor ivi 
zor le «României noui".

Cele spuse de mine etunci, s’au 
realizat.

Azi după lege suntem stăpâni pe 
tară. Suntem însă mai fericiţi?

D l luliu Maniu

Căci după stăpânirea Conşiliului 
D rigenti â venit puhoiul intereselor 
liberal', cere şi a bătut joc. de cele 
mai sfinte drepturi ale poporului.

Toate aceska nu se puteau în
tâmpla în faîmca pădure ardeleană, 
dacă nu se găseau coade de topor-

Am luptat apoi 8 ani de zile 
până k  Alba-Iulia şi am furat pe 
sfântu cuce , că nu ne vom lăsa 
bătut?.

Dl Iul u M m'u onumeră epoi roa
dele guvernăr i national tă~ăniste: 
alegeri libere, scăderea birurilor, con
versiune pentru tirani şi muncitori, 
et> etc-

In afară de acestea, când am 
venit ia guvern, erau 17 ministere. 
Le-am redus pentruca astăzi liberalii 
să le sporească din nou*

D i s c u r s u l  d l u i  l u l i u  M a n iu

Am făcut legea admin’strativă, 
am dat autonomie comunelor şi ju
deţelor. Deasemenea noi am pus 
poporul în drepturile lui prin schim
barea legii Siguranţei şi a jandar
meriei.

Pentru ca ţara să poată prospera, 
noi suntem gata de orice sacrificii, 
să dăm orice dări cât or fi ele de 
grele, cu cond tia ca ele să fie în
trebuinţate pentru naţiune, şi nu Pen
tru clanuri politice.

înarmarea ţării,
Tara trebue întâiu apărată. Pen

tru astea ne-am gândit serios la înar
marea ei- Planurile noastre însă au 
fost dejucate.

Azi avem stare de asediu şi cen
zură, aşa că nu poţi spune ceeace 
vre:. Cu forja liberalii vor să impună 
tării o dictatură*

Situaţia economică a tării este 
dezastruoasă. împotriva voinţei po
porului, pe deasupra parlamentului 
se educ legi prin decrete, legi de 
natură f nanciară, cari împovărează 
poporul.

Vedem cu durere că ce e al ţă
ranului, e fără preţ, pe când ceeace 
cumpără dela oraş, îl sărăceşte-

Nu Irebue să ne fânguim, ci tre
bue să vedem ce e de făcut. Tre
bue să facem să existe respect fată 
de drepturile poporului.

Eu rămân, ca întotdeauna, un 
democrat, fiind convins pe deplin, 
că drepturile vin dela popor.

Azi guvernul liberal caută să in
sinueze că toti cei cari sunt alături 
de noi, sunt comunişti.

Eu repet respicat: rămân un de
mocrat, adversar făţiş al fascismului 
şi comunismului.

Eu am fost acela, care în luptele 
dela Tisa, am răpus pe comunişti 
cu reg mentele româneşti din Ardeal. 
Eu şi Mihalache am fost ameninţaţi 
de comuni şli cu moartea,

Sunt însă un democrat national, 
Acsasta, pentru că în tară sunt 76 
la sută Români şi restul de 24 la 
sută se înparte între 10 minorităţi-

La dictatură nu ne vom supune 
cu nici un pretl

Aşa am jurat pa Câmpia Liber*
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tăţii la 1838; aga am hotărit la 1918 ; 
aga am jurat la A’ba-Iulio, — că ne 
vom apăra drepturile şi libertăţile.

Pentru economia dirijată.
Pentru salvarea nat unii, trebuesc 

reforme mari, reforme economice. 
Aceasta nu se poate face fără eco
nomie dirijată. Astfel se face In 4 
ţări; în Statele Unite: Rusia, Italia gi 
în Germania.

Acesle State au o dictatură, dic
tatură care lucrează pentru binele 
poporului, ca în Statele Unite, de ex 
ceea-ce nu se în’âmplă cu amatorii 
de dictatură dela noi.

Dl Mu3solinii a spus, că actua
lul sistem capitalist e anticamera a- 
narhiei gi că de aci nu există decât 
o singură scăpare: economia di
rijată-

Iată de ce sunt împotriva carte
lurilor. Iată de ce Statul irebue să 
pună mâna pe marile fabrici, — iar 
Banca Nat onală trebue să fie o 
trm că de stat, pentru a  nu mai fi la
dispoziţia liberalilor.

Dl luliu Mân u se ocupă apoi de
politica externă.

Vrem cu fofif ca hotarele tării să 
fie scutite de ori-ce atac. Noi nu 
vrem războiu cu nimeni, nu vrem 
să atacăm pe nimeni, vrem să ne 
apărăm . Asta nu însemnează că 
suntem laşi şi când vom fi atacaţi 
le vom răspunde cu toată energia 
Dar trebue să ştim gi care sunt ţă
rile cari vor pace gi cari vor război 

Războiu vrea Germania• Pace 
vrea Franţa, anglia, Mica înţelegere 
gi înţelegerea Balcanică-

Pe de-asupra pacea e dorită de 
Liga Naţiunilor. Noi trebue să spri 
jinim Liga Naţiunilor, pentrucă ea
este 8prijinitoarea păcii.

Cu durere însă constat, că unii
oameni atacă Franţa şi spun, că noi 
trebue să mergem cu Germania•

Câtă recunoştinţă trebue sd avem
noi pentru Franta>

Ea ne a ajutat să facem unirea
la 1859, cu ajutorul ei am înfăptuit 
în 1919 România Mare- Apoi când 
liberalii au adus Ţara la ruină, Franţa 
a fost aceea care ne-a împrumutat 
banii necesari penlru refacerea eco
nomiei uoastre naţionale• Cum am  
putea-o părăsi în împrejurări atât 
de grele ca astăzi gi mai ales chiar 
acum când dl Delbos a făcut decla
raţii atât de categorice cu privire la 
securitatea colectivă, la rostul şi si 
tuatia ţărilor dunărene, la rostul Li
gii Naţiunilor, vizăndune direct pe 

noi-
Alături de această tară nobilă e 

Anglia. Sfăluesc poporul românesc 
ca niciodată să nu părăsească a- 
ceastă /ard, pentrucă interesele duş
manei noastre, ale Germaniei, in 
Asia, trec peste teritoriul national al 

României. Ridicarea sancţiunilor
Sunt foarte fericit când vad că 

Franţa gi Anglia 6e înţeleg. Şi bine 
îmi pare când văd ridicate sancţiu
nile împotriva Italiei* Am f08ţ cej 
dintâiu om politic român, care am 
cerut ridicarea sancţiunilor. Să ne ru 
găm la D-zeu, că cele trei mari nebuni 
să se împace gi să apere pacea de răz 
boiu. Nu ne este frică penirucă nu 
voim, dar să se glie, când va trebui 
să apă ăm hotarele, m-le vom apăra 
cu tot sâ ' gele nostru. Apoi să se 
•tie, că nu putem face o politică 
externă fără să ne respeciăm con
tractele de înarmare g nu putem fi 
respectaţi fără armată puternică gi 
un armament modem.

Pentru morala creştină.
Nu vrem ca Neamul românesc 

să se prăpădească, Vrem ca legea 
morală creştină să fie s'ăpăiă. Vă 
rog să tinetl la Partidul National- 
tărănesc cu toi sufletul, fiindcă acest 
partid a scos din iobăgie poporul 
românesc

Moţiunea.

Libertatea presei
is o  s p u n e  c ă  o  l i b e r ă ,  

d a r  o u  e s t e  a ş a

La sfârgit s’a cetit următoetea 
m oţune:

_ Adunarea dela Vintul-de-jos, /i- 
r.uiă la 28 Iunie, îşi exprimă neţăr
murita încredere către dl luliu Meniu, 
pe care îl consideră în aceste vre
muri de urgie, ca pe stegarul mân
tuitor al României întregite•

Adunarea jură în fota lui Dum
nezeu că nu va înceta lupta, până 
când toate ideile lui luliu Maniu nu 
vor ajunge la izbândă

Răbdarea noastră fată de cei cari 
îşi bat joc de cele mai sfinte aşeză
minte ale Statului, fată de cei cari 
guvernează cu starea de asediu gi
cenzură, a ajuns la sîârşit

Adunarea crede că a sosit cea
sul, când toti cari iubesc naţiunea gi 
tara să se ridice ca un singur om 
şi să mântuiască ceeace este de 
mântuit.

Adunarea constată decăderea ver
tiginoasă a autoriiăfii în Stat răspăn 
direa imoralităţi în ioate resorturile 
vieţii publice.

Adunarea speră că poporul ro
mânesc nu va fi lăsat să-şi facă sin
gur dreptate şi să convoace o nouă 
adunare naţională la Alba lulia, care 
să dirigeze mijloacele de apărare 

Trimitem un cald salut preşedin
telui Partidului, d-!ui Ion Mihalache, 
preşedintelui Ardealului, d-lut Mihai 
Popovici şi le urează izbândă în 
luptele pe cari le conduc*.

Adunarea a luat s â:git într un 
entusiasm general. D, luliu Maniu 
gi însoţitorii d-sale, — au plecat la 
Alba luiia, unde a avut loc un bm - 
chet în sala „Dacia“ Aci dl luliu 
M a n i u  a fost obiectul unei calde 
manfestaţiuni de simpatie.

La uimă dl Vaier Moldovan, a 
dat cetire unei serii de propuneri

a) Dl luliu Maniu să fie rugat să 
viziteze în cursul lunilor de vară, 
judeţele şi oraşele după un itinera- 
riu stabilit, pentru a expune opiniei 
publice adevărata situaţie;

b) Echipe de propagandă să cu- 
treere toate judeţele pentru a lua 
contact cu aderenţii mişcării• Se vor 
forma 4 echipe penlru Ardeal, 4 
pentru Muntenia, 2 pentru Moldova 
gi Basarabia, una pentru Bucureşti, 
socotită separat;

c) Declaraţiile şi informaţiile cari 
privesc mişcarea, se vor răspândi 
prin mijloacele cele mai eficace;

d) In Capitală şi în provincie, la 
Bucureşti, se vor înfiinţa birouri de 
informaţii• Deşi mişcarea nu are ca 
racter secret. totuşi informaţii nu vor 
da decât organele competente.

Propunerile cetite de dl Vaier 
Moldovan au făcut o impresie ex 
iraoid>na?ă, find aclamate de în
treaga asistentă

t  Petru Lula
Anuuţim ca mare durere fu-cia-

rca din vis-ţ* a P*r- Prot- Pe!ru LîS* 
la din Bobilna. — D;fuaHui a iosi 
ucul din generaţia luptătorilor naţio- 
□aiişti de înainte de războiu, ducând 
o vr4ă exemplu de muncă şi cinste, 

Transmitem familiei sincerele noas
tre condoleanţe.

Viaja politică a ţltrii noastre, este 
un amalgam, plină de fricţiuni, de 
bârf;li şl ură concentrată, mai ales 
asupra partidului naţ,-ţ£r. Pe umerii 
acestui partid, cel mai mare şi cu 
tniirse ramificaţii î i  toate straturile 
sociale, apasă greaua răspundere a 
guvernării de mâine şi deci scăparea 
{Urii din marea ananghină in care 
actualii guvernanţi ne-a băgat-o, Ura 
celorlalte partida, contra part. Naţ.- 
Ţâr, este atât de mare, căci bieţii de 
d  -  ştiu — c$ numai part. n a ţ- 
ţ3r,, numai acestui partid democrat 
prin răspund rrea pa care şi-o asumă 
deşirat eres at, mimai ac«st partid, !n 
aceste zile grele de guvernare lim- 
binoisă, numai el poate să aducă 
biae ţări'. Şi de ce ? La care între, 
bare răspund. Pentrucă part. a^ţ.- 
tăr. estâ al ţăranilor. Ţăranii fiind 
itllpii tării, ei sunt şi stâ’pii singu
rului partid democrat, mare ş drept.

Este singuiul paitid care luptă 
pentru dărâmarea guvernului Este sin
gurul partid care ştie ce vrea şi de 
aceia este de temut, pcntiucă el în
fiere, ză to its  nedreptăţile, cate de 3 
ani de când guvernează jura actua
lul guvern de profitori, — el, — part, 
naţ.-ţârănesc a cerut, cere fi i-ae va 
da i ânele guvernului, Că "i partidul 
n«-ţ onal-ţâr*uesc este singurul partid 
cu moralul rid cat şi care pină nu 
va fi prea târziu, v& mai putea pune 
slavi ă mersului vertiginos spre pră
pastia Iu cwe acei care lipsiţi de 
conştiinţa intereselor generale, sau 
lăsat duşi şi prinşi tn angrenajul de 
coacupţia pe care străinii interesaţi, 
prin puterea banului murdar, t-a a

tras In mrejele lor.
Gânditorul nu poate să-şi esprime 

gândirea şi indignarea prin scris, 
căci cenzura cu foarfica ei veninoasă 
tae adevărul, Libertatea presei se 
spune că e liberă, dar nu este aşa. 
Cum ataci, natural cu adevăr, csn- 
zura intră tn funcţ>une. Şi atunci me
nirea mânuitorului de condei se re
duce, — la ce? — La ce boierii vreau. 
La ce le convine...

Şi,... stavila aseasia pe care gu
vernul liberal a impuro scrisului, toc
mai această stavilă nedreaptă, tocmai 
asta a făcut ca In sânul populaţiei 
care nu mai poatî fi adevărat infor
mată, să se nască nemulţumirea şi 
murmure de protest să se audă pre
tutindeni.

Ei b.ne, part, naţional-ţărănesc 
vrea să f*că ca să înceteze această 
stare de lucruii. Partidul naţional- 
ţăîănese vrea ca sâ dea dreptate şl 
întâiul cuvânt poporului, după cum 
lasuşi dl 1UL1U MANIU, a spus-o. 
Cred ţă  nu mai este nevoie ca să 
reproduc şi eu cuvintde acestui ne
obosit luptător care de 40 ani în a- 
rena politică a tării noastre, a dat 
dovada de atâta abintgaţie pentru 
ţara românească, sbătâadu-se până 
ia sacrificiu pentru a vedea neamul 
şi ţara aa felicită. De aceia, spun: 
Să facem cerc strâns tn jurul dlui 
luliu Maniu şi să luptăm alături de 
acest mutre om, şi a&ta pentru binele 
nosiru, a urmaşilor noşirii şi pentru 
lericirea ţtrii noastre.

Trăiască Part. Naţional-Ţârănesc.
Trăiască Dl 1ULIU MANIU.

P. N Zaharia.

Situaţia contribuabililor
dm Hiajem
i n  î i t e i i ţ i a  D o m n u l u i  P r e f e c t

Sunt aproape 3 ani de când mult 
aşteptata guvernare liberală a pus 
piciorul pe pragul puterei.

Trâmbiţau din goarna demago
giei, alergând din sat in sat în goa
na nebună după voturi că vor aduce 
raiul pământesc pe plaiurile Româ
niei Ma;i.

In luna Decembrie au convocat 
colegiul electoral spre a se exprima 
prin voiai lor zis secret şi direct pe 
cine îşi aleg de conduci» jri.

la  Z:ua de 16 Decembrie masele 
s’au pronunţat tnir’o măsură, mai 
mult sau mm puţin favorabilă parti
dului liberai, ca ia trei am tmr’o a- 
legere parţială la Mehedinţi şi Hu
nedoara candidaţii liberali să fie bă
tuţi cu un număr impunător de vo
turi, Lţă de majdrnatea voturilor ex
primata in favoarea partidului Na
ţional-Ţărănesc.

Iu judeţul Hunedoara Dl Prefect 
Mioc şi Comp a rămas uimit ia afla
rea rezultatului.

îmi fac un pic de milă de orbii 
erei nu văd şi nu au putut Înţelege 
situaţia acestei regiuni, de aliaţii mai 
mari şi mai mici din fruntea judeţu
lui şi le arăt prin acest articol causa 
care a adus prăbuşirea încredere; 
masselor sufragiilor colegiului ele>

toral din aceste locuri fajă de dom
niile lor.

Di Prefect Mioc trebuia să facă 
educaţia pol tlcă diui dr. Tisu şi să i 
demonstreze c& popularitatea unui 
paitid politic nu se face jucând la o 
nedsie cu ţiganca Raveca din Bid- 
jeni-Criş şi Împărţind 150 de litri de 
vm locuitorilor ca apoi să se ia la 
bătae şi să îşi spargă capetele, ei 
int reslndu-se de situaţia acelora ce 
i-a inertumţa* prin votul lor, un gras 
mandat de deputat.

Şi acum să 1 întreb pe dl Pre
fect şi pe dl dr. Tisu, dacă are cu
noştinţă de anumite cifre ce le voiu 
tuşiră mai jos:

1. Dl grefier al Preturei Brad pri
meşte dela comunele din plasa Brad 
următoarele sam e:

Chilie şi încălzit lei 1800, Ilumi
nat iei 4500; Deplasări In interes de 
serviciu lei 6000; Salariu dela stat 
3250 lei lunar. Pe au: 39.CC0 lei.

Total lei 67.500
2. Al doilea pertonsgiu mare dl 

Nicoiae B râu notar in comuna B ă- 
jenl primeşte următoarele suine;

(Va urma în Nr. viitor).

Jean Peirescu Flaiu 
înv* Biăjeni Piaiu.
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Adunările partidului
n o s t r u  î n  T a r a - m o ţ i l o r

Luni în 23 Iunie a. c. îa ziua 
de Sft, Petru şi Pa vel Dull Ghîţă 
Pop deputat al judeţului nostru. 
Dr. Nkohe Penescu, Dr, Atex. 
Herlea şl Dr. Izidor Gora repy. 
p’asel Brad au vizitat comunele 
BiăjenI, Stăsija, Mthîlenl, Zdrapţ*

şl Cdşcior unde au ţinut adunări 
cu poporul clariflcându-îe ch :sîHle 
politice Ia ordinea zilei.

Pretutindeni oaspeţii au re
marcat o predispoziţie înverşunată 
îa centra guvernului liberal şl în 
contra soc'e ăţli — „Mica0.

Cine i cu Jidanii?
In „Solia Dreptăţii" dlui Dr. A. Vlad 

în fiecare număr să scrie şi ni-se aruncă 
în formă de ocară acuze, eă noi suntem 
cu jidanii!

Pentru a pune capăt la aceasta stare 
de lucrui i şi pentru clarificarea poporului. 
Domnii din Frontul Românesc sunt datori 
să răspundă precis la următoarele:

—- Şeful lor dl Vaida a luat bani 
dela Societăţile jidoveşti, fiind în consi
liul de administraţie la Marmorosch Blank, 
Dermata şi Americano-Română?

— Dar oare şefii noştri d-nii Ion Mi- 
halache şi Iuliu Maniu la ce societăţi sunt 
membrii, căci noi ştim, că ei nici în so
cietăţile româneşti n’au primit, decum în 
cele jidoveşti ca dl Vaida?

— Şi dacă aşa stau treburile, cu ce 
îndrăzneala şi cu ce nas scriu şi vorbesc 
asemenea lucruri despre noi?

Ce s’a ales de d-rul Dubleş dela | 
Hunedoara ? Ce s’a ales de negus
torul Vulcu dela Or<5 ştie după ce a 
vărsat greutatea milioanelor lui în 
punga fără fund a pârtiei liberale ?!

Ce b’a ales de aţâţi alţii mai mă
runţi pe care nu-i cunoaşte întreg 
judeţul? Msre e şi jafeic e şi nu
mărul acestora nenorociţi I

Dar după atâtea pilde descură- 
jetoare se credea că mai este unul 
care n a  fost lovit cu ciocanul libe
ral Mai era doctorul Mihoc dela 
Petroşenî, cunoscut că are oarecari 
legături gingaşe cu conul Tătărescu, 
cunoscut ca om de bancă ce nu lu
crează decât cu realităţi absolute. 
Despre acesta se credea cel puţin

eă va face carieră, înstăpânindu-se 
definitiv la liberali. Dar iată că la 
18 Februarie a. c. şi acesta, ca odi
nioară A'hile, s’a dovedit a fi cu 
putintă să fie rănit.

Şl vai, aşa mi-1 mâncară fript 
liberalii şi pe el, punându-1, dfn um
bră. cu un joc bizantin extrem de 
rafinat, să sângereze cum a sânge
rat în alegeri. Şi acest balon s’a de- 
sumfiat!...

Ce s a  ales deci din cei 30 de 
arginti ai atâtor Iuda de aici din 
Ardeal — se vede clar, mai clar 
azi ca oricând altădată! Şi astfel 
pilda lui Iuda sfârşeşte cu sfârşitul 
lui Iuda.

A. A. D.

0 punere la punct.
Subiectul de faţă, l-am mat tra

tat în nenumărate rânduri. Ca ziarist 
profesionist şi privind lucrurile prin 
prisma obiectivităţii ;i al meseriei 
mele, prin gjzelele mele personale 
ţi altele, Ia repetate rânduri m’am 
găsit ta trista situaţie de a scrie de 
domnii, de pe la unele percepţii din 
ţară.

S i liu scurt. Joi 2 Iulie a. c., a- 
flăsdu-mă la intrarea Circului Uni
versal, pe câad voiam să Intru 1 di
năuntru, am fost opr i  d? un inci
dent, — care, — judecâoda 1 In fond, 
este condamnabil. Atn fost martor 
ocular, Păzind pe controlorul bilete
lor cum era tntiss Intr’o parte ţi alta 
de un ins. Istoricul incidentului. In
sul aparte c i era lăsat ca să latre 
gratis (pentru-ci, vezi Doamne, era 
dela Percepţie), dar odată cu el mai 
vrea să sducâ poate tot familionul, 
ce căţel, purcel ţi prieten!. Contro
lorul cum era şi natural, s ’a o>us, 
— şi — gata supărarea insului dela 
Percepţiî. Foarte supărat, că a fost 
refuzat, cu pornire vehementă, s’a 
repezit ca un bolus la controlor, — 
voind ca să-i smulgă contra-mărcile 
biletelor din mâni şi vo:iferând, a 
ameninţat: „lasă că vă lac eu“.

Ş< acum mă întreb. Ce o sS Iscă 
acest ins? Na-o să mai facă nimic, 
căci, cred că destul s’a făcut de râs‘

atât el, cât şi instituţia din care face
parte.

Pun o mică întrebare d-lui Per
ceptor. Decând funcţionarii, cari nu 
sunt satisfăcut!, In totul la cererile 
lor, fac astfel de fapte, care sunt 
pornite de a stârni scandal.

E regretabil.
Putu Zaharia.

„Circul Universal11
In orăşelul ;nostru, unde va

riaţia distracţiilor este Inesistentă, 
s’a aşezat „Circul Universal Mi
cuţ dar simpatic, cu un personal 
care Îşi cunoaşte meseria de Ar
tişti, — el — au mai scos orăşe
lul nostru din somnolenţa lui. Nu 
vom tace o cronică retrospectivă, 
— dar — felul cum se prezintă 
„Circul Universal0, mă face ca iă 
îndemn populaţia oraşului şl pe 
aed din comunele riverane ca să 
viziteze acest circ, — care — prin 
programul lui variat delectează 
publicul.

Programul este plin de veselie, 
curajul acrobaţilor te Înfierbântă, 
iar clovni Gfonl şl Mlmo Iţi dă 
o estindere a veseliei.

Exemplul lui luda
sfârşeşte cu sfârşitul lui luda!

Cei mai mulţi ardeleni cari au 
trădat partidul naţional-ţărănesc, îns- 
criindu-se la liberal pentru cine ştie 
ce os de ros sau pentru câie o fă
găduinţă mare, — simţeau în ei ne
voia sufletească să şi explice sau 
să-şi mot veze oarecum fapta şi 
ceeace singur simţea, fiecare că e o 
urâtă şi jalnică trădare. Şi aşa unii 
spuneau ca s a u  înscris ia liberali 
fiindcă au impresia că partidul na
ţional e ostracizat ş nare  sâ mai 
vjnă la putere (voibe departe căci 
s’a văzut mai târziu cum a venii 
prin puterile lui proprii). Alţii spu- 
neeu că deşi nu simt una cu libe
ralii trebue să se sacrifice (să se 
prostitueze zicem noi) ca sâ mai 
câştige câte ceva ajutoare pentru 
şcoli, biserici, comune, etc. cei mai 
speculanţi ziceau a şa : Să luptăm 
împotriva liberalilor şi mai ales îm
potriva moravurilor lor, din afară, e 
foarte greu• Luptăm în pustiu şi za
darnici Trebue să intrăm întâi în 
casa lor, acolo la ei acasă, să ne 
înstăpânim încetul, cu încetul şi apoi 
când vom avea posibilitatea să-i 
strângem de gât în chiar casa lor 
proprie, silinâu-i ostiei la un pic de 
omenie şi cinste fată de acest sufe
rind. Ardeal

Asîfsl vorbeau unii c jri, mai târ- 
z u, au ajuns de fapt ceva grângu- 
rei în partidul I b?ra), nu prea mari 
însă niciodată 1

Ceeace au putut miloji dela li
berali pentru Ardeal este timbrat în
deajuns de gră tor de formula cu 
care arată poporul cum e oblăduit 
de liberali. — Coloniei

Că s’au îmbogăţit ici colo 2 —3 
libăruşi e edevărai. Numai ei ş D zeu 
însă, ştiu cum şi pe ce cale şi ce 
sabie le alâ nă mereu deasupra ca
pului căci aceea e preţul cu care 
sunt şantafeţi mereu de liberali şi 
şi tmteţi ca nişte câ ni.

Câ n’au reuşii aproape nici unui 
a  se însfăpârJ la Lbe:ali şi a co
manda, cum spuneau — iarăşi e 
perfect adevărat!

Dar ca vreunul d n ei să fi a- 
juns stăpân în casa Iberelă cum ?e 
lăudau — a spune azi acest lucru 
e o batjocură şi o ironie crudă, căci 
după un deceniu de experienţă foarte, 
foarte întristătoare — ietă ce avem 
sub ochii noştri!. Să dăm numai câ
teva pilde- După scurt F'mp de tră
dare uiâtă ce s’a ales, vorbind nu
mai de judeţul nostru, — de f irro* 
sul P.zo-Paşa? Dar să zicem că, a- 
ces'a ar fi căzut mni mult din alte 
motive»

Câştiguri milioane ?
Numai cu lozurile Colecturei “AURORA" 
b ir o u  d e  d e s f a c e r e - Adalbert Rubinstein, Orâştie

m a

Loteria de Stat
LA TRAG EREA C L A S E I I. D IN

iarăşi va achila nenumărate câştiguri 
jucătorilor împărţind în patru luni:

L e i

Cu Lei 3 0 0
. ORICINE P O A T E  SA D E V I N Ă

M i l i o n a r !
CHIAR LA P R I M A  T R A G E R E

Cumpăraţi-vă lozul!!!
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La „Coasta de Argint"
Cam pamentul voi notarilor 

Carmen-8ylva
j o s  c u  s p e c u l a .

După o existentă şi rodnifă acti
vitate de doi ani, Campamentul Vo
luntarilor din Carmen Sylva, ss des
chide pentru sezonul anului 1936 cu 
începere dela 1 Iunie şi durează până 
la 15 Septemvrie s. c.

Având Ia vedere Îmbunătăţirile 
făcute şi scumpirea articolelor de 
p r i m a  necesitat?, direcţia Cam
pamentului a stabilit următoarele 
două categorii şi condiţiuni de plată:

Categoria I. In vile conf@rtsbile 
şi curate, camere cu două paturi, cu 
somiere şi saltele de lână, cu lumină 
electrică, dela biserică spre mare, 
casa şi masa va costa Lei 150 (ana- 
sută şi cincizeci) pe zi de persoană.

Categoria II. In vile confort* bile 
şi Curate, camere cu două paturi, cu 
somiere şi saltele de lână, lumină 
electrica, dela biserică spre lacul 
Techirghlol, casa şi masa va cesta 
Lei 135 (unasutătreisecigicinci) pe sl 
de persoană.

Camerile se închiriază pe lunile 
Iulie şl August în mod obligator lu
nar, Iar pe lunile Iunie şi Septem
vrie cel puţin pe 15 zile, cu o redu
cere pe 10 (rece) la sută din preţu
rile de mai sus.

Casa şi masa va costa, pentru 
oamenii cari vor vizita Campamen
tul în luna Iulie şi August numai pe 
15 sile sau dela 15 Iulie pâuă la 15 
August, Lei 175 (unsautăşaptezecişi- 
cinci) pe zi de persoană, fn catego
ria I. şi Lei 160 (unasutâşasezeci) In 
categoria II.

Pentru copii până la vârsta de 6

ŞTIRI
f  DECES. Anunţăm cu durere 

Încetarea din viaţi a fostului notar 
pensionar din L'vadia de Clmp loan 
Cincora cure a avut loc la ziua de 
17 Iunie 1936, iar înhumarea rămă
şiţelor pământeşti a avut loc tu ziua 
de 29 Iunie 1936. — Pe lângă par
ticiparea unui numeros public.

Noi transmitem îndureratei fami
lii cele mai sincere condolence,

•
CĂSĂTORIE, -  Duminecă în 5 

Iulie 1936 va avea loc in Brad cele
brarea căsătoriei re igioase a Diui 
Alexandru Olariu licenţiat In drept 
cu D-şoara Auiţa Draia nepoata D-nei 
şi-a D-lui Akx. Draia preş. de onoare 
a org. partidului naţional-ţărânesc din 
Brad.

Transmitem ps această cale tine
rei perechi cele mai bune urări de 
fericire.

*

APEL. Comitetul bis. rom. unite 

din corn, Balşa a început zidirea u- 
nei biserici încă din anul 1933 şi 
nici pâaă acum nu a putut să o ter
mine din lipsi de numerar. Roagă 
pe această cale pe t0ţi acei cari mai 
au dragoste faţă de sf. altar să con- 
tribue cu obolul lor la terminarea 
acestui af. Lăcaş. Ajutorul rugăm să 
fie trimis pe adresa: Oliclul paro
chial rom.-unit Balşa jud. Hunedoara 
Numele donatorilor se va trece tn 
cartea de aur a biserici şi se va po
meni la fiecare an la hramul Sf-tei 
biserici.

Comitelui
*

INFORMAŢIUNE: O f i c i u l  de 
Camping, Sport şi Turism O, C. T.

----------- ■■ ^ ---------- t n ..

ani se va plăti numai masa In sumă 
de Lei 35 (trefzeclşlcinci) ps zi, iar 
pentru copii dela 6 ani Iu sus se va 
plăti Lei 60 (pseaeci) pe zi de fie
care copil.

Copii cari vor sta Ia cameră cu 
părinţii s?.u rudele lor, fă*ă a folosi 
pat suplimentar, csme?a va fi com
plect gratuit*. Pentru ori ce pat su
plimentar se va plăti însă Lei 59 
(cin Izeci) pe zi.

Ci sa şi masa la Campament este 
obligatorie pentru foţi vizitatorii în
scrişii, fără nici un drept de renan- 
ţâre sau ic-s iSuire da bani.

Masa se va servi dela o singură 
bucătărie, ia vila Margot (Frunzes*).

Masa va fi compună din micul 
dej an, cafea cu lapte sau ceai cu 
unt şi franzelă, dejunul şi cina de 
seară din câte trei feluri.

înscrierile la Campament se fac 
prinţi’o declaraţie Ia seri®, cu accep
tarea condiţiunilor de mai sus, la 
Biroul Central aî Comandamentului 
din Cluj, Str. Avram Iancu Nr, 2,

Odată cu înscrierea, fiecare vizi
tator — persoană adultă, — va de
pune ta contul Campamentului câte 
una mile Lei drept garanţie, la Banca 
„Albina", sucursala Cluj.

Garanţia depusă pentru angaja
re» camerilor, nu se va mai restitui 
sub nici an motiv.

Piaţa iateg ală pentru casă şi masă 
se va face imediat h  sosire la Bi
roul Campamentului din Carmen 
Sylva.

După sosirea !a Campament plăţi 
In rate nu se admit.

„Prietenii Mării8, sdu:e Ia cunojşimţă 
membrilor săi şi amatorilor, c i des
chiderea taberiî, cu vilele el, dela 
„ E F O R I E 8 -  TECHIRGHIOL, a 
avut lo: Luni 15 Iunie a■ c., în pre
zenţa membrilor şi a autoritiţUor d ’n 
localitate.

Iu serii de 8, 10, 15, 20 şl 30 sile 
Ifi poate petrece oricine vacanţa în 
tabăra „Prietenii Mârii“, prtţuriie va
riind Intre 1,300 şi 3.000 lei.

Icformsjiuui şl ins rieri se pri
mesc zilnic la sediul Oficiului O. C. T. 
— Bucureşti — Calea Victoriei —
Pâaajttl Român 23 — Telefoa 3,12 52. 

*
CE FACE PRIMARUL DIN FE- 

TROŞANI cu ţlranii din Măleia?
Iu ziua d t 6 Iunie 1936 pr maruî 

oraşului P« treşeni, Dr. Mogs, a c- 
prit pe ţărani», Gh. Jitea lui Petru şi 
pe Riscalesnu Dumitru Surd, din 
Cătunul Măleia şi Petrila, ca să trans
porte piatră de pe locsriîe lor pro 
prii, ameninţându-I şi Icjurându-i ca 
un birjar şi a făcut acesst» pe sin
gurul motiv câ cei doi săteni sunt 
naţional ţărănişti.

Istă ce lucruri neomenoase face 
unul care nici măcar nu e primar 
ales ci e numai un preşedinte de co
misie interimară, cu sătenii, fo loc 
să se Îngrijească să le des de lucru 
lor nu altora străini cari vin de prin 
site comune.

POMENIREA LUI BADEA CÂR- 
TAN. Sa împlinesc anul acesta 25 
d« ani deîa moartea lui Gheerghe 
Câfţan, ţăranul înflăcărat de dragos
tea de neam care până la Roma a 
bătătorit drumul, ps jos, ca să vadă 
cetatea de unde au plec*! strămoşii 
noştri. Badea Cârţan era c'oban. Tre
cea adeseori munţii purtând cuvinte

||||(|>     1T1nTii-«<ri-->iin'rriTil» nurrw

şl slove de dragoste dela frate la 
frate. A suferit şi închisoare, a fost 
răsplătit Insă de Regele Carol care 
i-a făcui cinstea să stea cu ci de 
vorbă, la Sinaia, de mal multeori. 
Badea Cârţan işi doarme somnul de 
veci li Sinaia. Pe crucea mormân
tului lui stă scris: „Aici doarme ba
dea Gb. Cârţan visând Întregirea 
neamului său", pe care n’a avut no
rocul &’o vadă cu ochii.

«
A MURIT MAXIM GORKI, ma

rele seriilor rus, ale cărui scrieri au 
fost traduse In toate limbile culte din 
lume.

*
CEI DOI ŞEFI DE STAT MA

JOR, general Iifci al Jugoslavia şi 
general Krgjd al Cehoslo?adei, îm
preună cu ohţsrii însoţitori, în 20 
Iunie a. c. au părăsit România, după 
ce timp de o săptămână au discrtsi 
şi stadial diferite chestiuni militare 
Împreună cu şeful statului m*jor ro 
mă i general Samsonovici. Cu care 
împreună au vizitat şi f abrica de arme 
din C*i gir.

*

UN ORB IŞI RECAPĂTĂ VE
DEREA printr'o î atârnpiere. Invali
dul englez Doherty, care era cu to 
tul orb din timpul războiului, şi-a 
recăpătat vederea printr’o minune. 
Căutând un prieten iu cafeneaua din 
localitatea Lei worth, a fost lovit din 
greşalâ cu tacul ia frunte, de către

un jucător de biliard. Lovitura a fost 
atât de puternică, încât Doberty a 
leşinat. Când şi-a revenit în simţiri, 
a constatat c i Îşi recăpătase vjsderea.

Mulţumire publică.
Liceul „Aurel Viaicu" din Oră|- 

tie aduoe pe această oaie adânci mul
ţumiri tuturor acelor măriniinoase 
persoane, care prin ofranda lor In 
bani ne-au ajutat, să răsplătim cu o- 
Cazia serbării de fina de an, cu pre
mii pe elevii distinşi la studii şi con
duit!. Au dă!uit:

1. Dl Constantin Bursan, deputat 
65 volume cărţi valoroase la suma 
de lei: 6000; Primăria Oraşului prin 
Dl primar Niţu Branga 1000 lei; 3. 
Soc. Femeilor Române prin D-na 
Col. Rădulescu 1000; 4 Iasiitutul Ar
deleana, 1000 lei; 5. D-na Mariana 
Viad, farmacistă 1000 lei; Dl Brutus 
Brassai, fabricant, 700 lei; 7. Dl loan 
I. Valeu, senator 500 lei; 8, Di Dr, 
A ard  Vlad f. minhtru 250 lei; 9. Dl 
Iuliu Turdâşsn, 200 lei; 10. Di Dr. 
Augustin Deac, consilier de Curte 
ICO le;; 11. Dl Dr. Zeno Draia, adv. 
100 Iei; 12. Dl loan Soma, inginer 
100 1* i; 13. Di Dr. Alexandru Herlea 
advocii Î00 lei; 14. Dl Vasile Vulcu, 
Comerciant 100 iei; 15, Dl Ctatavian 
Opriţa, tipograf 100 lei; 16. Dl Au
rel Grădina 100 lei; 17. Dl Dr. Vic
tor Boroş, adv. 50 lei; 18. Dl Dr. 
Romul Dobo, medic 50 do; Dl loan 
I, Moţa, protopop, 50 lei; 20 Dl Dr, 
loan Soiomon, medic 50 iei.

O âşiie, 24 Iunie 1936.
Prof- Aron Demian,

„dir, lie. Aurel Viaicu" 
Orăştie.

C o r n e l  O T o d i n i i
proprietar

u« p« G e o e g i u  comunal A r d e u  
(Judeţul Hunedoara).

Moară de vânzare
Vând din mână liberă, fără nici o greutate:

o moară nonă. ţărănească

cu toate aranjamentele şi accesoriie aparţinătoare, ce 
funcţionează în perfeetă-ordine9 având vechimea de 
1 an. Moara are 2 petrii, cu 2 site, mânată cu mo
tor-electric, putere 25 cai, situată lângă imediata a- 
propiere a gării cu ca!e-ferată; drum de ţa ă, află
toare în o mare-comună-fruntaşe cu jur bogat, unde 
zilnic sosesc alimente de măcinat până la 1 vagon 
şi cu bun viitor. Moara se vinde din chestiuni fa
miliare cu cel mai favorabil-preţ-de-ocazie, care moară 
a costat peste 699 mii Lei în numerar. Reflectanţii 
serioşi, ce dispun de suma 309 mii Lei, să se a- 
dreseze de urgenţă Redacţiei ziarului 
la Orăştie, trimiţând o marcâ-postalâ de unde primiţi 
dateie necesare asupra morii.

Un june frumos şi bogat
n n i ■  i — ri mmmmBmamm—

candidai de însurătoare
Având în vedere căsătoria civilă şi religioasă — doresc cunoştnţa 

uneî fe te -frumoase-inteligente-drăgălaşe — care să fie sănătoasă ş' bună 
g o s p o d  nS în cc-le casnice, şti«rd lucra, co n d x e  şi porunci. Viitoarea mea 
m i r e a s ă ,  să aibe etatea dela 16—20 eni, cu însuş'ri-frumoase pre
cum am şi eu ca viitor m i r e  — având etatea ds 26 eni, ce am făcut 
armata la cavalerie — fiind sănătos din toate punctele de vedere cor
pora le-fizice. Am realităţi şi bani dela 1.000,000 Lei în sus. Felele serioase 
ce doresc să se mările, să aibe zestre dela 50—100,000 Lei, trinrţân- 
du mî fotograf a-originală şi scrisoare serioasă, primind răspuns cuveni*, 
dis ret şi cinstit dela
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