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ORGAN AL PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC

Horia, Cloşca şi Crişan au 
sângerat pentru e l i b e r a r e a  
mulţimilor muncitoare.

Avram Iancu a fost o jertfă 
a luptei pentru l i ber ta te  şi 
drepturi, — iar noi stăm ne
păsători în faţa ameninţărilor 
cu dictatura?

Acesta este cel mai mare 
sacriîejiu al generalei noastre.

Redacţia şl Administraţia:
O riţtie  Str. Gh. Bariiiu Nr> 1.

Apare săptăm ânal sub îngrijirea unui
aam lfeţ &
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C onvocator
Toţi Domnii membrii ai comitetului judeţean 

al partidului Naţional-Ţărănesc sunt cu insistenţă ru
gaţi să binevoiască a participa la

ş e d i n ţ a
ce va avea loc în ziua de Duminecă 27 Septem
brie a. c la orele 3 p. m. în localul clubului parti
dului naţional-ţărănesc din Deva, la ordinea de zi 
tiind chestia alegerilor judeţene şi alte chestii im
portante de desbătut

Deaceia este de dorit să nu lipsească nimeni 
dintre domnii membrii.

V icepreşedinte

Dr, Iustin Pop
Secretar gen.

Adv. L  Dânşoreanu

Comunicat
din partea conducerii centrale

Secretariatul General ai Partidului Naţional- 
Ţărănesc comunică următoarele:

1. Şedinţa Comitetului Central Executiv va 
avea loc Sâmbătă 26 Septembrie, orele 10 dimi
neaţa 1. c.

2. Cea dintâi adunare publică, cu caracter 
naţional şi antirevizionist se va ţine în ziua de 4 
Octombrie la Satu-Mare.

3. Împlinirea a 10 ani dela fuziunea partidu
lui Naţional şi partidului Ţărănesc va fi sărbătorită 
în ziua de 11 Octombrie în Capitală printr’o de- 
monstraţiune, la care vor participa toate comitetele 
judeţene ale organizaţiilor din întreaga ţara ale par
tidului Naţional-Ţărănesc.

L i b e r a l i i

§unt complet desorientaţi.

Au participat 30.000 de ţărani 
A  luat parte M. 8. R e 
gele cii "Voe vodul M i hai

Dl Ion Mihalache a fost condus dela stadionul spor
tiv in interiorul oraşului de către mai multe 
mii de ţărani Ardeleni.

In ultimul timp liberalii sunt com
plect dezorienteti, ori nu mai ştiu ce 
reprezintă şi ce valorează în opinia 
publică, fiindcă le este frică să se 
apropie de ea şi să o consulte, ast
fel se vorbeşte că deşi au publicat 
alegeri comunale pretutindeni, unde 
trebuiau să se facă aceste alegeri, 
Je-eu amânat până In Decemvrie.

Aga au făcut, st cu alegerile judeţene 
pe cari în multe judeţe le-au amâ
nat cu 2—3 luni şi-i vorba că şi în 
judeţul nostru să le a i âne, fiindcă 
le este frică să facă alegeri.

Ds aici se vede că ei sunt com
plet de8orientati gi să uită cu ochi 
speriaţi la adversari, negtiind din care 
parte să se apere mai bine.

Marile festivităţi cu prilejul jubi
leului de 75 de ani de fiinţare fi 
activitate a Astrei. s’au desfăşurat 
în cadre deosebit de impresionante. 
Sâmbătă la orele 4.30 d> a. a avut 
loc primirea Comitetului central al 
Astrei, în gara Blaj, membrii Comi
tetului au fost salutaţi de către Sfin
ţia Sa canonicul Dănilă de către dd. 
Gr. Pădureanul, primarul Blajului gi 
prof. A ’> Lupean.

La orele 5 a avut loc apoi inau
gurarea Palatului Cultural, din care 
prilej după terminarea serviciului di* 
vin, rev. d* Iacob Popa a rostit un 
impresionant discurs, arătând bucu
ria pe care o simte Blajul prin des
chiderea acestui locaş de cultură si 
nationalism* La orele 6 a avut loc 
apoi o gedmtă intimă a preşedinţilor 
de despărtăminte în sala festivă a 
liceului de băeti. unde au prezentat 
referate dd. dr. N. Căliman, Bragov, 
despre „Şcoala ţărănească a Astrei* 
gi profesorul Al. Lupeanu despre 
«Ziua Astrei*.

La orele d seara secţia medicală 
gi biopolitică a avut o şedinţă în 
care au prezentat referate dd. dr. 
Pompiliu Nestor despre »0/ganiza- 
rea sanitară rurală* gi dr. Radu des
pre „Problema spitalelor". Seara a 
avut loc apoi la restaurantul Central 
o seară de cunoştinţe. 
SOLEMNITĂTiLE DE DUMINECĂ

Duminecă s’au desfăşurat apoi 
festivităţile mari la cari au participat 
câteva mii de delegaţi gi ţărani în 
frunte cu Maiestatea Sa Regele 
Carol 11 gi Marele Voevod Mihai, 
membrii guvernului gi fruntaşii vieţii 
publice şl private din Ardeal gi Ve
chiul Regat*

La orele 6 dim. fanfara populară 
din Bratei a sunat deşteptarea cu- 
treerând străzile oraşului. Blajul for
foteşte de mulţime. Mii de ţărani de 
pe Târnave, din Alba gi de pe Mureş 
8i foarte multi din jud. Hunedoara 
ocupă străzile gi piaţa până la Gară. 
Oaspeţi sosiţi din toate colturile tării 
îşi fac apariţia îndreptându-se gră
biţi spre Catedrală, unde la orele 8 
are loc serviciul divin aga după

cum a avut Ioc în toate celelalte 
biserici româneşti din Blaj. La orele 
10 un sunet prelung de trompetă a* 
nuntă sosirea trenului regal precedat 
de trenul ministerial cu care au des
cins în gara Blej toti membrii gu
vernului, în frunte cu d. Tătărăscu. 
La descinderea din vagon M. S. Re
gele si Marele Voevod Mihai suni 
întâmpinaţi de primul ministru şi de 
reprezentanţii tuturor autorităţilor ci
vile şi militare locale* D. primar pă- 
dureanu oferă tradiţionala pâine şi 
sare, rostind un călduros cuvânt de 
bun sosit, iar d. general comandant 
Florescu dă raportul, în vreme ce 
fanfara intonează Imnul Regal. Su
veranul ia loc apoi în maşină, îm
preună cu marele Voevod, pornind 
în urale nesfârşite ale muitimei srpe 
Catedrală. La orele 10.30 e avut loc 
solemnitatea desvelirii plăcii come
morative înălţată în amintrea vizite
lor făcute de M. S. Regele la Blaj, 
placă aşezată pe unul din pereţii 
Catedralei.

Cu acest prilet S. S. canonicul 
Victor Maca vei, Vicarul Capitular al 
Mitropoliei a rostit un frumos discurs.

ŞEDINŢA FESTIVA A ASTREI
Dela Catedrală Suveranul a tre

cut ia castelul Metropolitan de unde 
apoi la orele 11.20 a venit la pala
tul cultural în a cărui sală festivă a 
avut ioc şedinţa de inaugurare a 
congresului Astrei. In vasta sală au 
fost dd. I- P. S. S. Mitropolitii Nico- 
lae Bălan şi Nicolescu, episcopii 
Traian Frentiu, Iuliu Hossu, Al. Russu 
Crişan, Popovici, Lăzărescu, Colan, 
apoi dd. Ion Mihalache, preşedintele 
Part. N* T*. Ion Răducanu, dr. Al. 
Vaida Voevod, Oct. Goga, Aurel 
Vlad, dr* Ionel Pop, Vaier Roman, 
Nedelcu, Moroianu, Iuliu Hatieganu, 
Emil Hatieganu, dr. Joe Gherman, 
dr. Ilie Lazăr, prof. Al. Borza, prof. 
Tătaru, T. Iacobescu, N. Dumitrescu 
Ion Lupfş, V. V- Tilea, Tiber iu Bre- 
diceanu, etc- etc. Pe scenă au luat 
loc membrii guvernului în frunte cu 
d* prim ministru Gh. Tătărescu, prof. 
Guşti, Iuliu Moldovanu, preşedintele 
Astrei, Ion Lupaş, generalii Florescu 
şi Nicolaeşcu etc. etc.

I
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Intrarea în sală a M. S. Regelui 
a fost subliniată cu nesfârşite urale 
şi aplauze.

Dupăce Suveranul şi Marele Voe- 
vod Mihai au luat loc la masa pre 
z:dială d. prof. IULUJ MOLDOVAN, 
preşedintele Astrei desch'de seria 
cuvântărilor rostind un impresionant 
discurs In care remarcă rolul şi ac
tivitatea desfăşurată de Astra, tra
sează câteva linii programatice, pen
tru viitor. Dsa salată prezenta M. 
Sale Regelui şi a Marelui Voevod 
Mihai exprimând omagii şi mulţumiri 
pentru patronajul pe care Regele îl 
acordă Astrei, asigur ându-1 de de
votamentul neclintit al tuturora. 

SALUTUL BISERICILOR 
ROMÂNEŞTI.

I. P. S. S. Mitropolitul Nicolae 
Bălan, în numele bisericii ort. ro
mâne exprimă omagii în frumoase 
cuvinte*

1, P. S. S- Aihiepiscopul Nico- 
lescu, rosteşte în numele bisericii ro
mâne o frumoasă cuvântare.

Mai vorbesc D. dr. Angelescu, 
ministrul instrucţiunii publice.

In încheere d. Lupaş, urează Su
veranului să aibă parte de realiza
rea integrală a programului cultural 
şi înir adevăr să rămâe pentru totdea
una in istorie cunoscut generaţiilor 
viitoare ca Regele Culturei Româ
neşti.

D> prof. Dimitrie Guşti, aduce o- 
magiile Fundaţiilor Regale.

D-na Bădulescu, preşedinta Fe
meilor Române din Ardeal şi Banat 
aduce salutul acestora la marea săr
bătoare a Astrei.

D. prof. Ştefan Pop, directorul 
liceului „Gh. Lazăr", din Bucureşti, 
exprimă omagii în numele Ligii Cul
turale, .sora mai mică'* de dincolo 
de Carpati.

CUVÂNTUL SUVERANULUI

In uralele nesfârşite şi entuziaste 
ale asistentei care ridicată în picioare 
manifestează minute întregi, M. S. 
Regele Carol II. rosteşe următorul 
impresionant discurs:

Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi Domnilor,

După atâtea luminoase cuvântări, 
care s’au t>nut azi, este foarte greu 
de a găsi ceva de adăugat. Am as
cultat programe dintre cele mai fru
moase, am ascudat aducerea aminte 
şi cuvinte de laudă acelora, care au 
condus această ■ Astră" în decursul 
aniior. L i toate cele rostite aci, nu 
pot în această zi de sărbătoare de
cât să adaog şi glasul Meu.

Au trecut trei sferturi de veac 
decând luminoasa minte a neuita
tului Mitropolit Andrei Şaguna avu 
ideea hărăzită de cel de Sus, de a 
creea pentru desvoltarea mintii po
porului român această Asociaţie. 
Sunt sigur că azi din înaltul ceruri
lor, dacă priveşte la drumul parCurs, 
el nu poate decât să se bucure şi 
să ne binecuvinteze.

Gândul, care a prezidat la crea- 
tiunea Astrei a fost îndeplinit cu vârf 
şi îndesat* .Astra* până în ziua unirii 
pe vecie a neamului românesc a 
ştiut să fie acel element permanent, 
împreună cu bisericile noastre na
ţionale, care a susţinut cultura şi a 
întărit sufletul neamului românesc. 
(Aplauze puternice). Dacă astăzi în 
cei 18 ani dela unire, putem cons
tata închegarea unui suflet unic al 
românilor, acest lucru se datoreşte 
!n primul rând acestei Asociatiuni 
culturale, care, cu mai bine de 50

ani înainte a şiers orice ganiţe între 
românii de pretutideni. (Puternice şi 
prelungite ovaţii).

Prăznuind 75 de ani dela crea
ţi unea Astrei, Eu în primul rând şi 
toţi acei cari simt româneşte, trebue 
să ne înch năm cu evlavie şi recu
noştinţă în fata acelora, cari şi-au 
pus Sufletul şi toată dragostea pen
tru conducerea acestei Asocieţuni.

Declarând deschisă această adu- 
nare festivă a „ Astrei", fac cele mai 
calde urări şi mă unesc la glasul 
bisericii ca cel Atotputernic să bine
cuvinteze lucrările „Astrei", să dea 
tărie sufletelor membrilor ei, ca să şi 
îndeplinească cu frica de Dumnezeu 
şi dragoste nesfârşilă pentru neam 
şl Tron misiunea pe care o are de 
a lupta pentru înstărirea şi ridicarea 
neamului românesc. (Aplauze nuter- 
nice) Cel atotputernic să b necuvin- 
teze încă sufletele conducătorilor bi
sericilor naţionale, ca într’un cuvânt 
de patriotism şi creştinism să-şi în
deplinească mână în mână înalta lor 
misiune.

Ajută-le Doamne. (Aplauze pu
ternice şi repetate.)

BANCHETUL.
Cu acestea, şedinţa festivă ia sfâr

şit. Suveranul şi Marele Voevod Mi
hai se îndreaptă, în uratele mulţimii, 
spre reşedinţa metropolitană, de unde 
apoi la orele 1,30, trec la Institutul 
Recttnojt'nţei, unde a avat loc un 
banchet, la care au luat parte peste 
200 de tnvitaf. Sunt prezenţi şi 24 
delegaţi ai Conferinţei Internaţionale 
pentru Comerţ, care a a avut loc la 
Bucureşti.

L i şampanie, dl preşedinte Iuliu 
Moldovan, exprimă omagii M. S. Re
gelui, Sar Suveranul, în cuvinte adânci 
simţite răspunde, asigurând .Astra" 
de tot concursul şi toată dragostea 
Sa.

TOASTUL SUVERANULUI 
LA BANCHET.

M. S. Regs le a ţinut La nusa de 
la serblrile .Astrei1", răspunzând cu
vântării preşedintelui .Astrei" urmă
torul discurs:

Domnule Preşedinte, este adevă
rat, că rostul nostru este s i fim 
mijlocitori între genersţii. S i pre
luăm comoara patrimonialul trecut, 
să o sporim muncind şi s’o trecem 
sporită generaţiilor viitoare. Sunt 
sigur, că fiecare cetăţean al ţării 
este conştient de acel ro: perpetua. 
Sunt deasemeni de acord cu teo
ria vieţii pe care o desvoltă .A s
tra", de care m& leagă o prietenie 
din copilărie şi care este cu atât 
mai scumpă, cu cit porneşte din 
vănta sensibilităţii maxime. Ridic 
cu toată dragostea şi tot sufletul 
Meu, paharul pentru presperarea 
.Astrei*.

SERBĂRILE DE PE CÂMPIA 
LIBERTĂŢII.

La orele 4 Regele şi Marele Voe- 
od, Împreună cu reprezentanţii go. 

vernului au vizitat expoziţiile din Li
ceul de Bieţi, după care au trecut 
pe Câmpia Libertăţii, unde a avut 
loc demonstraţii etnografice şi spor
tive, precum şi un mare concurs de 
căluşeri. Coitejul etnografic şi restul 
programului s’au desfăşurat la sta
dionul de pe Câmpia LlbeiiăJi. In 
conductul etnografic au defilat mem
brii .Astrei" din comunele fruntaşe 
ale Târnavei-mici, Şoimii dela Cluj 
şi Reghin. Demonstraţiile cllnşerilor 
au fost executate de grupuri aparţi

nând comunelor din judeţele Mureş, 
Alba şi Târn»v»-mici.

La orele 6,30 a avut loc şedinţa 
festivă a secţiilor ştiinţifice şi literare, 
cu care prilej dl Al. Lapedata, mf- 
niatru şi preşedintele Academiei Ro- 
mşne, a conferenţiat despre .mani
festul revoluţionar dela 1885".

PLECAREA SUVERANULUI.
La orele 7.40, M. Sa Regele şi 

Voevedul Mihai, Icsoţiţi de suită, au 
părăsit Blajul cu un tren Regal spre

Sinaia. La o jumltate oră, după ple
carea Suveranului, au părisit oraşul 
şi membri guvernului.

FESTIVALUL ARTISTIC.
La orele 9. a avut loc în sala fes

tivă a Palatului Cultural un grandios 
festival condus de dl Tiberiu Bre- 
dlceanu.

După terminarea festivalului a a- 
vut loc apoi tradiţionalul bal al .A s
trei", care s’a terminat în sori de si.

Instalarea noului 
Metropolit al Blajului.

In 19 I. c. a avut loc la Blaj solem
nitatea instalării noului Metropolit 
unit. O mulţime Inre.nsă a eşit fn gară 
pentru a aştepta sosirea noului Me
tropolit I. P. S. Sa a descins din 
vagon fiind întînapinat cu urale ne
sfârşite de către mulţimea prezentă. 
Cuvântul da bun sosit, a fost rostit 
fn numele Capitlului metropolitan de 
către S. Sa canonicul Ştefan Roşim, 
au adresat apoi cuvinte de omagiu 
prefectul Ghisdava şl primarul ora
şului Blaj. dl Pâdureanu. A răspuns 
adânc emoţionat I. P, S. Sa Mitro
politul Alexandru.

S ’a format apoi un imposant cor
tegiu, care a condus pe noul Metro
polit până la Catedrală, unde a fost 
întâmpinat de un numeros sobor de 
preoţi, Imbracaţ; in odăjdii, în (runte 
cu S. Sa păr. prepoiit capitular Ia- 
cob Popa, care a predat cheile Ct- 
tedralei, Crucea şi Evanghelia. A ur
mat Vecernia solemnă, împreunată 
cu priveghiere, conform prescriselor 
ritului orientai.

Serviciul solemn al instalării nou
lui Metropolit al Blajului, a început 
Sâmbătă dimineaţa la oreie 8 la Ca

tedrală. Sunt prezenţi (n numele gu
vernului, d-nii miniştri Iamandi, Va
ier Pop şi Bentoiu. P. S. Sa Episco
pul loan Bălan al Lugojului, P. S. S. 
Episcopul romano-catollc, ca repre
zentantul Nunţisturei papile şi repre
zentantul Arhiepiscopiei rom. cath. 
din Bucureşti. Apoi un public select 
venit din toet: părţile Ardealnlni şi 
un număr mare de preoţi.

Noul Metropolit a fost întâmpinat 
cu loate onorurile cuvenite, după 
cari a început solemnitatea instalării.

A luat cuvântul Sfinţia Sa pir. 
canonic Victor Macavei, vicarul ca
pitular, care a salutat pe noul Mitro
polit. A răspuns 1. P. S. Sa Metro
p o l i s  Alexandru, care a arătat că 
vine pătruns de importanţa misiunii 
sale, promiţând că va fi demn ur
maş al celor 12 Metropoliţi şi Epis
cop! antecesori în scaunul metropo
litan al Blsjalui.

S ’a dat apoi cetire bulelor papale 
Şl decretul regal de fnvett’re, aolem- 
nitatea continuând cu Si. Liturghie, 
pontificat! de noul Mitropolit !n frun
tea unui numeros sobor de preoţi.

Au început din nou
tică loşiile  perceptorilor.

In atenţia d-lui Ministru de Finanţe şi al d-lui Comandant al jandarmeriei.
O scrisoare impresionantă am pri

mit la Redacţie dela dl Stan Simion 
v cepreşedintele organizaţiei Partidu
lui Naţional-ţârănesc din corn. Buceş, 
lăagă Brad, în care ne drscrie o nouă 
ticăloşie a percepţiilor.

Atât dl Ministru de Finanţe, cit 
şi comandanţii jandarmeriei trebuie 
să ia mături ca prin astfel de bar
barii să nu dăm impresia unei' ţări 
sălbatice, ci trebue să ne silim cu 
toţii spre civilizaţie şi europenizare 
a obiceiurilor şi a mijloacelor de con
ducere a Statului. Iată scrisoarea: 

Stimate d-le Director,
Eu subsemnatul Stan Simion, vi

cepreşedintele organizaţiei din Buceş 
a Part. Nsţ.-ţăr. In ziua de 5 Sept. 
1936, am căzut victimă agenţilor fis
cali. Anume am avut ceva restanţi 
de impozit. M’am întâlnit cu agenţii 
fiscali |n drum şi le-am plătit 200 de 
lei şi i-am regat că deoarece nu am 
alţi bani disponibili, să mai aştepte 
8 zile c’zpoi iar mai plătesc o parti 
şi treptat plătesc toată restanţa. Ei 
au luat suma de 200 lei dela mine 
şi după aceea s’au das la mine acasă

şi în lipsa mea de acasă, afl spart 
fereastra dela czsă, apoi au deschis 
fereastra şi pe fereastră au Intrat îu 
casă la mine agenţii fiscali şi au ri
dicat de acolo 2 cergi, 2 lepedeie, 4 
valuri pânză de lepedeie, apoi ccjo- 
cui meu, căciula mea, trei basmale 
de ale soţiei mele, 4 basm ile de a 
fiicelor mele şi cu acea ocaziune mi
au dispărut şi 1000 lei din Casă, pe 
care o aveam luată împrumut dela 
o femee ca să fac comerţ Cu scân
duri. Iu această cauza au venit pe 
casa mea, notarul, perceptorul diln 
Buceş, doi jandarmi şi anume pluto
nierul şi sergentul şi un agent. In- 
tr’aceea sosind şf eu acasă ş\ lvâu- 
du-i la răspundere pentru ce an spart 
geamul? Am fost ameninţat de jan
darmi cu puşca, IncircăndU'O {a faţa 
mea.

Lucrurile le-au ridiest şi nu mi- 
le-au extrădat nici până astăzi.

Cele de mai sus să se aducă la 
la cunoştinţă publică prin siar.

Brad, la 7 Sept. 1936.

S t a n  S i m i o n .
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Inaugurarea palatului 
administrativ din Geoagiu

— Liberalii nu se pot lâpâda de obiceiurile lor vechi -
Se aud; că Dumineci In 27 Sep

tembrie a. c. se va inaugura la Gş- 
oigiu noul palat administrativ.

Pe noi fiecare realizare ar trebui 
să ne bucure, — de astldati Iasă 
întristează fiindcă prin inaugurarea 
dela Geoagiu se Inaugurează nu pa
latul administrativ ci spiritul lipsei 
de răspundere în viata de stat•

Palatul administrativ din G'oagiu 
pe lingă că este o realizare, mai este 
Sl o dovadă dintre cele mai evidente 
a uşurinţei de administrare a bunu
rilor publice•

Noi şttm c i această construcţie 
nu este făcută din dorinţa de ajuto
rare a populaţie locale, — cl este 
făcută dintr'un spirit de demagogie 
politică. Această casă ar vrea s l  fie 
mărturia politicei dlui Constantinescu 
In acest ţinut prin care să oblige po- 
pulaţiunea.

Iată de ce nu putem consimţi su- 
fLteşte cu aceastl inaugurare fiindcă 
este rezultanta tendinţelor demago
giei celei mai caracteristice a libe
ralilor.

Dacă acest palat s'ar fi făcut nu
mai !n interesul populaţiei ar fi tre
buit să-l facă tn alte condiţiuni şi 
anum e:

Toate fondurile cari au fost puse 
la dispoziţie pentru zidire ar fi tre
buit să se administreze de către un 
comitet popular de construcţie, fiindcă 
In definitiv acei bani s’au luat tot din 
fondurile publice cari şi dacă se ihiamâ 
subvenţii, — din momentul In care 
aant efectate unei construcţii publice

trebue să treacă prin controlul res
pectiv.

Un lucru astfel este precis stab'- 
l't Că poporului din Geoagiu nu i-s'a 
dat seama, din ce parale, cât s’a 
cheltuit ru construcţia şi In ce con. 
diţiuni materiale s’au făcut diferitele 
lucrări.

Acest sistem de a lucra In cele 
m ti multe cazuri ar putea aduce la 
grave abuzuri prin părtinirea evidentă 
a unora dăndu’le furnituri şi lucrări 
fără control şi fără concurentă, — 
căpătuindu-se astfel numai partizani 
politici■ • i

Aceasta este o acţiune imorală 
— Dl Constantinescu şi-ar fi putut 
Căpătui toţi partizanii, dar atunci tre
buia ca noul palat să-l fi făcut din 
banii săi proprii şi-atunci nu era da
tor să dea seamă nimănui dar până 
ce este vorba de banii publici î-l 
vom întreba în permanentă?

Domnule Mitifâ câţi bani ai obţi
nut pentru sidirea acestei case? — 
cui i-ai plătit? şi mai ales cui l-ai 
dat seamă de aceste fonduri?

Poporul din Geoagiu, te întreabă, 
vrea să ştie, căci are drept la aceasta■

Dealtfel suntem informaţi că tn 
Geoagiu s’a luat iniţiativa Înfiinţării 
unui comitet popular de control care 
să ceară socoieală exactă de cheltue- 
lile făcute cu noul palat administrativ.

Să le ajute Dumnezeu să facă is
pravă bună şi dacă s’au făcut cumva 
ticăloşii să le descopere şi pe vino
vaţi să-i dea pe mâna justiţiei ca 
să-şi ia pedeapsa.

De ce  nu s’a dus 
dl luliu Maniu ia uia j.

[e siria Mii
« i î î l f

S’au cum scriu oamenii dlui Vaida \  
fost membru la 3 mari societăţi jidoveşftîftţ 
casând multe sute de mii de lei.

%

De vre-o 10 zile încoace simbria- 
şii d-lui Vlad Aurel, edecă Vaidiştii, 
au ieşit pe sate la propagandă. Cu 
această ocazie şi-au ţinut de datorie 
ca să înceapă din nou cu invective 
la adresa d lui luliu Maniu. Faţş de 
acest lucru am scris un articol în 
gazeta noastră, în care am arătat că 
aceia ca ii au fost în propagandă 
vaidistă, nu sunt oameni indepen
denţi. ci sunt simbriaşii d-lui Vlad 
şi că ne pare rău să începem iarăşi 
o luptă gazetărească pe teme per
sonale aşa cum o deschid d-nealor.

Atunci însă «Solia Dreptăţii" s’a 
pus şi a scris un articol sub sem
nătura lui Bubi Muntean, din care 
culegem următoarele cuvinte «demne 
de un om cu pretenţii de cultură,

cea mai elementară şi anume • 
«Obrăznicie, gogomănia, fiţuică, 
prostie, — le scriu probabil cu pi
cioarele, — neruşinare, măgării, ne
ghiobie, etc. etc."

Nouă ne pare rău că s’a început 
iarăşi pe tonul ăsta şi că vom fi 
obligaţi să le întoarcem hotărît fapta 
lor, fiindcă nu avem nici un motiv 
să nu le-o întoarcem.

Noi însă o vOm întoarce d-lui 
V l a d , p e  c a r e - 1  f a c e m  r ă s 
p u n z ă t o r  pentru ce se scrie în 
«Solia Dreptăţii" şi pentru faptul că 
nu-şi moderează simbriaşii, cari în 
faţa noastră n’au nici o răspundere 
de nici un fel.

Noi aşteptăm să vedem*

Germania îşi cere
ou toată  hotărâre a
înapoi

La sfârşitul cuvântării, dela Nti- 
renberg Hitler a declarzt, ci popu
laţii Germaniei este astăzi atât de 
deazl, încât plmântul nemţesc nu 
mai poate hrăni pe toţi locuitorii ţării. 
De-aceea este absolută trebuinţă, — 
a zis Hitler — ca Germaniei s i i-se 
dea Înapoi coloniile luate după în
cheierea războiului, căci fără aceste 
colonii Germania nu poate trăi.

Declaraţia aceasta a stârnit o 
mare şi vie frământare in Anglia,

ooloniilo

care ţine astăzi tn stăpânire fostele 
colonii germane din Africa.

Dacă nu se va ţinea seamă de 
cererea lai Hitler, Germania va gizi 
prilejul, ca sS-şi recâştige coloniile 
priutr’uu rfzboiu.

Iată unde dnce încurajarea Hitle- 
rismuluf, care voieşte risbunare şi 
dezlănţuirea războiului. — Poporul 
nostru Insă nu voieşte acest lucru şi 
deci este contra intereselor noastre 
s i  ne dăm pe partea lui Hitler cared 
prietenul apropiat al Ungurilor.

He face po<lî» l peste Dunăre
intre Homânia şi Iugoslavia,

Tot poporul care a fost la Blaj, | 
a aşteptat să-l vadă pe dl luliu Ma
niu şi spre marele regret al tuturora, 
dl luliu Meniu nu s’a dus la serbă
rile «Astrei* dela Blaj. Toţi s ’au în
trebat că dl luliu Maniu de ce nu 
s’a dus la Blaj şi apoi au aflat că 
Dânsul neîntâlnindu-se de mult timp

La adunarez adminfstrztivă din 
Orlştie oratorul Bucur Cojocaru In- 
tr’un grandios expozeu a spuzei la 
Şcoala de Agricultură din Geoagiu, 
elevii flămânzesc şi sunt exploataţi, 
că şcoala duce zarzavaturi cu mă
garii prin sat, pentru vânzare, că nu 
şine animale pentru tras şi că şcoala 
ar trebui desfiinţată ne-avându-şi ros
tul aci.

Părintele I. Moţa în câteva cuvinte 
« spulberat neadevărurile intenţionat 
rftntăcioase a oratorului de forţa ară
tată'

Noi ştim că şcoala se conduce cu 
price per* yi produce chiar câştig; 
cu preţul sarsavaturilor se acopere 
cheltuelile aşa că şcoala are chiar şi 
bani depuşi din acest câştig. Are şl 
4 boi şi 4 cai ca cari poate uşor să 
lucre şi terenul arilor etc.

| cu M. S. Regele, nu putea să se în
tâlnească după atâţia ani tocmai Ia 
Blaj, — de faţă cu dl Gh. Tătărescu.

Aceasta însemnează, că dl luliu 
Maniu mai mult ţine la salvarea 
demnităţii sale personale, decât la 
orice alte socoteli ce s ’ar putea face.

Elevii ycoalel sunt foarte bine în
grijiţi, — domnul director şl cu d-nii 
profesori — fiind tot timpul cu elevii 
la lucru supraveghindu-i şi instruin- 
du-i atât In ci» să, cât şi la practici, 
Elevii sunt curaţi, rumeni la faţă, 
hrăniţi bine şi veseli. Dovadă că de 
câteori ti întâlnim şi intrăm în vorbă 
cu ei, ne spun că le merge bine aici 
la şcoală.

Cauza pentru care s’a năpustit 
Bucnrel asupra conducerii şcoalei 
i ste — între altele — şi următoarea:

Bucnrel deşi prevenit a cules ci
reşele de pe imobilul şcoalei şi a 
fost forţat de direcţiunea şcoalei s l 
i-le restitue.

Şi apoi vezi Doamne: „Românul 
ţine minte" 1

Ionii Stoica,

La Ministerul de Externe a avat 
loc o conferinţă între dnlf Stoiadino- 
vici, Sp*ho şi Ministrul comunicaţii
lor din România.

La sfârşit s’a dat un comunicat 
in care se arată că s’a examinat pe 
larg chestiunea construirii urnii pod 
peste Dunăre, care să lege România 
de Iugoslavia. S ’a stabilit ca ampla
samentul podului să fie Ia Ţurnu-

ŞTIRI.
Şedinţa delegaţiei permanente.

Marţi, în 22 Septemvrie a. c., a 
aVut loc la Deva« în localul clubu
lui, şedinţa delegaţiei permanente 
judeţene a partidului nostru Naţional- 
ţărănesc, sub presidents d-lui Dr. 
Iustin Pop, prim-vicepreşedinte al 
organizaţiei judeţene.

Cu acest prilej s’au discutat ches' 
tiuni de actualitate, privitoare ia or  
ganizerea partidului şi relativ la ale
gerile judeţene, cari se apropie.

S’a hotărît să se convoace pen
tru Duminecă, 27 1. c«, o şedinţă a 
comitetului judeţean la care să fie 
supuse spre ratificare toate hotănrile 
delegaţiei.

*

CĂSĂTORIE. Anunţăm cu multă 
plăcere că Joi în 24 Septemvrie a. c., 
ş’a celebrat căsâtoria religioasă a

Severin pentru România şi la Cla- 
dova pentru Jugoslavia.

Dease menea it’au stabilit modali
tăţile tehnice şi financiare pentru e- 
xecutarea acestui plan. Executarea 
lucrărilor a fost lăsată in seama ex
perţilor români şi Jugoslav], cari se 
găsesc deja la Belgrad.

In curând proiectul de convenţie 
va fi supus spre aprobare celor două 
guverne.

----------------------------------- ■» .—.........

distinsei d-şoare Olimpia Macaveiu 
din Orăştie, cu dl advocat Dr. Cornel 
Crişan din Alba-Iulia.

Urăm pe această cale tinerei pe
rechi cea mai deplină fericire şi mul
ţumire în viaţă.

a
ANUL ŞCOLAR LA LICEUL 

«AUREL VLAICU" din O/eştie s’a 
deschis Duminecă în 20 Septemvrie 
1936, în cadrul unei solemnităţi des
făşurate în curtea liceului, în faţa
unui public foarte numeros- 

*
ANUL acesta vom avea vin pnţin 

dar de bună calitate. Din rapoartele 
sosite la ministerul agriculturii din 
diferite regiuni viticole din ţară, se 
constată că producţia de vin a anu
lui acesta va ii de foarte bană cali
tate. Cantitativ este Insă, inferioară 
anului precedent.

t
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ivoare* urmirhoard E, Stern 
din Orăşlie, represent tfe de 
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Gţo^giu. la 21 Se’pt. 1936.
GH. DUDAŞ, deleg, jad.

MOARTEA FOSTULUI PREŞE
DINTE *1 Greciei. Ziimis, fastul 
prejedinte al Greciei, a încetat din 
viaţă într’un sanatoria din Semme- 
ring. Austria.

f u n c ţ io n a r ii  c a r i  a c t i 
v e a z ă  in  PARTIDELE e x t r e 
m is t e  VOR FI LICENŢIAŢI DIN 
SERVICIU. Guvernul a hoifeiât In 
tocmirea unui tablou al funcţionari^ 
lor administrativi, cari activează în 
organizaţiile extremiste. Aceşti func
ţionari vor primi deocamdată un a- 
vertisment fi se va merge până la 
indepăitarea lor din slujbă, in caz ca 
vor continua să activese in cadrai 
acelor oigsnizaţiuni.

JUDECĂTORIA RURALĂ Geoagiu 
Jud. Hunedoara.

Nr. G. 3709—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Delegatul judecătoresc al judecă

toriei rurale Geoagiu aduce la cunoş
tinţă generală că In baza decisului 
Nr. 2813 — 1936 a judecătoriei rurale 
Geoagiu ci sa efectuat prin execuţia 
de eacontentare in cauza exscuţională 
e urmăritorului Tudor loan Iul Aron 
contra urmăritului din Rapolţel pen
tru suma de Lei 1256 bani 50 capi
tal convenit si acces.

Fixe a i i  termen pentru licitaţie pu
blică pe şina de 29 Septembrie 1936 
oara 3 d. m. In comut, a Rapolţel 
când se vor vinde in favoarea urmă
ritorului în baia art. 20 legea LXI. 
1898 mobilele următoare §1 anume: 
2 purcele alme de câte 3 luni, uu 
mascur alb de 3 luni, una purcicâ 
albă de 4 luni. precum |i  una iapă 
neagră de 8—9 ani, evaluate la suma 
de Lsl 2500.

Mobilele de mai sus se vor vinde 
celui care va oferă un preţ mai ur
cat pe lingi plata făcută în numerar 
Imediat, [n caa contrar mobilele se 
vor vinde şi sub preţul de strigare.

Geoagin la 17 Septembrie 1936.

Delegat judecătoresc:
CISMAŞ.

I t̂junineeă In

C in e rn a „ A S T R A ”
v a  r u l a  f i l m u l

emoţionant cu mica v e d e t ă ;  
copila minune SHIRLEY TEM* 
PLE în, lilmul

„Micul C o l o n e l " .
«daturi de metreie dramaturg; 
LIONEL BARYMORE.
Ultimul act colorat*

Compleclare: Jurnal. 
A ten ţiu n e !

Pentru sezonul de toamnă Ci
nema „ Astra" începând cu data. 
de 1—30 Oct* va rula două* 
filme pe săptămână) Dumineci* 
Luni, Miercuri şi Joi. La 30» 1 
Oct. va fi filmul «INSULA PA
TIMILOR* cu artiştii BRiGITOE 

HELM ţi WiLLY FR1TSCH.

Casă de vânzare.
Casă coastă din 2 odăi şi o 

cameră separată în curte, bu
cătărie de vară, şopron, co
cină şî grădină cu pomii la 
capătul căreia curge în râu.

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

z \  v  Z „  îmi permit a atrage 
■* “ " ▼  i  ateapancji Onor. pu- 
biicu, asupra lucrărilor mele de cu* 
relar şi jamautar executate din cel 
mal bun material ţi după moda cea 
mai nouă, precum ghiosdane, ser
viete, poyeie, paiimonee, şeaua fi 
hamuri pentru cai, precum şi orice 
articole de sport. Totodată esecut ori 
ce reparaturi In branşe, prompt şi 
eitin. Rugând sprijinul onoratului pu
blic, semac* cu toata stima:

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

O  m aşină lux
marca Pontiac închisă în bună 
stare de vânzare cu preţ ieftin. 
Informaţiuni ia administraţia 

gazetei.

Una casă de fier mică
ele vânzare.

A dresa la administraţia ziarului.

Abonaţi „Solia66 

pentru ţărani numai 
cui 50 Iei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici strângători 
de abonamente

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

M
tofe pentru Uniforme 

I n  Liceu şi la Şcoaln 
de fete, pentru Unifor
me de Cercetaşi, clii- 
pie, berete, ciornpi şi 

lingerie, cu preţul cel mai 
redus la  f i r ma

VASILE I. VULCU
ŞSiiăs Piaţa Aurel Viaicu Nr. 5.

li
• s*
m Ceasornicărie bună garantată si eftină.

La subsemnatul găsiţi şi puteţi cumpără tot felul 

de c e a s u r i ,  i n e l e ,  o o l i 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 si alie 

juvaricale —  dela cele mai simple, până la cele 

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

câtor persoane ce cumpără, la aorinţă li-se gra

vează gratis numele pe ^verighete. k Reparez cea

suri şi alte obiecte, toate cu c e le  mai moderate preţuri.
U f. M A R G K 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 ,  Orăştie.

•Şj
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Se aduce la cunoştinja Onor. public din Orăştie 
şi jur că s ’a deschis îri Orăştie Piafa Ardeleana 
Nr. 10 o Librărie unde s e  află tot felul de articole 
de librărie, precum şi Manuale de curs primar, 
caete, etc. — Serviciu prompt. Rog sprijinul Onor. Public.

Cu toată stima: Librăria şl Legătorla de cărţi

„Aurel Viaicu “ propr. PARDOS Orăştie.
Tot aici se primeşte un ucenic care să albi cei puţin 2 - 4  d. de Liceu.

81111  I  Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc  
I I I I  I  şi jur, că JOAGHERUL de tăiat scânduri, fost aluf Uie 
U I f  I L i c e s c u  din Orăştie. str. Andrei Murăşanu, l-am  
I  I i i  •  cumpărat eu şl l-am mentat 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 poduri plutitoare şi pentru 
mori rotunde, la tălpi de mori interne şl externe şi pot jilul scânduri (tragere 
la rlnghea) pentru padiment şl plafoane, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu deosebită stimă

TRA1AN BORZA, m. lâmplar, Sir. Andrei Mureşan Nr. 24

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

b e n z i n ă  de 5 hp.
Adresa la a d m i n i s t r a ţ i a  ziarului sau In 

Str. Andrelu Mureşan Nr. 24.

girant; Dr, AL£X, HERLEA Tiparul Tipugrsfisi „LUMINA" Orlfiiu,


