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„Clasa conducătoare a tării noa

stre ac înspăimântă mai de grabă să 
vadă pături noui conducătoare şl un 
ţ*r«*n Român sau fost învăţător în frun
tea unui guvern de,ât la prospectiva 
perderli hotarelor, d?că hltlerismul îi 
asigură continuarea exploatărei şi m o
nopolul puterii/

10 AN MIHALACHE.
(Discurs (inul în ziua de 27 Iulie 1936)
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ALEGERI JUDEŢENE.
Stăpânirea liberală Încolţită din 

toate părţile şi ruşinată de propria 
ei lege administrativă, — s’a ho- 
tărit, la sfârâit de regim, să facă 
alegeri judeţene.

Şl in judeţul nostru, prin ur
mare vor fi alegeri judeţene. Noi 
ne bucurăm de aceste alegeri, că 
ele sunt ocaziune pentru cetăţenii 
acestui judeţ, ca sA arete liberali
lor cum au preţuit şl judecat stă- 
pâairea lor asupra noastră.

Cetăţenii judeţului nostru sunt 
vestiţi ca mari iubitori de libertate 
şl datorinţe. Nici intî’un judeţ nu-şi 
fac cetăţenii datoria faţă de stat şi 
comună cu atâta fidelitate şi de
votament, ca în judeţul nostru; 
bucuros susţin şi poartă greutaţ le 
impozitelor şl ascultă poruncile 
mai marilor.

O condiţie însă, au pus şi pun, 
întotdeauna, pentru aceste jertfe 
consimţite: să ştie şi ei cum se 
cheltuesc, să alba şi ei cuvânt ho- 
tarltor la întrebuinţarea banilor şi 
la controlarea lucrărilor.

Ori, chiar aci este marea vină 
a liberalilor actualminte s ăpâni- 
tori, că au încasat grele impozite, 
au făcut multe şi Însemnate iu 
crări in acest judeţ, —  n’au în
găduit însă să ştim şi noi cum 
s’au făcut a este lucrări şi, mal 
ales, n’au ascultat şi cuvântul şi 
dorioţa cetăţenească în privinţa lu- 
crăr lor făcuie de ei şi, cu cari 
atât de mult se laudă.

Dacă banii cei mulţi, cheltuiţi 
de ei cu lucrările făcute, s ’ar fi

folosit sub controlul şl cu ştirea 
reprezentanţei legale a acestui ju
deţ, atunci, de bunăseama că s’ar 
fi lucrat lucruri mai mu te şi mai 
bune şi, atunci, nu s’ar fi îngrâ 
sat, ca purceii, siugutele liberale 
din cuprinsul acestui judeţ.

Cine nu cunoaşte pe Mitulestii, 
Lăzărestîi şl alţi pricopsiţi ai regi
mului liberal, cari au luat smân
tână grasă şi greţoasă după toate 
lucră ile liberale din acest judeţ!

Cetăţenii conştienţi şi năpăs
tuiţi, timp de 3 ani, de urg astâ- 
pânirei d-luî Miocu şi a comisiei 
lui interimare, compusă din pripă
şiţi, la întâmplare, pe planlrile a- 
cestui judeţ — au ocaziunea, la 
aceste alegeri, să-i aplice, înn
odată d-lul Miocu şi partidului 
liberal, verdictul judecăţii con- 
damnatorie, înşiruindu-se sub 
steagul partidului naţionai-ţă- 
rănesc, care reprezintă d e 
mocraţia, care şi până acum a, 
a luptat, singur, pentru d rep 
turi şi d reptatea  poporului!

Sa nu se uite, prin urmare, de 
alegătorii acestui judeţ, că timp de 
3 ani numai noi am luptat înpo- 
triva nelegiuirilor liberale şi nu
mai noi am strigat şl am publicat 
nedreptăţile şi asupririle, ce s’au 
făcut poporului nostru.

Prin urmare, pe bună dreptate, 
numai noi avem dreptul să vă ce
rem votul şl să vă aducem aminte 
sa să votaţi eu r o a t a ,  cars* re
prezintă legea , adevărul şi drep 
ta tea  poporului din a c e s t  ju
d eţ! V. P .

Cu ocaziunea consfătuirii organi
zaţiilor din sudul Ardealului care a 
avut loc Dumineca trecută la Braşov 
dl Mihai Popovld preşedintele Ardea
lului a făcut următoarele declaraţiuni 
foarte interesante pentru viaţa noa
stră politică.

„Na vi voia face declaraţii poli
tice ample pectrucă mâine se Întru
neşte la Bucureşti delegaţia perma
nentă a partidului nostru, care seva 
rosti In pri inţa tutor or problemelor. 
Fiindcă ţara a lost pălmuită prin acest 
guvern, nu putem privi faptele ace
stea cu nepăsare. Partidul nostru 
trebue să reacţioneze şi vom vedea 
cum vom reacţiona. Reacţiunea tre
bue să fie categorică, energică, fără 
reticenţe.

Dv». vă incumbă datoria de a ţine 
masse le conştiente şi la nivelul mo
ral superior al timpurilor noastre. 
Pentru aceasta dv*. trebue să aveţi 
întreaga credinţi In doctrina parti
dului ca şi in conducătorii lui. Nu 
trebue să scadă nimic din entuzias
mul şi fanatisMul dvoastrl.

Va rog ca, In timpurile acestea 
de grea cumpănă, s l  va ridicaţi la 
înălţimea ideilor mari pentri salvs- 
rea jă ii şi s l  luptaţi cu toata ener
gia. Nu trebue să aveţi nici o con
sideraţie, orice adversar al nostru e 
adversarul ţării.

Situaţia e atât de grea încât nu 
putem precisa nimic asupra înfăţi
şării viitoare a Europei. Ne cutre
muram In Lţa prespectiveior sumbre. 
Nu ştim ce ne aşteapta, dar trebue

sa dăm toată armatura acestui popor 
pentru a trece clipele grele de azi. 
Trebue pusa toată forţa, pentru trium. 
iul Ideilor democratico care stau la 
basa programului nostrn.

In ce priveşte problemele externe, 
noi trebue s i  iim alaturi de foştii 
noştri aliaţi. Iar pe acei cari pacfi- 
zeasă cu foştii duşmani de feri nu-i 
putem considera decât trădători, A- 
vem posibilitatea, prin structura noa
stră, să intoarc«m minţile rătăcite care 
au fost derutate de demagogi de tot 
felul, de interesaţi. Instinctul dvs. în 
această chestiune a trădătorilor de 
neam e sig ir. Lupta Împotriva ace
stor trădători va triumfa căci sub an 
pretins naţionalism aceşti oameni po
litici cari pactizează cu fortli duşma
ni ai ţăr i nu tind decât spre putere. 
Ei trebue să fie demascaţi şi vor ii 
demascaţi in curând,

Apucaţl-vă imediat de lucru. Nu 
pierdeţi nici o clipă. Suntem In cea
sul al doisprezecelea. Datoria dvs., e 
să treceţi pe drumul apărării naţio
nali şi să luptaţi, In primul rând, îm
potriva acestor demagogi trădători, 
de neam.

Ridic paharul meu In sănătatea 
dv., pentra prosperitatea celor cari 
luptă pentru desvoltarea ideilor de
mocratice, pentru întărirea ţării şi 
pentru sdrobirea demagogilor trădă
tori de neam.

Uiţi mele cuvinte ale dlui Mihai 
Popovici au fost acoperite cft an ro
pot de aplauze şi de strigăte de ura.

Întreaga asistenţă a intonat apoi 
„Deşteaptă-te române*.

Târnăcopul liberal. Hotărîrîle delegaţiei
permanente a P. N. T.

C x ă r z i l e  ţ ă r ă n e ş t i  n u - l e  v o m  d e s f i i n ţ a  ş i  î ş i  

v o r  c o n t i n u a  a c t i v i t a t e a  l o r .

In luna aceasta se înplinesc trei 
ani decând dl Tâtărescu şi cu pre
fectul D-sale, dl Miocu, au aranjat 
la Sarmiseghetuza, o serbare de târ
năcop-

Au adunat adeca, pe toii prim0- 
iii din tară şi pe locuitorii acestui 
judeţ in fata ruinelor amfiteatrului de 
la Sarmiseghetuza. Au adus şi pe 
Măiestatea Sa la aceste serbări, in 
cadrele acestor serbări au declarat 
sărbătoreşte, că vor reclădi acele 
ruine şi vor edifica acolo un stadion 
monumental, ca pe el să se desfă
şoare toate jocurile şi întrecerile na
ţionale ale formaţiunilor sportive ale 
tineretului român.

Au trecut de atunci 3 ani, răgaz 
destul ca să-şi inplinească făgădu

inţe. N’au înfăptuit nimic din ce au 
făgăduit. Au făcut însă totuş ceva. 
Au stricat ruinele, pe care vremea, 
de bine de rău, ie păstra pentru 
postevităte şi au introdus în buge
tele comunelor, timp de 3 ani, sume 
variate şi însemnate pentru acest scop.

Dacă mergi la Sarmiseghetuza 
vezi mormane de pietri, scoase din 
pământ, clădiri însă, inaugurate cu 
târnăcoape regeşti, nu se găsesc 
nici unde.

Această scamatorie este foarte 
caracteristică pentru opera guvernu
lui liberal şi arată măsura seriozi
tăţii şi a patriotizmului constructiv, 
trâmbiţat de liberali cu atâtea surle 
şi atâta gălăg e, la inceputul regi
mului lor! V. P.

Sâmbăta trecută a avut loc la Clu
bul central al P. N. Ţ. din Bucureşti 
Strada Ciemenceau, sub prezidenţia 
diui Ion Mihdache, şedinţa delegaţiei 
permanente a partidului.

Dezbaterile au continuei şi In cur
sul după amnezii luând sfârşit abia 
la orele 10 seara,

La finele şedinţei s’a dat presei 
un comunicat In care partidul naţio
nal-ţărănesc exprimă neîncrederea sa 
In guvernul remaninat d;n care lip
seşte dl N. Titniescu. in ceea ce pri
veşte dizolvarea gărzilor proiectată 
de govern, pa tidal naţional-ţirăncsc 
declară că a fost întotdeauna împo
triva organizaţiilor paramilitare pe 
cure o prezintă asemenea formaţiuni

I pentru liniştea tării, deoarece duc la 
anarhlzare.

Gărzile ţărăneşti au fost formate 
pentru a se face faţă carenţei guver
nului, ca organizaţiuni de autoapă
rare. Gărzile nu au contraveni! nici 
unei din legile în vigoare. Deoarece 
partidul naţionsl-ţărănesc nu are în
credere In putinţa guvernului de a 
îndeplini proiectul său de dizolvare 
a organizaţiilor paramilitare, partidul 
îşi păstrează gărzile (ărineşti de a- 
părare până când guvernul va fi fă
cut dovada că a dessrmat şidizo'va! 
toate formaţiunile paramilitare.

Gărzile ţărăneşti păstrează aceeaş 
atitudine de respect faţă de lege şi 
îşi vor înceta automat existenţa ime-Votaţi roata la alegerile judeţene!
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d?at ce ordine» va ii fost restabiliţi.
Partidul ria{ioail-{*r3ncsc cere gu

vernului să nu m il amâne alegerile 
administrative şi alegerile parţiale, ci 
sfi le ţină i tr’o zi care s i  fie fixata.

Pentru alegerile dela Camerilede 
Comerţ şi Industrie f i cele de Munca,

partidul lasă deplină libertate orga. 
nizaţiilor profesionale să-şi urmeze
interesele.

Comitetul central executiv este 
convocat la sediul Clubului Central 
din Bucureşti în ziua de 24 Septem
vrie 1936,

Blajul arc mctropolit.
După 20 de luni de văduvie, me

tropolis românească dels Blaj, abia 
a putut să-ai primească pe mirele ei 
in persoana ilustrului archiereu si 
mare român: Alexandru Nicolescu 
episcopul eparhiei Lugojului.

Cu nespusă bucurie aducem Ia 
cunofitinta obfiiei româneşti din ju
delui nostru acest fapt, care iese din 
rândul faptelor diverse şi care, sun
tem siguri, că va umple de satisfac
ţie inimile româneşti nu numai a u- 
nitilor, ci a tuturor românilor.

Motivul jubileului unanim pentru 
numirea Prea Sf. Sale Alexandru Ni
colescu in scaunul istoric de metro ■ 
poiit al Blajului este îndoit: deoparte 
pentrucâ acest scaun este ocupat de 
o persoană ilustră, care în viaţa pu
blică fii funcţiunile pe cari le*a ocu
pat, până acuma, a avut aprecierile 
şi recunoştinţa unanimă a neamului 
nostru românesc. In oricare parte a 
tării te vei afla şi vei aduce vorba 
despre cucernicul episcop Nicolescu, 
nu vei găsi şi nu vei întâmpinai de
cât cele mai măgulitoare aprecieri, 
fără deosebire de confesiune.

Să-i facem o apreciere a vieţii 
Sale? ar fi să-l ofensăm şi să ofen
săm şi publicul nostru cetitor. Există 
oare oraş sau comuna mai răsărită» 
în cuprinsul acestui judeţ, care să- 
nu-i fi auzit cuvântul plin de înalte 
învăţăminte creştineşti şi profane, pe

care nu s ’a impregetat a’î spune de 
câfe ori a fost invitat si de câte ori 
i s’a dat ocaziune?! Este o adevă
rată mândrie pentru fiii eparchiei 
sale, să audă aprecierile elogioase 
şi sincere, pe care le rostesc asupra 
talentului şi sufletului de superioară 
prestanţă a Lui, — cărturarii şi pu
blicul intelectual din judeţ. Un al 
doilea şi deopotrivă de important 
motiv de bucurie pentru înălţarea 
chiar a Prea Sf. Sale Păr- Nicoiescu 
la scaunul melropoliei Blajului este, 
că această numire s’a făcut potrivit 
îndicajiunilor sinodului electoral şi 
împotriva uneltirilor politice, cari, timp 
de 20 de luni şi-au folosit toate pu
terile şi mijloacele, ca să’l inden
ture pe cel demn şi dorit* N’au reuşit!

A reuşit dreptatea şi adevărul şi 
a triumfat dorinţa: ca politica să nu 
se amestece în biserică şi de fapt, 
prin numirea Prea Sf. Sale Nicolescu, 
s a dovedit că politica nu s'a putut 
vâri în sanctuarul b:sericei unite.

Din acesie indoue mouve ne bu
curăm din tot suf.etul pentru numi
rea Prea Sf. Sale Păr, Alexandru 
Nicolescu în scaunul istoric de rae- 
tropoiit al Blajului şi-i dorim şă poată 
conduce cu succes şi românesc pro- 
g.es naia bisericei unite, pe drumul 
înaintaşilor mari şi glorioşi!

Ad multos annosl
V. P.

Din programul partidului 
naţional-ţârănesc,

I. <  ’o i i N t i t i i  ţ i a .

Constituţia, ca lege de temelie a 
Statului, trebue să fie aşezământul 
fiinţei zale şi trebue să izvorască din 
sufletul şi din conştiinţa obştească.
Ea trebue ză răspândi dor.nţei şi 
aşteptărilor poporului acestei ţări.

Partidul naţional-ţărăntsc, stator
nic In aceste credinţe, a protestat cu 
hotărfre dăizi în anul 1923, când a 
Io8i! impusă ţării noastre Constituţia 
pe care o avem acum. De aceea par
tidul naţional-ţărănesc a Înscris In 
fruntea programului său reforma con
stituţională (schimbarea constituţiei).
Rămânem sirius legaţi de regimul 
monarhic constituţional, ca sistem de 
guvernământ. In marginile acestui 
sistem, aparatul nostru de guvernă
mânt trebue sâ capete o organizare 
potrivită cu drepturile şi însemnăta
tea ce i se recunoaşte astăzi gatului 
şi funcţiunilor sale, atât pe plan eco. 
nomic, cât şl pe pian politic.

Partidul naţional-ţărănesc a avut 
un cuvânt şi o Însemnătate hoţiiI- 
toare la d şt up tarea, p.egriirt-a şi 
şcoiuea masuox cetăţeneşti, dându-i 
ţărănimii, care este pătura cea mai 
numeroasă, iocul care i se cuvine in 
aşez ucu baiului.

Partidul nsţional-ţârănesc. înţele
gând să apere mai departe dreptu
rile şi libertăţile cetăţeneşti, socoate 
c i este uevoe s i  arate că fiecare ce

tăţean este dator să-şi potrivească 
pasul, solidar şi de bună voe, după 
cum mcjge Statul, Munca şi proprie
tatea vor fi garantate, in interesul 
bunului mers obştesc, Insă Statui va 
avea dreptul ori de câte ori va cre
de că este nevoe, să se amestece şi 
să sprijinească aceea ce stă in inte
resai t .taror cetăţenilor săi. Siaiul 
va putea să-şi spună cuvântul, pen
tru ca interesele fiecărui om sa nu 
ştirbească intensul obştesc. Pentru 
acest scop, Stalul va aşeza şi va a- 
răta reguiele după care să se pio- 
uucă şi după care să se facă vânza
rea, aşa după cum cer interesele 
Înalte ale ţării.

Numai Intr’un stai care se înte
meiază pe ideea de drept şi pe rân- 
duiaia legilor, se pot de*voaa cu fo
los energia şi puterea de muncă a 
omului şi a obştiei. Răspunderile în 
fâţa legii vor fi de aceea limpezi, pe 
toată scara vieţii administrative, pen
tru ca nimeni să nu-şi poată face de 
cap, iar pe cei cari vor face abuz. 
să-i 8 j ungă pedeapsa. Cine va greşi, 
va răspunde. Legea dc responsabili
tate ministerială şi salutul funcţiona
rilor publici vor fi, deci, schimbate.

Aceeaşi idee de drept va trebui 
să stea şi la temelii sistemului de 
guvernământ, adică guvernui va tre
bui să-şi dea seama asupra faptelor 
sade In faţa obşiimei. O lege e leclo .j^m âf

ra ă cinstită va trebni să asigure re
prezentarea poporului şi sinceritatea 
alegerilor. Mod f cându-se dispoziţiile 
actualei legi, vom face ca să se îm
partă mandatele pe judeţe, potrtvit 
cu rezultatul voturilor şi asigurând 
respectarea minorităţii. Justiţia va a- 
vea să supravegheze îndeplinirea o- 
oeraţiunilor In alegeri, asemenea tot 
justfj.ja va avej|  să-şi spună cuvântul 
şi asupra mandatelor contestate. Am- 
nestia delictelor electorale va fi in
terzisă prin constituţie.

Instituţia parlamentului trebue pre
făcuţi. Namzi In urma acestor pre
faceri, parlamentul va putea să răs
pundă chemării sale, ca organ legis
lativ şl ca organ de control. Dreptul 
de vot al femeilor va fi lărgii.

Senatul, care este In zma ds a- 
stXzi un Lturaş al Camerei, va fi de
sfiinţat, d? oarece el are aceiag între, 
buînţare ca şi Camera şi nu aduce 
nici un folos. Iu felul acesta, Aduna
rea Deputaţilor va rămânea singura 
reprezeataţiune naţională, având toate 
drepturile care îi sunt date de către 
popor.

Numărul deputaţilor va fi micşo
rat, pentru ca fn felul acesta Aduna
rea Deputaţilor să poată lucra mai 
eu înlesnire pentru săvârşirea unei 
opere practice şi constrnetive. Munca 
parlamentară va fi făcută mai cu rln- 
duială. Comisiunile se vor ocupa In 
purtea technics a lucrărilor la pre
gătirea legilor. Se va face o lege 
specială, care va arăta tn care caşuri 
un deputat nu poale primi sarcina 
de a representa şi de a apăra inte
resele piotivnice inter seior statului 
sau de a chivernisi şi administra în
treprinderi economice, care au legă
turi cu st&tul, care isvorăsc din con
tracte.

Vom aşeza organisaţiuniie profe
sionale pe baze temeinice, recunot- 
câadu-le dreptul de a-şi arăta dorin
ţele şi nevoile, sub formă de propu. 
neri, printr’un corp central. Acest 
corp va avea chemarea să studieze 
şi să potrivească aceste dorinţe şi 
propuneri, spre a putea fi supuse 
Parlamentului.

Interesele economice ale Naţiunii 
au pe zi ce trece o însemnătate mai 
covârşitoare şi deci este nevoe să se 
facă această reformă.

împotriva abuzului puterii cen
trale, se vă garanta stabilitate şi con
tinuitate organelor locale alese.

Puterea judecătorească, care este 
a treia putere tn stat, va avea inda- 
pendenţă şi ea va fi ferită de umi
linţe. Pentru acest scop, se vor sta
bili pentru magistratură reguie lim
pezi şi statornice, la numire şl la 
înaintare, pentru ca aceste reguie să 
nu poată fi schimbate sau călcate, 
lutndu-se In vedere numai pregăti
rea, caracterul, priceperea şi cinstea 
acelora cari devin sau sunt judecători.

Pentru judecarea neînţelegerilor 
şi pricinilor dintre particulari şi au
tor, tăţi, precum şi pj-nlru controlul 
hotărlrilor luate de către administra
ţiile locsle şi cele de stat, va trebui 
să Înfiinţăm o justiţie adminittrativă, 
la fel Întocmită pe toată ţara şi de 
toate gradele. Această justiţie admi
nistrativă va avea menirea, în iceiaş 
timp, să-i înveţe pe toţi respectul 
legilor.

Vom introduce, pentru chestiuni 
mari şi însemnate, In anumite cazuri, 
votarea obştească şi directă, sub for
ma de referendum. In felul acesta 
opinia publică va putea avea cuvân
tul hottrltor.

directorul administrativ a uzinelor din Cugir.
La Cugir sau  început Lucrările în 

stil mare• Sunt lucrări însă numai 
pregătitoare, în vederea puneru în 
funcţiune a fabricei de armament. 
La aceste lucrări se angajază foarte 
multi lucrători manuali• Este firesc, 
ca aceşti lucrători, să se angajeze 
dintre cujereni, cari au toate drep
turile la aceasta- Răspunderea bunu
lui mers a lucrărilor, precum si a 
armoniei sociala din Cugir, o are dl 
director administrativ Scorfescu, care, 
în urma calităţii sale şi-a poziţiei so
ciale, indrumeaza si aranjaza toate 
problemele ae muncă şi serviciu.

Ori, feltul cum îsi împlineşte im
portanta sa misiune ăl Scorfescu, 
laşa de aorit si chiar dela început, 
răscoleşte mari nemulţumiri în rân
durile locuitorilor din Cugir

Pentru a exemplifica această a- 
firmatte amintim un caz foarte con
cludent :

intre sutele de lucrători angajaţi, 
pentru lucrări de dărâmare a vechi
lor clădiri, a fost angajat si Zuga 
Petru 1. Pavel, care, fund om sărac, 
însă harnic si muncitor, a fost a- 
preclat si pus în fruntea unei echipe 
de muncitori. Cineva i-a şoptit d-lui 
zcortescu, că ar fi national-ţărănist 
respectivul, si fără nici o explicaţie 
sau motivare a fost dat afară, spre 
mâhnirea si revolta tuturor oameni
lor din Cugir, Când a cerut explica
ţie i s a  spus, ca lucrător salahor 
poate fi, eventual, primit, ca set de 
echipă însă nu; fiindcă, îi national'

O altă întâmplare• S a u * angajat 
o mulţime de ucenici, în vederea pre
gătirii personalului pentru viitor. Âu 
fost angajaţi, în covârşitoare majo
ritate copii dtn satele din jur, iar co
piii din Cugir au fost respinşi pe mo
tive ridicole, că ar fi prea slăbuţi şi 
încă pe alte motive, cari, deocam
dată nu le amintim.

Se întreabă Cugirenii şi ne în
trebăm şi noi, că acesta ar fi rolul 
fabricei, ca pe Cugireni să-i expro- 
pieze numai, şi sa le dea în mână 
toiagul pribegiei, lăsându şi vatra şi 
avutul pripăşiţilor aduşi de di Scor- 
teseu ?t

Moi nu ciedem şi nu admitem a- 
ceasta. De aceia, pe aceasta cale, 
foarte cuviincios şi cu tomfă seriozi- 
taatea îi atragem atenţiunea d-tui 
Scorteseu asupra acestor fapte, ca 
să nu se mai întâmple. 12 rugăm, ca 
să na se lase condus de alte criterii 
la angajarea muncitorilor, decăi de 
criteriul românismului şi a intereselor 
localnicilor.

Cugirenii nu vorabzice dela drep
turile lor şi, dacă dl bcortescu con
tinuă a-i da afară din lucru, pe di
ferite motive potrivnice liocainicilor, 
atunci vor trebui sa se organizeze, 
în vederea apărării intereselor lor 
vitale-

Credem însă, că dl Scorţescu va 
înţelege, ca funcţionar, independentă 
de btat, că nu-1  cazul să provoace 
mei populaţia locală, nici regimurile 
politice: în interesul Domniei-Sale 
personal si a cauzei pe care o ser- 
•feste- Atât deocamdată.
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noul ep iscop

In urma trecerii Prea Sf,“Alexan- 
dru N colescu în scaunul de mitro
polit Ia Blaj, în locu-i este numit de 
episcop al Lugojului, Prea Sf. Sa Dr. 
loan Bălan, canonic al metropoliei 
Blajului.

Pentru cetitorii şi credincioşii u- 
niti din judeţ aducem această veste 
cu mare bucurie, pentrucă în per
soana noului episcop biserica unită 
cinsteşte un mare învăţat*

Pree Sf. Sa Dr* loan Bălan, s’a 
născut la Teius în 11 Feb. 1880, din 
părinţi ţărani* Şcoala primară şi se
cundară a făcut-o în sat şi la Blaj. 
Teologia la Pesta, iar doctoratul la 
Viena. S a hirotonit ca preot celibe 
purtând, după rânduiala celor mai 
mari, diferite slujbe bisericeşti, A fost 
vreme de un an pedagog al interna
tului Vancean, trei ani a fost notar 
consistorial. Din 1 Sept* 1909 până 
în Noemvrie 1920 a fost paroh şi

Dacă citim gazetele gălăgioaselor 
partide de dreapta, mai ales .Solia  
Dreptăţii", nu găsim nici un cuvânt 
despre nelegiuirile agenţilor de per* 
ceptie. Nu se pomeneşte nici o vorbă 
despre obiceiurile sălbatice de a se 
încasa darea dela ţăranii noştrii. Se 
vede, că toti sunt de părerea d-lui 
Tătărescu, preşedintele guvernului, 
care, dupăce şi-a remaniat cadrele 
echipei sale guvernamentale, a de* 
clarat în fata lumei şi a tării, că 
.  toată lumeţi e mulţumiţi, tiranit 
sunt în belşug, muncitorii huzuresc 
de bine şi în Ţară e linişte şi pace”-

Auziţi voi tărâm, că sunteţi în 
belşug, pentrucă mai aveţi un bruş 
de pâine pe masă şi un leu în pungă* 
Vor avea însă liberală grijă, prin or
ganele fiscale, să Vă lipsească de 
ultimele resturi ale aparentei de belşug.

Ne vin ştiri dela sate, că agenţii 
percepţiilor încasează nu numai im
pozitul scadent, ci fac silă asupra 
oamenilor să-1 plătească înainte pen
tru anul întreg.

In ce priveşte deslăniuirea urgiei 
fiscale asupra păiurei ţărăneşti, ce
tim în .Ţărâni8niuT fapte can dau 
de gândit*

In 1935 în trei judeţe din Basa
rabia, recolta a fost cu totul slabă, 
iar în celelalte trei, secete a pârjo
lit totul.

Astă iarnă se făcea chete pe stră
zile oraşelor* ca să se vină în aju
torul nenorociţilor basarabeni înfo
metaţi — iar anul acesta guvernul 
în numai şase luni a scos în vân
zare 5-297 case, cele mai multe din 
ele case ţărăneşti* Din acestea un 
număr de 2.184 case au şi fost vân
dute şi oamenii svârliti pe drumuri.

Şi în timp, ce pe întinsul Basa-

al Lugojului.

protopop in Bucureşti, capitala tărei 
De acolo a trecut ca canonic Ia Blaj 
de unde, apoi, în anul 1929 a trecut 
la Roma ca delegat al episcopatului 
în comisia de codificare a dreptului 
canonic oriental. In această calitate 
fiind, l'a ajuns înalta denumire. Pe 
lângă multele, variatele şi importan
tele slujbe, pe cari le-a împlinit, a 
găsit timp să se ocupe şi cu stiinta 
teologică. Are o mulţime de lucrări 
apreciate in streinătate şi in tară, ca 
dovadă a talentului şi muncei de
puse.

In noul episcop credincioşii văd 
un ilustru bărbat probat şi experi
mentat în toate ramurile vieţii care, 
cu mână tare ş cu braţ înalt va con
duce sigur şi cu succes naia epar- 
chiei sale. De aceea cu nădejde 
sfântă îi zicem: „Păzeşte-1 Doamne 
întru multi anii"

rabiei tobele perceptorilor însoţesc 
plânsul mamelor şi al copiilor cari 
cer îndurare călăilor cu ochii spre 
cer, — marii şnapani, cu venituri 
de milioane, marile industrii şi în
treprinderi liberale se lăfăesc în bo- 
găt a lor din care nu dă Statului ni
mic — ori când se întâmplă să con- 
tribue cu ceva, atunci dă cât vor şi 
când vor ele.

Pentru populaţia nevoiaşă a sa
telor şi oraşelor, nu se acordă nici 
o păsuire, nici o îndrumare, în timp 
ce marii comercianţi, marii financiari 
şi industreşi se bucură din partea 
guvernului liberal de toate favoru
rile, de toate uşurările —" ei cari 
n’ar avea nevoe de ele. Şi toti a- 
ceşti profitori şi explotatori ai muncii 
celor nevoiaşi, datorează Statului im
pozite de milioane pe câte 4—5 ani 
în Brmă. Dar de ei nu se atinge ni
meni, că sunt puternici. Ei au aju
tat partidul liberal cu bani în opo
ziţie şi acum când aceştia sunt la 
guvern, ei le arată recunoştinţa lor 
păsuindu-i dela plata impozitelor şi 
făcând reduceri simţitoare asupra su
melor ce au de plătit către fisc. Anul 
aCesta s’a permis tuturor acestora să 
plătească impozitele reduse — şi în
cât ele plătesc 15 şi 20 la sută!

Guvernul liberei pune perceptorul 
să vândă bordeiul văduvei Teodosia 
Ciubotaru din judeţul Bălti pentru 
suma de 873 lei cât datora din im
pozite către fisc, In timp ce acelaş 
guvern şi perceptorul din Sinaia uită 
să scoată în vânzare întreprinderile 
Em. Costinescu din Sinaia, care da
torează Statului suma de lei 919.947 
de ani de zile*

Întreaga gospodărie a lui Leu- 
cutia Ambrosie din Bihor a fost

scoasă în licitaţie de fisc pentru o 
datorie de 146 lei, în timp ce ace
laş fisc închide ochii când e vorba 
de dl Gh. Vlad din Sinaia, care da
torează Statului suma de 70.661 lei. 
Numai în Sinaia sunt 155 de pro
prietari de vile cari datorează către 
fisc în r̂e 10.000 şi 90.000 lei de pe 
anii din urmă şi fiscul nu se grăbeşte 
să-i execute scotându-le vitele în 
vânzare.

lată politica unui guvern care se 
înfăţişează şi sub acest raport duş
manul de moarte al ţărănimii. El 
sprijină prin toate actele sale pe a- 
ceia, cari formează pătura de sus a 
societăţii Şi prigoneşte fără cruţare 
pe toti nevoiaşii satelor noastre.

Gospodării ruinate, familii pe dru
muri, descurajare, sărăcie şi anar
hie, ce puţin şi neînsemnat lucru, în 
preocupările unui guvern fără cap 
şi fără inimă*

Ş T I R I .
CUNUNIE. Anunţăm cu plăcere 

cununie Dşoarei Livia Drlgulescu cu 
Dl Dr. Grigorie Mihaileanu medic 
primar la spital din Sin-Martin, ce 
s’a celebrat In ziua de 30 Aug. 1936 
la biserica ortodocşi română din O- 
răştie.

f  CONSTANTIN OLAR1U, pro
prietar domiciliat în Cuglr a încetat 
din viaţa In siua de 4 Sept. c. şi a 
fost înmormântat In 6 Sept. pe lingi 
unanimele regrete ale familiei şi a- 
sistenfei alese şi numeroase. Trans
mitem, pe aciastâ cale, condolenţe 
familiei.

*
UN ROMÂN, CEL MAI BUN 

CĂLĂREŢ DIN LUME. Sâmbătl tre
cută a avut loc la Benin mari între
ceri de călărie. Au luat parte repre
zentanţi ai celor mai de seamă ţări 
din lume. Rezultatul întrecerii a fost 
un prilej de mândrie pentru ţaranoa- 
stiâ. Cel dinţii a reuşit un locotenent 
român numit Rang, care a călărit pe 
calul numit Eiphia. Al doilea a fost 
un italian iar al treilea un olandez, 
Ofiţerul român a primit un premiu 
de mare valoare.

*

NEGUSUL SE ÎNTOARCE IN 
ABlSiNlA. Gazetele din Anglia a- 
nunjă că Negusul ar fi gata să se în
toarcă In Abisinia. Va pleca însă sin
gur, familia rămânând mai departe In 
Cap.tala Angliei. Ajuns In ţară va în
cerca să organizeze partea ţării ră
masă nesupusă italienilor, pentrucă 
să poată tiveepe lupta de eliberare a 
celor supuşi.

*

CELE 32 DE TORŢE VH. Un zi- 
ar francez scrie, că In 12 Iulie, pe 
când trupele naţionaliste spaniol* a - 
saltau oraşul Almendracja, o ceată 
de 130 comunişti au pătruns In în
chisoarea oraşului. Aci au găsit 32 
de locuitori, închişi pentrucă nu s- 
veau păreri comunişte. Pe aceştia,

comunfşîii scoţăndu-I In curte i-au 
stropit bine cu petrol şi apoi le-au 
dRt foc, dup*ce pe cinci inşi i-au 
răstignit de perete. După această 
grozăvie, comuniştii au lăsat oraşul 
în mânlle naţionaliştilor. Acestea sunt 
roadele «omuniştiler.

*
NAŢIONALITATEA SOŢIILOR 

DIPLOMAŢILOR ROMANI. Dl Ni- 
colae Titulescu, ministrul de externe 
al României, a oprit căsătoria diplo
maţilor români cu femei de alt neam. 
Soţiile diplomaţilor noştrii trebue să 
fie românce. Ette o măsură foarte 
bună, căci femeile străine pot fi 
spioane In slujba duşmanilor noştri, 

*

CUM SE ÎNCASEAZĂ DĂRILE? 
Liberalii se tot laudă că încasările 
dărilor merg mai bine ca în anii tre
cuţi. O fi. Insă pentru îacasarea a- 
cestor dări, perceptorii au s:os la 
vânzare 6 mii 197 de gospodării să
teşti, Şi aceasta In decurs numai de 
6 luni. Este prea neomenoasă această 
urgie fiscală!

I-A AJUNS PEDEAPSA. Cel 16 
fruntaşi bolşevici ruşi, osândiţi la 
moarte pentrucă au pus la cale uci
derea lui Stalin, au fost executaţi 
fără să fie lăsat nimeni ca martor al 
execuţiei. Unii cred că cei 16 con
damnaţi ar fi fost chinuiţi îngrozitor 
înainte de a fi împuşcaţi, alţii zic că 
vor fi fost arşi de vii, nu se ştie. 
Ceeace se ştie Insă este că, toţi cei 
16 bolşevici (dintre cere doi au fost 
jidani) au fost unii din cei mai fioroşi 
călăi de pe timpul revoluţiei iuse. 
Ispăşirea miilor de omoruri săvârşite
de ei i-a ajuns tocmai acam.

*
A MURIT DIN BEŢIE, Locuito

rul Uie Mihti din com. Turulung a 
beut un litru de rachiu tare. A ador
mit apoi şi a dormit somn adânc 2 
zile. Medicii s’au trudit să 1 trezească 
dar n’au putut. După două zile de 
som, a trecut, beat, la cele veşnice. 

•
NENOROCIRE, In minele cu bu

cluc a Societăţii .Mica" cu sediul 
In Bucureşti, nenorocirile ţin lanţ, ru- 
păndu-şi picioarele m’nerii: M a r c  
N i c o l a e  şi D u m a  S i m i o n  din 
cătunul Brădet (de lângă Ziatna). Iar 
bieţii oameni sunt daţi uitării şi ex
ploataţi şi mai departe de această 
Societate Încă mai rău ca Africanii- 
Abisinieni de Italieni.

*

.MICA* A PIERDUT PRO
CESUL CU ABRUDENII. Compro- 
prieurii minei cu aur .U lr n u  1", de 
pe hotarul comunei Almăşul-mare 
(Regiunea Ziatna), a fost redată A- 
brud nilor, pe care mină-bogată tn 
minereu şi zăcăminte cu aur, Socie
tate i-hărăpeaţă .Mic aH, a acaparat-o 
pe nedrept dela bravii Abrudeni: Ma
ca veiu şi ortacii. Numai d-lor Goga, 
Cuza, Gigâttu şi Bădulescu, inspector 
minier în Ziatna, nu le place aceasta 
dreptale-sfântă a moţilor.

V. P.

Urgia perceptorilor

a
Una maşină de g ă u r i t  f i er  (bor maşină) 
totodată şi 1  s t r u n g -  d e  f i e r  cu unel
tele necesare pentru ei şi u n  m o t o r  de 

b e n z i n ă  de 5 hp.

Adresa Ia a d m i n i s t r a ţ i a  ziarului sau în 

Str. Andrciu Mureşan Nr. 24.

Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc 
şi jur, că JOAGHERUL de tăiat scânduri, fost aiul Ilie 
L i i c e s c u  din Orâştie, str. Andrei Murăşanu, l-am  

•  cumpărat eu şi l-am montat In casele mele proprii, 
tot în aceeaş stradă, la nr. 24, —  unde se poate tăia scânduri de tot felul, 
totodată pot Întreprinde tăieturi la construcţia de poduri plutitoare şi pentru 
mori rotunde, la tălpi de mori interne şl externe şi pot jilui scânduri (tragere 
la ringhea) pentru padiment şi plafoane, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu deosebită stimă

TRAIAN BORZA, m. tâmplar, Sir. Andrei Mureşan Nr. 24
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CUM SE FAC ARESTĂRILE IN 
BUCUREŞTI? MultS şl pestriţă lume 
se găseşte ta Bucureşti Mai ales oa
meni flră de nici un rost fi osmeni 
rlufăritori se găsesc destui. Dumi
necă, 23 August, poliţia a făcut o ra
zie pe străzile Ctpitalci şi dela 1 
noaptea până la 4 dimineaţa a făcut 
trei sute de arestări. Printre cei a- 
restaţi sunt mulţi spărgători, borfaşi 
yi dezertori.

*

UNDE DUCE PROSTIA. In a- 
proape toate satele din jud. Dolj, a- 
numiţi .sfinţi" au început anul trecut 
o propagandă printre slteni, ca s i  
nu mat tratssc cu nimic grâul de să
mânţa Împotriva neghinei, fiindcă, 
spuneau el, la Maglavit este Petrache 
Lupu care se îngrijeşte ca grâul să 
dea roadă bună. Anul acesta s’a vă
suţ roadal Mai mult de jumătate din 
grâu nu-i pot mânca nici vitele, din 
cauză că sătenii au ascultat de .sfinţi" 
yi nu au tratat „medicamente" grâ
ul din care se face prescură, ci au 
ascultat de nişte oameni răi la cuget

*

MUŞCAŢI DE CÂNE TURBAT. 
Un câne turbat a intrat în mai mult 
prăvălii din mijtocul Târgoviştei şi a 
muşcat cinci persoane, vânzători şi 
cumpărători. Iu multe alte părţi se 
tntfimplă astfel de nenorociri, deoare
ce cânii sunt lăsaţi deslegaţi, să um
ble pe unde doresc. Puţină rănduia-. 
lă ar fj tare folositoare in privinţa a- 
ceasta.

Direcţiunea Liceului „Aurel Vlaicu“ Praştie.
A Y  1  Z .

Se aduce la cunoştinţa e eviior 
liceului „Aurei Vlaicu" diu Orăştie 
următoarele:

1. Nici un el;v  nu poate Ii 
găzduit extern tară aprobarea Di- 
lecpuni.

2. Până la data de 14 Sep 
temvrie 1936 fie.are e.ev trebuie 
să şt achite taxeie pentru anul cu
rent (înscr.ere în liceu rata 1, În
scriere In internat, taxa pe luna 
Septemvrie) şi eventualele restanţe 
din anul şcolar expirat.

3. Cursurile încep la 15 Sep
temvrie orele 8 dimineaţa.

4. La data de 14 Septemvrie 
a. c. fiecare eiev trebuie sa h in 
localitate.

Director D e m i a n .

/ \  v  Z „  Îmi permit » atrage 
Y  m. A i»  atenţiunea Onor. pu- 

Piicu, asupra lucrărilor unele de cu- 
reiar şi jimantar executate din cel 
mai bun material şi după moda cea 
mai nouă, precum ghiozdane, ser
viete, poşete, ps.tmonee, yeauâ şi 
hamuri pentru cai, precum şi orice 
articole de spoit. Totodată eşecul ori 
ce reparutură In branşe, prompt şi 
eitin. Rugând sprijinul onoratului pu
blic, semnes Cu toată stima:

M a r t i n  S z e g e d i  jun. 
Piaţa Auiei Vlaicu No. 3, ORĂŞTIE.

D u m i n e c ă  I n

Cinema„ASTRA”
v a  r u l a  f i l m u l

. R O S M A R I E -
Renumita operetă cu ai tistul H. 

Stuve, în rolul principal.

C o m p a c t a r e :  J u r n a l .

Girant: Dr, ALEX, HERULA

No. 1086-1935.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cumcă mobilele ur
mătoare : 6 perini, 14 stupi cu a’bine, 
un porc alb, un viţe! roşa yi una claie 
de fâo, rare în urma decisiunel N '. 
699/3—1934 a judecătoriei de Ocol 
Pui a fost sechestrate la 8 August 
1935 In favorul lui lohans Klein repr. 
prin Dr. Oltmar Sperling tn contra 
urmtrltalui dom. la corn. Ohaba de 
sub piatră pentru suma de Lei 500 
capital şi acc. şi cere sa preţuit In 
suma dc Lei 2450,

Iu baza dtclziunei Nr. G. 1052— 
1935 a judecătoriei de Ocol Pui se 
fizează termen de licitaţie pe ziua de 
15 Sept. 1936 la orele 11 1/2 a. m. 
la faţa locului tn comuna Ohaba de 
sub piatră, averea sechestrată se va

de cu bani gata, isr In cas nece
sar sub preţul de evaluare, spe
sele statorite pfnă în prezent sunt In 
suma de Lei 527 plus dobânda 8 $  
dela 15 Nov. 1932.

Petroşeni la 24 August 1936.
Portărel.

j u d e c ă t o r ia  MIXTA HAŢEG. 

Nr. G. 2658-1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduc la cunoştinţă pu
blică că ta urma decisiunei judecă- 
to iei m xtlH *ţrg Nr. G. 2658—1936 
In favorul lui Banca Naţională a Rom. 
Agenţia din Deva representat prin 
Dr. Mtbai Oroiz advocat în Deva 
Contra urmâriţilor din comuna Haţeg, 
pentru suma de 4500 Lei capital şi 

ecesorii se fixează termen pentru 
feptuirea licitaţiei pe ziua de 16 luna 

Septemvrie anul 1936 ora 3 p. m. la 
faţa locului la comuna Haţeg la lo
cuinţa urmărituluij tând,fi  unde se 
vor vinde prin licitsţiune publică o- 
biectele secvestrate şi anume: 1 vacă 
roşie cu alb, 1 căruţă de povoară tn 
stare bună, 1 vacă roşie cu alb de 5 
ani, 5 oii, preţuite tn 8500 Lei.

Acestea obiecte se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pe lângă bani 
gata iar In cas de lipsă şi sub pre
ţul de estimare.

Haţeg, la 3 Sţptemvrie 1936.
M. DOBROMIRESCU, 

deleg. jud.

La Geoagiu-băi se vând
503 m. ptr. loc cie casa în 
aproprierea vilei Cpt. Wid* 
mann cu 80 m. p. —  Nicolae 

B â r s a n ,  Şighişoara, strada 

Fundriior Nr. 1.

Catră Iubiţii noştrii cetitori
Implinindu-se deja un an 

de zile dela apariţia g a z e t e i  
noastre, ■*- pe care-o scoatem 
cu enorme sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a plăcut să vă desfătaţi 
mintea si sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi si la exis
tenţa ei, si să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem si în viitor să asigurăm a- 
pariţia ei.

Cotiţi w8 olia“

Una casă de fier mică
d e  v â n z a r e .

Adresa la administraţia ziarului.

i A b o n a ţ i  „ 8 o l i a “ 
pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici sîrângăto.l 
de abonamente

Toii 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 si alte premii pentru eej 
mai harnici sîrângători de 
abonamente.
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t o f e  p e n t r u  U n i f o r m e  
l a  L i c e n  şi Ia Ş c o a l a  
d e  f e t e ,  pentru U n i f o r 
m e  die O e rc e ta s s d , cixi- 
p i e ,  b e r e t e ,  c i o r a p i  şi 
l i n g e r i e ,  cu preţul cel mai 
r e d u s  la firma

V A S IL E  L V U L C U
Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5. hshshs
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m Ceasornicărie bună garantată si eftină.
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L i subsemnatul găsiţi si puteţi cumpătă tot felul 

de c e a s u r i ,  i a d e ,  o c h e l a r i ,  s p i -  

ţ u r i  d e  ţ i g a r e t e ,  t a b a c h e r e ,  l a n 

ţ u r i  d e  c e a s ,  m ă r g e l e ,  precum sl alte 

juvericale —  dela cele mal simple, până la cele 

mai fine —  v e r i g h e t e  d e  l o g o d n ă ,  

Căror persoane ce cumpără, la dorinţă li se gra

vează gratis numele pe veiighete. ţReparez cea

suri şl alte obiecte, toate cu .cele mai.moderate preţuri.
IV. M A R G E L

c e a s o r n i c a r ,  b i j u t i e r  ş i  g r a v o r ,  Oiiştie.
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De vânzare«

2 mori ţărăneşti în o singură curte.
Morile sunt în stare bună, având 2 petrii, mâ
nate cu apă. 2 plvnlţi, grajd, şură, magazin, lo
cuinţe, fu timp de secetă, apă multă la mori, 
iar In timp de ger apa nu înghiaţ?, alimente 
multe, putându-se măcina î.i 24 ore pâaă la 4000  
kilograme alimen e, grădină cu pomi roditori In 
extindere până la 2 jtighere. Loc climateric cu 

B ii renumite şi bine căutate, având un viitor 
strălucit. Reflectanţii serioşi să se adreseze in 
scris, trimiţând o marcă-postată pentru răspuns 
Redacţiunei gazetei „ S O L I A "  In O r ă ş t i e  

(Strada Gheorghe Bariţiu Nr. 2) de unde vor 
primi ţoale datele necesare asupra morilor.

Tiparul Tipografiei „LUMINA" Qrlytio;


