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Pentru libertate şi dreptate 

am  sângerat şi pentru apă

rarea lor vom  sângera dacă 

va fi nevoie.
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D i n  n o u  Hitler a cerut germanilor
în  £a ţ a  u r n e l o r .  se fie 9ata |a orice sacrificiu.

Pentru ziua de 15 Octombrie 
a. c. alegători judeţului Hunedoara 
sunt din nou convocaţi spre a 
alege un consiliu judeţean. Acesta 
este un p r i l e j  de a se exa
mina din nou situaţia politică din 
ţară, fiindcă în acezş zi se fac con
comitent alegeri în 27 judeţe. D.'n 
rezultatul lor se va putea vedea 
deoparte orientarea generală in po
litica internă, iar de altă parte şi 
adeziunea sau reprobarea acţiunii 
guvernului Tătărescu.

In ultimul timp mişcările de 
dreapta s’au desvoltat şl în Interi
orul ţări şi azi afirmă că sunt a- 
tât de consolidaţi încât ar putea 
să facă faţă cu deplină răspundere o 
guvernare şl că poporul consimte 
cu principiile lor. Desigur aceasta 
este fals, fiindcă poporul românesc 
care de-abia s’a eliberat de jugul 
strein şi de dictatura aristocraţiei 
maghiare, ş*-a boerlmei din ve 
chiul-regat nu este dornic de su
punere unei dictaturi pusă la cale 
de capitalismul industrial şl ban
car din ţară.

Astfel pentru a obţinea o in- 
dicaţiune populară din prilegul a- 
eestor alegeri judeţene, alegătorii 
trebue să-şl facă un examen amă
nunţit el conştinţel şi să judece 
profund asupra deosebiţilor de 
principii privitoare la asezămlntele

Mulţi tineri de scoală se neno
rocesc fiindcă să amestecă In poli
tică. — A$a am aflat acuma un caz 
foarte dureros din plasa Deva si a- 
nume un tânăr foarte sârguitor si 
Si bun la studii dintr’o familie frun
taşe la care părinţii să uitau ca la 
o floare, a apucat si el între legio
narii gărzii de fier încă pe atunci 
când era numai în ci* 7-a de liceu. 
De-atunci însă ca si când i’ai fi 
schimbat de tot căci nu si-a mai 
văzut de carte ci a început să umble 
pe sate cu manifeste si broşuri le
gionare si cu broşuri conţinând cân- 
ţări legionare etc- — In curând însă

noastre de stst, cari există între 
coi d e m o c r a ţ i i  şi intre cei 
de dreapta cari vreau supunerea 
poporului, vreau să le iee dreptul 
de vot, să-i menţică iobagi capi
talismului fabricilor şi băaciloretc.

In rândul al doilea la aceste ale
geri se va putea răspunde guver
nului Tătăresc u ş! 1 se va putea 
arăta că poporul nu consimte cu 
guvernarea liberală fiindcă popo
rul a fost înşelat Astfel liberalii 
au venit la putere în numele de
mocraţiei şi după ce s’au văzut îa- 
scăunaţi apoi au îaceput să fure 
din drepturile poporului.

Astfel rând pe rând au intro
dus cenzura şi starea de asediu, 
— au scumpit produsele industri
ale, au deslânţuit cea mare apă
sare fiscală asupra poporului în
fiinţând 5000 de perceptori noi etc.

Fiindcă dela aceste alegeri se 
aşteaptă un răspuns înţelept şl 
fiindcă populaţia conştientă a ju
deţului Hunedoara credem că işi 
va apăra drepturile câştigate in 
lupte grele, nu putem crede ca 
să se afie prea mulţi cari să la- 
pede cu dela sine voie aceste 
drepturi şl să voteze cu alte par
tide decât cu vechiul partid na- 
ţional-ţărănesc.

a venit şi rândul bacalaureatului. 
Aici apoi s’a oprit în ioc căci ne- 
fiind destul de pregătit a căzut la 
bacalaureat. — De-atunci apoi n a 
făcut altceva decât să umble în pro
pagandă gi pe la taberele legionare* 
Săracul s ’a mai prezentat toial de 
4 ori la bacalaureat si de fiecare 
daiă a căzut. Acum am auzit că se 
va prezenta ultima dată- Dacă si 
acuma va cădea întreg viitorul său 
este distrus fiindcă nu va avea drep
tul să se mai prezinte la acel exa
men. — Dar oare atunci viitorul a- 
cestui tânăr nu va fi pe sufletul ce
lor cari Iau îndemnat.

Ia fruntea guvernelor cari vreau 
s i tulbure pacea lumii sunt trei, 
anume triunghiul Germania-Japonia- 
Italia, după care urmează Ungaria, 
Austria - Polonia - Bulgaria. Lo vitura 
de isbire trebue s’o dea Germania 
hitleristă care se află sus de tot, iu 
fruntea sâmburelui războinic (al bo
gătaşilor germani) din Ianuarie 1933, 
de când exişti, a făcut un lanţ de 
provocări faţă de celelalte state şi 
faţi de pacea lumii. Iu timp ce înă
untrul ţării a aruncat poporul Intr’o 
□o u i iobăgie, a nimicit organizaţiile 
muncitoreşti, a nimicit libertatea ţă
ranului, a închis peste 400.000 de 
muncitori şi ţărsni şi oameni cari lu
crează cu mintea, ta timp ce foamei 
colindă pe toate drumurile Germa
niei şi sărăcia a ajuns poporului ger
man până la os, in afară guvernul a 
ar onest siâatei peste setntei. A ieşit 
diu Soc. Naţiunilor ca s i  nimicesscă 
autoritatea acestei societăţi şi ca să 
iacă după voia lui; a început să se 
relnarmeze intr’un mod îngrozitor 
iăiă să poată fi controlat de Socie
tatea Naţiunilor. A asmuţit poporul 
împotriva evreilor, sub cuvâat că el 
ar ii vinovaţi de toate relele, şi au 
izgonit o parte din evreii săraci, în 
timp ce celor bogaţi nu li s’a întâm
plat nimic, căci şi In Germania, ca 
la noi, bogaţii cari trăesc pe spina
rea poporului câad e vorba de câş
tiguri se înţeleg foarte blue Intre ei 
şi na se mai ciută care de ce neam 
este.

După ieşirea Germaniei de sub 
controlul puterilor mari, fabricile de 
arme germane au început să lucreze 
zi şi noapte; prelucrează fier şi oţel, 
labrică bombe şi tunuri, iar toate a- 
cestea le plăteşte bietul popor cu 
impozite ca apoi aceste aime să-l 
ucidă la măcelul ce va să vină.

De etnd cu înarmarea aşa grab
nică a Germaniei, celelalte puteri s 'au 
pus şi ele pe goana după toarmări.

Trâmbiţând Hitler lumii intregi ţa 
diferite prilsgiuri că el doreşte pacea, 
a reuşit să adoarmă puţin statele, 
ca imediat să urmeze o altă lovitură. 
A sprijinit Italia Iu războiul contra 
Abisimei, iar după asta a ocupat deo
dată Renauia, bogată în fier şi oţel. 
Hitler a garantat indepedenţa Aus
triei ca imediat după asta să facă un 
acord austro-german, care nu este 
altceva decât im Anschius ascuns. A 
mai dat o lovitură şi In Danzig, sco- 
ţiadu-1 de sub influenţa Societăţii 
Naţiunilor.

Prin toate aceste manevre, Hitler 
a format o nouă şi puternică Mittel

Europa (Europa de mijloc), care 
pleacă dela Berlin-Viena-Budapesta- 
Varşovla şi este iu slujba revizionis
mului, adică gata să se pue sub co
manda lui.

Ce aşteaptă acum Hitler? Pentru 
a da lovitura puternici contra Ru
siei. Cehoslovaciei şi Franţei, Hitler 
trebue să treacă pesto corpul Roml- 
niei. Generalul Goering, mână dreaptă 
a lui Hitler, a spus că : „nu poate să 
facă răiboiu fără petrolul, griul ro
mânesc şi cărbunele cehoslovac".

Pentru aceasta Hitler încearcă a i 
spargi Mica înţelegere (înţelegerea 
Intre România-Cehoslovada-Jugosla- 
via) prin atragerea României In cer
cul său şi să rupă Înţelegerea Bal
canică, prin spargerea acestei prie
tenii. Iu acest scop Ministrul german 
Schacht a fost in ţările balcanice, a 
încheiat tratate economice cu Grecia, 
Bulgaria, făclndu-se stăpân asupra 
acestor ţări. Acum vine rândul Ro
mâniei, unde dto  jamdată a plătit 12 
miliarde lui Cuaa, Goga, Codieanu, 
şi oamenilor lui Vaida ca ei să iacă 
o mişcare de prietenie pentru Hitler, 
deci să schimbe poiit.ca internă şl 
externă In folosul lui Hitler. Ca ur
mare au şi apărut vre-o 100 gasete 
hitler iste ia noi, cu ajutorul cărora se 
răspândeşte gratuit pels ţară otrava 
hitienstă şi gardistă. In toate cărţile 
germane, in revistele lor, ca „Dle 
Wocbe", Ardealul este desemnat ca 
făcând parte diu Ungaria, iar toate 
la un loc din marea împărăţie hille- 
nată care se întinde până la Marea 
Neagră.

Din toată România Ardealul şi 
Banatul sunt regiunile cele mai bo
gate pentru Hiiier, alături de Valea- 
Prabovei care deţine petrolul. Flerul 
din Banat, cerealele şi cărbunele din 
Ardeal nu pot linişti pofta lui Hitler. 
Ungaria, sub protecţia lui Hitler, râv- 
neşte la ocuparea cât mal grabnică a 
acestui ţinut. Aşa dar trebue aă stăm 
treji, mai ales noi ardelenii, de o sută 
de ori mal mult ca cei din Vechiul 
Regat sau Basarabia, fiindcă acolo 
duşmanul este cu mult mai slab ca aid.

(Din nPoporul vrea pace*)•

La 15 Octombrie

votaţi toţi roattt

C uliii se nenorocesc
mulţi tineri de-ai nostrii.
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Tot Ardealul va participa 
la marile serbări dela Blaj.

M. S. Regele va sosi cu avionul Duminecă dimineaţa. 
Dl. Iuliu Maniu va sosi la Blaj înconjurat de toţi frun
taşii partidului naţional-ţărănesc din Ardeal.

Impliniadu-xe 75 de ani deia Ia- J 
fiinţarea ■Atoriaţtaaii pentru litera
tura şl cultura poporului român din 
Ardeal* se vor organiza la Blaj mari 
serbâri cari vot avea loc In silele de 
19, 20, şi 21 Septembrie a. c.

Serbarea va culmina fn ziua de 
Duminecă pe când se anunţă că va 
paiticipa şl M. S. Regele.

La aceste serbări va participa ln-

j Suş d l luliu Maniu care va fi la Blaj 
Incojcjurat de toţi fruntaşii partidului 
naţional-ţărănesc din Ardeal.

Deasemenea se anunţă că vor lua 
p*rte Sa serblri, toţi metropoliţii şi 
episcopii ortodox! şi uniţi din Ardeal 
şi Banat.

Astfel după câte se arată vor fi
nişte^scrbări grandioasa.

mul dini Vaida
era plătit şi do Scoda 
şi do Malaxa.

Dl. Dr. Ilie Lazar tribunul Mara
mureşului şi marele nortru luptător 
ne-a făcut o descoperire de tot ui
mitoare. El Intr’o cuvântare rostită 
la Sighet a descoperit poporului că 
chiar fiul dlui Vaida inginerul Mircea 
Vaida era iu acelaş timp în slujbă şi 
la fabrica Scoda şi la fabricile Ma
laxa.

Aceasta iarăş este o dovadă mai

j mult că ce falşe sunt luptele celor 
din frontul românesc, a acelora cari 
sunt cu d-nii Vaida şi cu Vlad căci 
ei predici ana şi copii sug la ţâţa 
fabricilor streine de neamul nostru.

Toate acestea poporul tteb«e s i 
le ştie ca să nu se laşe amăgiţi de 
vorbele înşelătoare a acelor cari vin 
cu propaganda vaidistă pe sate.

Bestialele fapte
ale preotului Alex. Fugătâ din
Luncoiul

Suntem In faţa unor timpuri grele. 
La hotare se aud bubuituri de tun. 
Duşmauii stau la pândă, uşor să cio
pârtească trupul scump al acestei 
ţări.

Generaţia de azi e chemată să 
veghese si şi noapte Îs hotare. Ea 
are marea datorie de a păstra, con. 
solida şi de a lăsa mcştenire urma
şilor ei, moştenirea sfântă: acest 
scump pământ.

Toţi factorii răspunzători sunt 
chemaţi tă depună sacrificii şi Să 
munceiscă ia întărirea puterilor, atât 
sufleteşti cât şi materiale, ale scestel 
ţări.

Dar (actorul cel mai chemat, că
reia i s’a dat cea mai grea misiune 
de a înarma pe fiecare bun român 
şi cetăţean al acestei ţ iii  cu cea mai 
puternică armă: Conştiinţa naţională, 
este .şcoala".

Toţi mari bărbaţi de stat au cău
tat mai întâi să pună şcoala In locul 
reclamat de iniei eseie neamului.

Prin şcoală au căutat să traseze 
linia de conduită socială a popoare
lor lor.

In şcoală au format cele mai rezis
tente elemente naţionale. Stă ca 
exemplu şcoala italiană, aceia şcoală 
expresie fidelă a poporului italian.

Dar factorul .şcoală" la noi este 
batjocorit de mulţi nechemaţi, care 
nu-şi dan seama de faptele ior. Ei 
nu Înţeleg că distrugând şcoala, di
strug stalul şi naţiunea.

Stă in faţă bestialul fapt al pr. 
Alexandru Fugătâ din Luncoiul de 
jos. Reproducem câteva rânduri din- 
tr’o scrisoare a lui adresată învăţă
toarei din loc:

Stimată Domnişoară!
wNu vă supăraţi că vă Incomodez 

CU aceste puţine cuvinte, dai e ne-

de jos
mai pomenit cum D-voastră sfidaţi 
oamenii prin faptul că ţineţi copii
până la ora 4 V* la ş:oalâ.“

Nu s’a mulţumit numai cu atâta. 
A mai chemat câţiva oameni din sat 
şi, cu dela sine putere a spus că le 
scoate copiii deia scoală, lucru ce 
s’a petrecut.

Adevărul este cel mărturisit chiar 
de Si. Sa: „in ziua de azi nu m’am 
putut folosi de acest băiat. Ori eu 
nu-i dau mâncare pentru ca să-l ţin 
la şcoală".

In teeace priveşte cheat.urna cu 
oamenii cărora ie-a scos copiii dela 
şcoală lucrurile au Înţelesul lor. Pă
rintele nu are popularitate In sat, Şi 
s’a folosit de această Manoperă 
pentru a-şi câş iga partisans.

Cousmer acestea ca fapte bestiale 
pentrucă lovesc direct in viaţa şi in
teresele statului; consider fapte be
stiale pentrucă se batjocoreşte şcoala 
licita nestinsă a neamumi nostru.

Datoria părintelui era cu totul 
alts. Trebuia să ajute şcoala, t'ebuia 
să contribue la distrugerea analfabe
tismului şi la înlăturarea Întuneri
cului.

Dar, In cazul, când pr. conlribue 
la luminarea poporului, işi vede In
teresele neservile. Atunci nu va mai 
putea lua de fiecare înmormântare 
şi cununie, sute de lei.

Poporul fdnd in Întuneric, Sf. Sa 
va putea cu mult mai uşor să dis. 
puni de el.

Iată chemarea aposto ului şi fap
tele iui.

Intr’un alt număr vom vorbi des
pre chestiunea ridicării bustului lui 
„Crişan" din comuna Crişan (Vaca) 
unde Sf. Sa este dator să dea lămu
riri pablicului.

Brad, 4-1X-936

\mm M i  în Moldova
a celor cu călindarul veclii.

La Piatra Neamţ tulburările sti
liste (a celor cari ţin Ia calendarul 
vechi) au avui proporţii culmul! mai 
mari decât s’a crezut în primul mo
ment. Ţăranii adunaţi la Piaira Neamţ, 
erau în număr de peste 2000 venind 
cu scopul de a elibera pe cei doi 
călugări: Siancu şi Andreescu, cari 
erau arestaţi.

Primind veste despre apropierea 
grupului de ţărani, autorităţile în 
frunte cu prefectul judeţului şi pri
mul procuror, însoţiţi de două com
panii de jandarmi au ieşit în întâm
pinarea ţăranilor, in timp ce par
lamentau cu ţăranii, unul dtnlre ei 
cu numele ion Moşenagu, a început 
să strige: „Nu-i ascuiteţi. Tăbărâţi 
asupra lor şi omoiâţi-i". D,n mulţime 
au început sa se tragă focuri de 
armă şi să arunce cu pietre şi cio
mege» Reprezentanţii autorităţ.ior au 
fost nevoiţi să se retragă în dosul 
cordonului de jandarmi. Ţăranii au 
tăbărât apoi asupra jandarmilor, ru
pând cordonul şi rănmd mai mulţi 
jandarmi. Cu mare greutaie ordinea 
a putut fi restabilită»

Coloanele de ţărani au pornit a-

poi spre prefectură, unde au fost în
tâmpinaţi de soldaţi şi de prefect» 
S’a născut o sângeroasă busculadă 
în timpul căreia un reangajat din 
Rfg. 15 Infanterie, doi gardieni şi 
alţi opt soldaţi şi jadarmi au fost grav 
răniţi. Dintre stilişti deasemenea au 
căzut mai mulţi grav răniţi»

Sătenii respinşi s’au regrupat a- 
dunându-se în faţa arestului pre
ventiv pentru a elibera pe cei doi 
arestaţi. Armata şi gardienii închi
sorii au îniâpinat atacul stiliştilor cu 
focuri de armă, au fost omorâţi cu 
acest prilej 3 ţărani şi mulţi alţii au 
fost grav răniţi»

Ţăranii au luat-o la fugă, atori- 
tâţile reuşind să aresteze peste iOO 
dintre capă lebeiiumi» Printre cei a- 
resiţiţi se află şi episcopul stilist Gli- 
chene, care tmvestit în hame de fe
meie, se afla în rândurile sătenilor. 
Sătenii au fost apoi evacu ţi din o- 
raş, în momentul de faţă domnind 
în întreg judeţul linişte»

lată ce nenorocire mai ne aduc 
pe cap conducătorii cari şi au de
stulă înţelepciune ca pe căi bune 
să-i îndrepte pe rătăciţi.

Primejdia hitlerismului
pentru Komania
şi mai ales pentru Ardeal.

Luni a’ftu Imhis lucrările Congre
sului partidului naţional'socialist. U l

tima şedinţă ţinut* la ora 20 a lost 
rezervată discursului lux Hitler. A- 
cesta, dupiee arată progresele con
statate ia lucrările din tunpui con
gresului, anunţă, că în viitor mani- 
testările sportive vor face parte in
tegrantă din Congresul partidului, 
âublmiasâ apoi renaşterea Germaniei,

graţie naţional-sociabstiior s’a făcut fă
ră vărsare de sânge şl a cerut de în
cheiere tuturor să fie gata la orice 
sacrificiu.

Aceasta Însemnează ^desigur şi o 
amintire de i&aboiu din partea lui 
Hitler, iar aceia cari tl aprobă nu-şi 
dau seama de pericolul cel mare in 
care st ar glsi ţara noastră când Hit
ler ar desiănţul rtzboiui.

Nouile descoperiri
Sarmisegetuza veche,ps si ce trewe 

şl an de an apare tot mai mult ia 
suprafaţă. înainte cu câţiva ani, ve
chea aşezare romană ei a mare nu
mai prin ondulaţiiie mari ds teren 
formate pe urma părăsim şi prăbu
şim construcţiilor anterioare peste 
cari s’a fntms cu timpul ţelma impe
netrabilă a solului. Asiizi, foita ca

pitală % Daciei romane se prezintă 
în faţa noastră cu un amfiteatru, cu 
clădirea Augustalhor, cu zidurile ce
tăţii, locul necropolei, cu un muzeu 
şi cu alte multe vestigii, cari toate 
pot fi văzute, studiate şi admirate.

De trei am încoace, In fiecare va
ră, săpăturile pentru scoaterea la sup- 
raîaţâ a cât mai mult din ceeace ne- 
au lăsat stârmoşii, au continuat cu re
zultate favorabile In vechea aşezare, 
mereu ţi se oferă locuri noi de văzut.

Cercetările cari au continuat, ft îa 
vara anului prezent, cu aceeaşi imen
sitate cu care au început acum doi 
ani cu prilejul vizitei Majestăţii Sale 
Regelui, au dat rezultate neaşteptate. 
Lângă ruinele vechi foatte bine în
grijite, au apărut Ia suprafaţă u rn i 

monumente, noui ziduri yi eg ui con
t r a  suni de aceeaşi mă-

deia Sarmisegetuza.
reţle cu cele dtsgropate In şuii tre
cuţi, Dm descope ririle noui, am ad
mirat clădirea dezgropată în interio
rul cetăţii cât şt vila dels periferia 
oraş aiul, construită a â i de îngrijit, 
executată cu atâta lux şi mai ales cu 
alitâ ingeniozitate. Această vilă era 
prevăzută cu un iei de dispozitiv fă
cut pentru încălzirea acîstel locuinţe.

O mică întrebare 
peniru Primăria din Geoagiu.

Cerem să ne răspundă consiliul 
comunei Geoagiu, ca a vândut cuiva 
prin licitaţie, s«u Dună învoială poz
nele dm grădina primării noas, ori 
uacă nu, să cerceteze cine le-a cules 
şi din a cui ordin şi că s ’a depus la 
cassiena comunei contravaloarea lor?

IOSIF STOICA.

Cotiţi
şi faceţi 
reclame

numai în gazeta „Solia"
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Simbriaşii dlui Vlad
au plecat pe sale

S mbria?!! dlai Vlad adecă aceia 
cari sunt salariaţii lui au plecai ia
ră» pe tale aâ tulbure v o porul. Ast
fel am cetit îu „Solia Dreptăţii" a 
dlui Vlad c* Dumineca trecută au 
visit»! mai multe comune din plasa 
Orăţtiei făcând propagandă pentru 
alegerile judeţene.

Noi b’am avea nimic de zis fsţă 
de mişcarea lor dacă aceasta ar fi 
flcatâ In m&d cinstit, dar este făcntă 
prin hulirea oamenilor noştri mari 
cum este dl luliu Maniu. Dar oare 
d’ui Vlad i-ar părea bine să Începem 
iară să-i spunem păcatele şi neajun

surile şi să facem propagandă pe a- 
ceastă temă personali? Cred că nu, 
şi-atunci s i facă b'ne să-şi astâmpere 
selul simbriaşilor.

De altfel noi ştim că poporul ti 
cunoaşte pe toţi pe nume şi că To- 
dea are 2500 lei pe lună dels Banca 
Ardeleana, Bubi Muntean 1500 lei, 
Cherecheş 2500 lei şi reialalţi cari 
au umblst pe sate fiind simbriaşi la 
ţâţa Băncii „Ardeleana* na au liber
tatea conştiinţii asţfel că sunt bănuiţi 
de părtinire de către toţi oamenii 
cinstiţi.

D i i i j O r ă ş t i e  p l e a c ă ^ O ^ d e  v a g o a n e  g r a t u i t e .

Cu prilejul .marilor seibări de la 
Blaj cari v6r avea lor în ailele de 19, 
20 şi 21* Septembrie a. c., pentru a 
se da ocasia la cât v a i multe persoane 
s |  iele parte şi mai ales lânănme?, 
a’a hotărî! ca yi din gara Orăşlie si 
plece 20 de vagoane cari vor trans- 
p«ita oamenii In mod absolut gra
tuit.

^ P le c a re ,, vagoanelor esteJţSâmbăiă 
în 19 1. c. seara la orele 8 din gara 
Orâştie iar plecarea înapoi este Du
minecă în 20 1. c. seara din Blaj spre 
Orişiie.

Ţărănime multă insă va participa 
din toate judeţele ardealului, tmbră- 
cătă frumos In hainele lor de săr
bătoare.

Guvernul liberal
a prelungit cenzura şi starea de asediu 

Se vede că guvernul are mare interes să 

ascundă mai departe adevărul

Liberalii au reînceput 
goana după impozite.

—  J E i c e r  i m p o z i t e l e  î n a i n t e  p e  a n u l  î n t r e g .  —

Din toate satele ne vine ştirea că | 
liberalii au reînceput goana după 
imposite. Este adevărat că anume fiind 
toamn1 oamenii pot să plătească mai 
uşor dării'", şi de aceia este şi cu cale 
ca Încasarea lor să se facă mai ales 
atuncia când oamenii au puţină pu
tere d -a plăti. Aceste este un lucru 
foarte bun căci cu toţii suntem da
tori să contribuim la susţinerea sta
tului.

Cu ceace este însă poporul ne
mulţumit e faptul că ei nu s’aulăpl- 
dat de obiceiurile lor vechi şi înca
sează dup’aceaş metodă, adecă fără

| nici o considerare la imprejurările 
dela caz la cax şi contrâog oamenii 
cu mijloace sălbatice.

Deasemenea poporul este foarte 
nemulţumit şi de faptul că perceptori 
nu incases a l numai partea de impo
zit cuvenită, ci pe anul întreg, la Cea
ce majoritatea oamenilor nn este pre
gătită căci fiecare şi-a făcut socote
lile să plătească numai pe partea 
cuvenită.

Aşa se vede însă că liberalii nn 
pot fi desvlţaţi de apucăturile lor
hrăpăreţe.

„Solia  13reptăţii'* ar trebue sâ  nu 
fie aşa  guralivă că o poate păţi.

Aceia cari urmăresc lupta noas
tră politici şi cetesc gazetele locale 
au putut vedea clar că „Solia Drep
tăţii* nu mai încetează de-a ne acuza 
că noi suntem aceia cari sprijinim ji. 
dovimea şi streinii.

Adevărul Iasă este altul şi anume 
dnii Vaida şi Vlad ca să nu le acu- 
aăm partidul lor că sunt pe-o mână 
cu jidovii cei mari şi cu jidovoaicele 
cele mari s’au grăbit s |  ne acuze e 
de sp rj n’rea streinilor.

Oamenii cei cari sunt la curent 
însă ştiu că dl Vaida tocmai prin a- 
ceia să deosebeşte de dl Maniu că

era membru In diferite consilii de 
administraţi* ale întreprinderilor ji
doveşti iar oamenii dlui Maniu l’au 
mustrat aspru pentra aceasta.

Se mai ştie Insă că oamenii dlui 
Vaida s’au linguşit pe lingă jidovii 
de sus, — despre cari nu-i permis 
să seri în gazete, — iar dl Mania 
mai bine s ’a retras dela putere de
cât s i  deie mâna cu ei.

Asta-i deosebirea Intre Maniu şi 
Vaida, iar vaidiştii strigi In gara 
mare că au văzut în ochiul nostru 
un palu, ca să nu le arătăm noi bâr
na din ochiul lor.

Zilele acestea a apărut decretul 
prin care guvernul prelungeşte cen
zura şl starea de asediu, pe încă 6 
luni de azi înainte.

De-aici se vede clar că liberalii 
nu pot să guverneze în hberitte ci 
ei trebue să asuprească poporul cu 
Starea de asediu. Deascmenea ei tre
bue s l menţină cenzura căci dacă 
ar da drum liber gazetelor ca să 
scrie ce volesc ele atunci s’ar des
coperi multe lucruri neplăcute pen
tru guvernai liberal şi ei au lot in-

O telegramă din St. Morits anun
ţi, că starea dlui Nicolae Titulescu, 
care se află de mai mult timp bol
nav de malarie, s’a agravat in ulti
mele sile şi inspiră aer, oase îngrijo
rări. In cursul zilei de eri a avut loc 
ia căpătllul bolnavului un consiliu 
medical la care a asistat şi profeso
rul Landowiky dela Paris,

Alaltăerl t s’a făcut bolnavului o 
transfuzie de sânge, după care s’a 
constatat o oarecare ameliorare. Me
dicii depun mari sforţări pentru îm-

teresnl ca să ascundă aceste lucruri 
şi să le acopere.

Poporul Insă ştie sigur că dacă 
liberalii n ’ar avea păcate şi nele- 
j uiri de ascuns nu ar menţinea cen
zura ci ar guverna In deplină liber
tate şi-ar lăsa ca poporul să cunoască 
liber toate faptele lor.

Se vede lasă clar că chiar de- 
aceia se menţine starea de asediu 
fiindcă trebue să se ascundă ceva In 
faţa poporului.

bnnătiţirea stării bolnavului, care In
să In cursul serii de eri s’a agravat 
din nou.

In cursnl zilei de eri M. S. Re
gele printr’an aghiotant regal z’a in
teresat toleionlc la Sl. Montz de sta
rea dlui Titulescu, transmiţâadu-i u- 
rări de grabnică insinătojire.

Deasemenea a sosit eri la St. Mo
ritz şi dl Dinu Cesianu, ministrul Ro
mâniei la Paris, pentru a se interesa 
de atarea diui Titulescu.

Ş T I R I .
Dl Dr. NICOLAE PENESCU. fost 

secretar general al ministerului de 
interne si delegat al centrului în or
ganizaţia noastră judeţeană, s’a re
întors în zilele astea din streinătate 
unde a fost plecat timp de o lună 
de zile.

*

Logodnă• Anunţăm cu multă plă
cere logodna dlui Gh. Iancu licenţiat 
în teo’. din Orăstie cu D ra A. Sârbu 
fiica dlui I. Sâ bu fruntaşul nostru 
din Geoagiu, care s a  sărbătorit în 
cerc strict familiar în ziua de Du
minecă în 13 Septembrie, — în Ge- 
oagiul de jos.

*
CONFERINŢĂ. Duminecă In 20 

Sept. a. c. va avea loc o conferinţă 
In Sala Central la ora 4 p. m. ţinută 
de dl Dr. loan Solomon cu subiectul 
„Importanţa fructelor în alimentaţie, 
la care On, Public, şcolile şi premi- 
litarii, sunt cu onoare Invitaţi. Intra
rea liberă!

•

în t â m p l ă r il e  p o l it ic e  d in

ŢARA. După schimbarea neaşteptată 
de guvern, cel mai important eve
niment politic la ordinea zilei a foit 
vizita primului ministru şi ministru

de externe jugoslav Sioiadinovid la 
Bucureşti, unde a sosit Mercuri 9 
Sept. şi a stat până Vineri la ameazi. 
In acest timp a avut convorbiri cu 
primul m i n i s t r u  şi cu mini
strul de externe Antonescu. A doua 
zi după sosire, cei trei bărbaţi poli. 
aici au iest In audientă la Suveranal 
nostra la Sinaia. Vineri Înainte de 
amează s'a ţinut o nouă conferinţă 
la preşedinţia consiliului, iar ia ora 12 
dm zi duu Sioiadinovid, Antonescu 
şi V. Bădulescu au plecat la Brati
slava (Cehoslovacia,) unda s’a ţinut 
conferinţa Mice» înţelegeri, la care . 
au luat parte ministru de externe ai ce
lor trei (an. In Situaţia politică actuală 
cu neîncetate vizite intre Conducătorii 
diferitelor ţări europene, conferinţa 
dda  Bratislava are o mare impor
tanţă, căci ioaite multe lucruri «e 
discută In alte ţări europene pe so
coteala celor trei state cari compun 
M.ca înţelegere şi pe cari ţările re
vizioniste le duşmănesc.

O maşină lux
marca Poutior închisă ta bună 
stare de vânzare cu preţ ieftim. 
lnformaţiuni la administraţia
gazetei.

1 3 1  T i t u l e s c u  
g r a v  b o l n a v ,

I
Una maşină de găur i t  fier (bor maşină) 
totodată şi 1  ş ir u r i* » -  d e  f i e r  cu unei 
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 dmi n i s t r a ţ i a  ziarului sau în 

Str, Andreiu Mureşan Nr. 24.

Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc 
şi jur, că JOAGHERUL de tăiat scânduri, fost alui Iiie 
L i c e s c u  din Orăştie, str. Andrei Murăşanu, l-am 
cumpărat eu şl l-am montat In casele mele proprii, 

tot In aceeaş stradă, la nr. 24, — unde se poate tăia scânduri de tot felul, 
totodată pot Întreprinde tăieturi la construcţia de podari plutitoare şi pentru 
mori rotunde, la tălpi de mori interne şl externe şi pot jilul scânduri (tragere 
la ringhea) pentru padiment şi plafoane, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu deosebită stimă

TRAIAN BORZA, nt. tâmplar, Str, Andrei Mureşan Nr. 24
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DJ. Dr. LUPU a vorbit la con
ferinţa pentru pace. In cadrai Con
gresului internaţional de pace, prezi
dat de lordul Cecil, unul din frun
taşii Camerei Lorzilor, a vorbit şi d. 
dr. Lupu.

Intr’o cuvântare, care a durat o 
ora şi jumătate, d. dr. Lupu a afir
mat voinţa de pace a poporului ro
mân, aliat cu popoarele doritoare de 
pace din toată lumea.

Cuvântarea fruntaşului politic ro
mân, a fuSt primită cu aplauze în
delungate.

• -
SOSIREA NOULUI ministru al 

Franţei. Luni a sosit tn Capitală cu 
Expresnl Orient d. Andre Thierry, 
noul ministru al Franţei la Bucureşti 
venind din Paris.

*
ŢROTZKY cere ospitalitate sta. 

telor americane. După ultimlle ştiri 
primite te  pare că Trotsky se teme 
de viaţa sa. El a cerut mai multor 
state ale Ameiicei ospitalitate, dar 
peste tot i-a fost refuzată. Se pare 
că Mexical, este singurul stat care 
ar fi gata su primească pe fostul 
dictator comunist.

•
DELA ŞCOALA DE UCENICI 

LA Şcoala de ucenici din Orăştie 
înscrierile se fac Intre 28—30 Sept. 
anal curent în localnl Şcolii dela orele 
18—20. Taxa şcolară e 150 Lei.

Examenele de corigenţă se ţin In 
29 Septembrie la orele 17.

Direcţiunea.

REDUCERI PE C. F. R. pentru 
serbările „Astrei". Direcţiunea ge
nerală C. F. R. a acordat o redu
cere de 75 procente din preţul bile
telor de trsn, celor cari vor participa 
la serbările jubilare ale „Astrei" cari
se vor ţine la Blaj.

*
REGELE ANGLIEI LA VIENA. 

Regele Eduard al Vill-lea al Angliei 
dupăce a făcut mai multe călătorii 
de plăcere cu vaporul pe Marea A- 
driatică, a vizitat şi Instambul (Cons- 
iantinopolul). Aci a avut întâlniri cu 
preşedintele republicei turceşti: Ke
rn al Atsturk, şeful gavernului turcesc 
şi alte personalităţi însemnate. Dela 
Istambul. Regele Eduard a plecat cu 
trenul la Viena,

*

UNUL CARE A VOIT să pes- 
Cttiască cu dinamită. Ţăranul Iile Bru
mar, din comuna Armeniş, judeţul 
Severln, s’a dus în noaptea de 30 
August la răul Timiş ca să pescu
iască cu ajutorul dinamitei. Aprin- 
stnd fitilul, acesta fiind prea scurt 
dinamita i-a exploadal în mână, îna
inte de a o arunca în râu. Bietul om 
■ ’a ales cu mâna zdrobită şi cu mai 
malte răni pe corp. Dus la spital, 
mâna i-s fost tăiată.

*

MANEVRELE MILITARE. Ia anul 
acesta manevrele armatei vor avea 
loc |n prima jumătate a lunei Octom
brie. După manevre se vor face îna 
Întări şi mutări de ojiţeri din toate 
armele.

*
O ÎNTÂMPLARE CIUDATĂ. Fe

meia Elena Soader, din comuna Co- 
ţuşca-Dorohoiu, a născut o fetiţă, In 
timp ce se afla la spitalul din Să veni. 
Medicul spitalului a constatat însă că 
iatiţa avea numai şase luni şi se năs
cuse moartă. De aceea el a hoiărlt 
ca copila să fie îngropată moartă fără 
a mai fi declarată la primărie ea năs
cută. Dusă la cimitir, copila a lnc-e

put însă a ţipa şi groparii au trebuit 
să scoată sicriul afară. Acasă, după 
12 ore copila a murit însă deabine- 
lea. Dusă din nou Ia groapă, părinţii 
copilei au avut mari neplăceri din 
partea autorităţilor, deoarece copila 
nu fusese declarată la primărie ca 
născută. Caşul acestei copile moartă 
„fără să fie născută", arată încă odată 
uşurinţa cu care unii medici se joacă 
cu vieţile omeneşti.

Duminecă la

Cinema„ASTRA”
va rula filmul

V if s u l
unei nopţi 

d e vara.
în IO acte.

Fantastică operetă cu o însce
nare cu fotul or g'nală.
Opereta este o splendidă pre
lucrare după o piesă a gen'a- 
lului Schertes Kenyan acom
paniată de muzica celebrului 
compositor Mendelssnhn sub 
regia celebrului reg sor Mex 
Reinhardt.

Complectare: Jurnal.

Nr. 721-1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu- 

noştinţă publică cumcă mobilele ur
mătoare: una scroasă ucagiă cu 5 
purcei şi ana vacă roşie cu albă. 
care In urmg deciziunei No. 150-1933 
a judecătoriei Ruraţă Pui a fast se
chestrate la 7 Iulie 1936 în favorul 
lui Cotoroagă Amalia repr. prin Dr. 
Mihai Tirea la contra urmăritulul 
dom. In corn. Pui pentr suma de lei 
884 cap. şi a cc. şi care s’a preţuit In 
sama de iei 4000.

In bssa deciziunei Nr. G. 1027- 
1936 a judecătoriei Rurală Pui se 
fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 29 Sept. 1926 la orele 10 V* a. m. 
la faţa locului in comuna Pui, ave
rea sechestrată se va vinde cu bani 
gata, iar In necesar şi sub preţul de 
evaluare, spesele statorite până In 
prezent sunt in suma de Lei 1031 
plus dobânda.

Petroşcni la 12 Sept. 1936.
Portirel.

Casă de vânzare.

Casă constă din 2 odăi fi o 
cameră separată în curte, bu
cătărie de vară, şopron, co
cină şi grădină cu pomii la 
capătul căreia curge în râu.

A se adressa în  Strada  
Sacului Nr. 3  O r ă ş t ie .

A  v ;  K  îmi permit a atrage 
▼  -*■ -^•aten ţiuneaO nor. pu- 

biicu, asupra lucrărilor mele de cu- 
relar şi jamantar executate din cel 
mai bun material şi după moda cea 
mii nouă, precum ghiozdane, ser
viete, poşete, portmonee, şeauâ şi 
hamuri pentru cai, precum şi orice 
articole de sport. Totodată esecut ori 
ce reparaturi in branşe, prompt şi 
eitin. Rugând sprijinul onoratului pu
blic, semnes cu toată stima:

Martin Szegedi jun.
Piaţa Aurel Viaicu No. 3, ORĂŞTIE.

tofe pentru Uniforme 
In Licen şi la Şcoala 
de fete, pentru Unifor
me de Cercetaşi, ciii- 
pie, berete, eiornpi şi 

lingerie, cu preţul cel mai 

r e d u s  la  f i r m a

VASILE L VULCU
Piaţa Aurel Viaicu Nr. 5.
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Li subsetncsi'ul găsiţi si puteţi cumpăiâ tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, spi- 

ţuri de ţigarete, tabachere, lan
ţuri de ceas, mărgel e, precum si alie 
juvericaie — dela cele mai simple, până ia cele 
mai fine — verighete de logodnă, 

căror persoane ce cumpără, la aorinţă li se gra- 
vtiză gratis numele pe veiighete. LReparez cea
suri şl alte obiecte, toate cu cele mai moderate preturi.

IN. MARGEL
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 ,  Orăştie.

• sz
m

q !
• / »

m

PI:

Pi
Pf

De -vânzare
2 mori ţărăneşti în o singură curte.

Morile sunt în stare bună, av:nd 2 petrii, mâ
nate cu apă. 2 pîvniţi, grajd, şură, magazin, lo
cuinţe, Iu timp de secetă, apă multă la mori, 
iar în timp de ger apa nu înghiaţâ, alimente 
mulse, putâr.du-se rnăcina în 24 ore pâaă la 4000 
kilograme allmen'e, grădină cu pomi roditori In 
extindere până la 2 jughere. Loc climateric cu 
Băi renumite şi bine căutate, avâad un viitor 
strălucit. Rtf ectanţli ser oşi să se adreseze în 
scris, trimiţând o marca-postată pentru răspuns 
Redacţiunei gazetei „SOLI A“ în O r ă ş t i e  
(Strada Gheotghe Bariţiu Nr. 2) de unde vor 
primi toaie datele neseiare asupra morilor,

Una casă de fier mică
de vânzare.

Adresa la administraţia ziarului.

Abonaţi „Nolia“ 
pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei 
harnici 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
„SOLIA" 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră in 
mod absolut gratuit- 
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cej 
mai harnici străngători de 
abonamente.

Girsal; Dr. ALEX. HERLEA Tiparul Tipografi*! „LUMINA" Orăştie


