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Linia dreaptă de urmat: 
"este caiea onoarei ferită 
de abdicări compromiţă
toare, de renunţări înjosi
toare, de pupături de mâni 
degradante".
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Frontul păcii
şi frontul războiului

Partidul naţional-ţărănesc 
reînoeşte încrederea
în d-nnl Ion MihalacheIn urma desbaterilor de la şe

dinţele societăţii naţiunilor se con
turează două curente hotărâte. 
Unul este al naţiunilor cad voiesc 
pacea lumei cu orice preţ, In frun
tea căruia stau marile naţiuni ale 
Europei: Franţa şi Anglia. Şi altul 
este frontul răsboiului cultivat şi 
susţinut de Germania Încorsetată 
în condlţluniie Ipăcei Încheiată la 
sfârşitul răsboiutul mondial.

H tier, dictatorul Germaniei a 
eliberat naţiunea sa de cercurile 
de constrângere ale condlţiunilor 
păcii; el a realizat înarmarea ţării 
sale pftnă in dinţi şi, pregătit, stă 
gata să aprindă Europa într’un 
nou răsboiu. Simte insă şi îşi dă 
stama, că singur nu va putea purta 
lupta înpotriva marilor şl puterni
celor mţiuai susţinătoare a păcii. 
S’a gândit deci, că ar fi bine să 
tragă pe partea sa, în afara de na
ţiunile revizioniste şi pe unele din 
beneficiarele picii răsboiului mon
dial. Ca si-1 succeadă această în
cercare, tn mod foarte genial, a 
pus problema comunismului. In
vită deci, statele beneficiare a păcii 
să se alăture el in acţiunea şi răs- 
boiul sfânt înpotriva bolşevismului 
care afrmativ, ameninţă cu pră 
buşire Întreg aşezământul civiliza
ţiei şi a culture! realizate pe baze 
capitaliste.

Formula a prins în multe părţi 
şi chiar şl la noi. Uitimile fră
mântări şl demiterea fără motivare 
a d>ul Titulescu din fruntea poli
ticei externe a ţării noastre, seamănă 
a orientare spre Germania.

Acest HiUer insă, ca să aibă 
toată certitudinea asupra sinceri
tăţii orientării ţării noastre spre 
Germania a provocat in ţara noas
tră acţiunea curentelor de dreapta, 
dictatoriale, ca să realizeze şi la 
noi un regim dictatorial tip Hitler.

Aceste realităţi, streine de in 
tereseia vitale ale neamului şi sta
tului nostru stau la baza acţiune! 
partidelor de dreapta; ca să se 
realizeze ia noi un regim dictato
rial şi să se înglobeze ţara noas
tră fa frontnl răsboinic al Germa

niei, care chipurile, ar lupta Inpo- 
triva comunismului bolşevic, în 
realitate îasă ar lupta ca să refacă 
harta Europei în ssnsul aspiraţiu- 
nilor sale expans’ve şi îa sensul 
p ietenilor ei revlzionişt1.

In faţa acestei mari primejdii, 
care ameninţă viitorul etnic şi te 
ritorial al ţării noastre, partidul 
naţional-ţărănesc luptă cu toată 
puterea ca să se oprească acest 
joc primejdios şl ca neamul nos
tru să rămână alături de naţiunile 
«ari vreau pacea şi binele popoa
relor.

Şl este firesc ca partidul naţio
nal-ţărănesc să poarte această luptă 
într’adevăr nsţioaală şi patriotică 
pentru că acest partid are In frun
tea sa conducători cari In mo
mente eritke au dat dovadă de 
intuiţie istorică şi cari ne au orien
tat cărăriie spre fericitele destine 
ala zilelor de azi. Oare nu Di 
Manlu a fost aceia, care in 1918 
sirgur a spus cuvântul hotărât al 
Indrumlrii Ardealului spre patria 
Mamă?! Şi, tot Dsul este acela, 
care ţn momentele grele de zăpă
ceală şl încercare, prin care trece 
ţara noastră acum, ne spune, că 
e greşită caiea pe care vreau să 
ne ducă conducătorii de azi ai ei.

interese streine de binele şi 
fericirea noastră au strecurat In 
sufletele de bună credinţă ale anu
mitor formaţiuni formulele naţio
nalismului exaltat, care să provoace 
şi să creleze o stare sufletească, 
de pe urma căreia să ne pome
nim In braţele Germanie!.

Partidul nostru Insă va lămuri 
opinia publică prin o acţiune vi
guroasă şi documentată.

Recomandăm insă şi celor de 
dreapta sd-şi revizuiască conştiinţa 
şl la lumina unei log ce stringente 
sâ analizeze fanomenela pe pian 
internaţtonil şi constatând realită
ţile uluitoare să iacă mea culpa şi 
Să recunoască, că angris latvt in
herba, V. P.

Alegerile judeţene s’au amânat
pe ziua de 15 ianuarie 1937 J  ■
deci votaţi atunci cu roata,

In ziua de 26 Sept- s’a  tinut la 
Bucureşti şedinţa comitetului cen tal 
executiv. Au participat toii preşe
dinţii comitetelor judeţene s membrii 
de drept în număr complect in frunte 
cu dl Mihalache si dl Iuliu Maniu.

Această s 'd intă a fost de mare 
însemnătate pentru valoarea proble
melor cari s’au deabătut si pentru 
importanta hotărârilor cari s’au adus- 
Momentele inăitătoare ale şedinţei 
le-au constituit expozeul documentat 
al dîui Mihalach3 asupra situaţiei 
externe si asupra problemelor de po- ■ 
litică internă, precum si discursul de 
4 ore a diui Iuliu Maniu, care si de 
astădată, ca întotdeauna, a  contri
buit la întărirea legăturilor de uni
tate în partid si la risipirea tuturor 
încercărilor de intrigă, venite din lo
curi misterioase*

Partidul naţional-ţărănesc mai tare 
ca altădată, strâns unit în jurul şe
fului, cu deplinul ataşament al dlui 
Maniu, a luat hotărâri inportante, 
cari se cuprind în comunicatul, pe 
care-1 dăm în întregire;

Comunicatul i
«Comitetul centrai execuhv al par

tidului national ţărănesc în şedinţa 
din ziua de 26 crt. si în urma ex
punerilor preşedintelui său d* Ion 
Mihalache si a  d spoziţiunilor ce s’au 
desfăşurat, a  ajuns la următoarele 
încheeri;

Pentru a  face fată unor aseme
nea împrejurări externe, se cere o 
situaţie internă care să asigure co- 
heziunea morală a  tuturor forţelor 
naţiunii si puterea de rezistentă ma
terială maximă, in loc de aceasta, 
prin cultivarea diversiunilor curente
lor extremiste si tolerarea desvoltării 
spiritului de violentă si a  scolii asa
sinatului politic în rândurile tinere
tului, precum si prin îm păt rea na
ţiunii în tabere duşmănite, drept u - 
mare a ac hunei forţelor extremiste 
afiată sub influentele streine, tara e 
eBlipsită de unitatea sufletească, fac
tor absolut indispensabil pentru apă
rarea naţională* In acelas timp cu 
toată conjunctura economică inter
naţională favorabilă în ţara noastră, 
datorită incapacităţii, corupţiei s> ve
nalităţii, care a  caracterizat acţiunea 
de politică economică a guvernului, 
naţiunea producătoare şi muncitoare 
a  fost pauperizată si drept urmare 
pentru a obţine mijloacele indispen

sabile nevoilor excepţionale ale apă
rării naţionale, statul recurge la un 
fl8calism apăsător.

Incapab 1 de a  se menline prin 
forţele sale proprii, guvernul spre ru
ginea tării, a  permantizat stările ex
cepţionale transformându-le d :ntr-o 
măsură vremelnică de apărare a  or» 
dinei, într’un instrument de înăbuşire 
a glasului tării ţi de ascundere a  tu
turor fărădelegilor si turpitudinilor în 
Scop de a apăra existenta lui proprie*

Nefiind în stare să mai obţină 
adeziunea populară, guvernul a  a- 
mânat continuu alegerile judeţene si 
comunale menţinând până în ultimul 
an de cârmuire comisiuni interimare 
cu toate că nmiA R/lmmioUor*
tivă votată de parlament impunea 
efectuarea alegerilor adminisrratve 
în termen de patru luni sub sanc
ţiunea nulităţii încheeriior comisiilor 
interimare.

3. In aceste împrejurări socotind 
continuarea actualei guvernări drept 
o primejduire a intereselor naţionale, 
datoria partidului naţional ţărănesc 
care a rămas ultima nădejde a tării 
este de a lupta cu toate puterile pen
tru răsturnarea guvernului.

4. Se hotăreste începerea unei 
mari campanii cu caracter national 
gi anttrevizionist pentru a creia un 
zăgaz împotriva tuturor încercărilor 
de schimbare a orientării politicei 
noastre externe si a înfiera acţiunea 
criminală de trădare a  celor cari lu
crează la subminarea alianţelor noas
tre si ia aruncarea tării în lagărul 
revizionist.

Prima adunare se va t'ne în ziua 
de 4 Octomvrie la Satu Mare.

5. Implinindu-se zece ani dela 
fuziunea partidelor national Şi ţără
nesc, în part dul naţional-ţărănesc, 
în ziua de Duminecă U Octombrie 
se va sărbătorii acest eveniment prin- 
tr’o adunare demonstrativă la care 
vor lua parte membrii comitetelor 
judeţene din întreaga tară. Cu acest 
prilej se vor slnti toate drapelele 
organizaţiilor judeţene Adunarea va 
avea loc la Bucureşti în sala Eforie.

6 Luându-se act de comunicarea 
unor f untagi aî partidului cari an 
demisionat din toate consiliile de 
administraţie ale societăt lor anonime 
s ’a hotărât ca to ti parlamentarii gi 
preşedinţii de organizaţie naţional- 
jărănistă să*gi înainteze demisia din 
consiliile de administraţie ale socie
tăţilor din care fac path .

7. Pentru asigurarea unităţii de
săvârşite a  acţiunii partidului se a- 
cordâ diui 1. Mihalache, preşedintele 
partidului depline puteri.
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Se «tie, că dl Iuliu Maniu n’e 
participat la serbările „ Astre " dela 
Blaj. In sch'mb a  trimis următoarea 
telegramă:

.  împiedecat să particip la adu
narea generală a »A s i r e i — pot să 
vă arăt pe această cale toată admi
raţia mea şl a generaţiei ardelene şi 
bănăţene din care fac parte, pentru 
gloriosul trecut al »\streim şi pentru 
nepreţuitul serviciu ce a făcut popo

rului român întru ridicarea culturii 
si conştiinţei sale naţionale şi s i-l 
urez prosperitate în munca sa ro
mânească, înfruntând ori-ce greutăţi 
ce i-s’ar pune în cale de către vre
murile grele ce le străbate-

Toată suflarea romăneasă din 
Ardeal şi Banat, este alături de 
„ Astra" şi cu sufletul prezent la a- 
dunarea întruchipătoare a marilor 
tradiţii“•

$inti [inutilii intim
a part. naţional-ţărănesc

După cum a fost anunţată, s’a 
limit Duminecă în 27 Sept- orele 3V* 
după masă în localul partidului din 
Deva.

A prezidat dl Dr. Iustin Pop, prim 
vicepreşedinte, fiind încadrat de dl 
Dr. Emil Şelariu «i Dr. Mihai Tuea 
vicepreşedinţi.

Prezent’ au fost următorii: Plasa 
Avram lancu, Dr. Iacob OnCu, dr. 
Aurel Riscuta, Axente Popoviciu, 
Tomug Sab'n, Sten Ion lui Nicolae! 
Plasa Brad: dr. fzidor M. Gora* Şfe- 
fan Ion a  Pascului; Plasa D eva : dr. 
Iustin Pop, adv. Lazăr Dânşoreanu, 
Andrei Grecu, Roman Iosif, Demea 
Iosif, Osncea Ale*a, Oimindean Pe
tru, Sârb Rudoif; Plasa Dobra: Ba* 
be« Gheorghe, Plasa Geoagiu: Cren-
ClOVa lo s if ; Plusa H u tv y ; Dr. Emil
Şelariu, Almaghi Victor, Ionaşcu Ion, 
Medrea Octavian. Dr. Cozma Octa- 
vian; Piesa Hunedoara: Dr. Gheor
ghe Dănilă, Toma loan, Dăneasa 
George; Plasa Orăştie: Vaier Pave- 
loniu, Col. Vasile Bancescul, Samo lâ 
Cumaş, Gheorghe Voi« a nu, loan 
Presecan, Ion Drăgan, Ion Pârvan 
junior; Plasa Petrogeni• 1. Bâja, 
Vârtop Avram, Botici Ovidiu, Mun- 
toiu Ion ; Plasa Pal: Dr. Mihai Tirea 
I. Clecan, Stoicuta Mândru, Plasa 
Sarmiseghetuza; Dr. Ieronim Atirescu. 
Au mai participat încă multi eltii, a 
căror nume însă ne-a scăpat-

In şedinţa comitetului s’a fixat 
lista candidaţilor partidului nostru 
pentru consiliul judeţean, a cărui 
alegere a fost f/xaiă pe ziua de 15 
Octomvrie a. c> In momentul când 
încheiam gazeta ne-a venit ştirea că 
alegerile judeţene sau  amânat pe 
ziua de 15 IANUARIE 1937.

Cuvântul d-lui preşedinte
Iustin Pop:

Ca de obiceiu, dl Dr. Iustin Pop 
a deschis şedinţa cu un discurs-ins- 
tructiv si însufietitor, care a  fost un 
succint rech zitoriu la adresa regi
mului liberal. A arătat că liberalii 
au guvernat cu maniere păcătoase. 
Guvernarea lor asa-i de încărcată 
de păcate, că nu mai poate fi nici 
o năd jde de îndreptarea lor; sin
gurul lucru bun care se poate face 
cu aceşti inrăutăt ti 8» înecaţi în fără
delegi este să fie scos! d n viaţa po
litică a tării.

Păcatele de căpetenie a partidu
lui liberei sunt: cenzura, starea de 
asediu şi administrarea comunală şi 
judeţeană prin comisii interimare,

compuse din oameni nepregătiţi si 
streini de interesele porsulajiet.

S au  publicat, la sfârşit de regim 
alegeri comunale si judeţene. Impre
sia aparentă este, că acum la sfârgit 
de regim, au luat hotărâre eroică 
să se pocăiască. Adevărul însă este 
altal: aceste alegeri nu sunt rezul
tatul hotărârei lor, ci sunt făcute la 
poruncă mai înaltă.

In fe|a realităţi alegerilor publi
cate, partidul nostru înţelege să şi 
facă datoria intrând în lupta ce se 
deschide: ca să fie în linia tradiţii
lor de luptă si ca să dea prilegiu 
poporului să-şi mărturisească gi să si 
afirme nestrămutata sa convingere 
democratică alături de partidul nos
tru, care este instrumentul organizat 
si impunător al democraţiei tă’ănesti.

Incunogtintează comitetul, ca s'au 
făcut toate lucrările pregătitoare pen
tru compunerea listei, care se supune 
spre aprobare prin dl adv> Dânşo- 
reanu secretarul general al paiti- 
dului.

Pentru a  aprecia criiteriile după 
cari s’a  compus lista informează co
mitetul, că preoţi si învăţători nu fi
gurează pe listă, pentrucă legea ad
ministrativă, votată de liberali, prin 
dispoziţiile ei categorice, i-a eschis 
dela acest drept.

La compunerea listei s’a avut în 
vedere să fie reprezentate toate pă
turile sociale In proporţia numărului 
Si importantei lo r: de aceea sunt pe 
listă mai muiti ţărani fruntaşi* Nu s’a  
neglijat Insă, nici elementul intelec- 
iu , care va avea să susţină lupta 
cu adversarii, pro ele melc cari pre
tind pregătire gi cunoştinţă*

Dl secretar Dânşoreanu
ceteşie lista când daţilor propuşi 

spre a  fi aprobaţi de comitetul ju
deţean. Lista pe cara o vom publica 
în numărul viitor a  fost aprobată de 
comitetul judetan, după lămuririle gi 
explic&tiumle concludente ale dlui 
secretar Dânşoreanu*

împuterniciri pentru delegaţie
Pentru problemele ce s’ar mai 

ivi în legătură cu alegerile judeţene 
comitetul învesteşte cu depiine pu
teri delegaţia judetană, ca să hotă
rască*

Cuvântul dlui 
Dr. Penescuî

Dl Dr. Nicolae Penescu, membrul 
organizaţiei noastre juditene gi de- 
legaiul nostru în Comitetul central

al partidului, — face un expozeu 
luminos si îndelung aplaudat, asu
pra celor hotărâte în şedinţa comi
tetului central, (mută la Bucureşti în 
ziua de 26 S-pt. despre cere rapor
tăm în alt loc al gazetei.

Dl I. Pop de încheere, mulţu
meşte celor prezenţi pentru interes 
gi dlui dr. Penescu ppntru serviciul

informativ aga de prefos, pe care 
ni l-a servit prin frumoasa-i cuvân
tare precum si pentru sacrificiile ma
teriale pe cari le aduce cu mult fo- 
los organizaţiei noastre judeţene, î-1 
roagă să stăruie în acţiune, c ă ’va 
avea toetă recunoştinţa organizaţiei 
noastre.

V. P.

pentru democraţie.
La G .nevi, Societatea Naţiunilor 

|ine şedinţele settaneî de toamnă. 
Aici se prezintă representanţ i tutu
ror ns|iut3i!orf ca să cbibzuîască asu
pra situaţiei internaţionale şi ca s l  
tătărească, pşin hoigitrl cuminţi şi 
folositoare, aşcaim âatal păcii univer
sale şi mai ales europene,

La una din aceste şedinţe a luat 
cavfintul dl Eden, ministrul de Ex
terne si Angliei, — care a spus ur
mătoarele :

„Marea Britanie nu vrea s i  vadă 
naţiunile Împărţite tn două tabere, 
după formele lor de guvernare. Na
ţionalismul este puternic. Antagonis
mele sunt violente. Formele de gu
vernare se piovoică mutual Stan
dardul vieţii este sacrificat standar
dului înarmărilor. Propaganda con
trolată pe naţiuni, sugrumă spiritul 
critic şl împiedici Ibcra desvoltare 
a gândirii.

Tabloul nu «.sie frumos, dar nici 
fără nădejde. El na cuprinde neapă
rat germenii războiului |1 este încă 
posibil naţiunilor s i lucreze împreună, 
dacă vom practica toleranţa şi mo- 
derapunea .

Na vom fnggdui nimănui, — con
tinuă dl Eden, — să ne smulgă de
mocraţia noas ră. Trebue să respec
tăm sist-mel* de guvernare ale fie
cărei naţiuni, căci na sporim deloc 
respectul pentru propria noastră gu
vernare, dacă aruncăm dispreţul asu
pra celorlalte.

Politica guvernului britanic este 
de s-şi pune toată încrederea tn So
cietatea Naţiunilor. Dacă txrm taim  
viitorul Soietlţşi Naţiunilor, două 
sunt elementele iui esenţiale: meca
nismul Soci* lăţii Naţiunilor şt voinţa 
de a-1 folosi. Cel de sl doilea este 
infinit mai important decât piimul.

Mecanismul se poate însă Îmbunătă
ţii Dar nemet prin universalitate pu
tem da Societăţii Noţiunilor mijlocul 
de a face un lucru real şl de opri 
ameninţările Împotriva picii.

PENTRU PREVENIREA 
RĂZBOAIELOR,

Ar trebui, de tndati ce va fi cu 
putinţă, să se stabilească un meca- 
nrsm î3 vederea Îmbunătăţire! func
ţionării primului paragraf al artico
lului! 11 din Pact. Actualmente, con
siliul este împiedecat (a acţitres sv  
de regula unanimităţii.

Guvernul britanic crede că este 
neapărat trebuincios ca la Începutul 
unui conflict, membrii consiliului So
cietăţii Naţiunilor să declare limpede 
până la ce punct sunt dispuşi să in
tervină pentru cauza păcii. Deoarece 
o astfel de declaraţie ar Însemna un 
puternic preventiv Împotriva răz
boiului".

Pe marginea acestor dcciaraţiuni 
atragem atenţiunea iubitorilor de dic
taturi, din ţara noastră, că ar fi bine 
să mediteze şi să judece, că dacă 
Anglia, această naţiune mare şi bo
gată, a putut să* şi îndeplinească me
nirea istoric* şi să Înfăptuiască pro
gresul şi bunăstarea care-i, asigură 
primatul latre naţiunile 1 urnei, pe 
iâcgl un rs gim demo :rat de veacuri; 
atunci nici neamului nostru, nu-i 
poate fi de folos şi nu-t poate luletnî 
ajungerea destinului său istoric alt 
regim, fără numai regimul democratic.

Să îucetese, prin urmare, otrăvi
rea spiritului public românesc cu lo
zinci şi acţiuni puse la cale de oa
meni şi oficine *t*ete«* de sufletul şi 
aspiraţiunlle nes mutai nostru; să nu 
se mai găsească coade de topor tn 
mÂna şi la lademâna streinilor!

D i c t a t u r ă
contra oricui

Gardiştii dlui Codreanu se agitâ 
pe tara toată. Mulţi intelectuali si 
mai ales tineri intelectuali înbrăţi- 
şează această mişcare de dictatură.

înainte de a porni la luptă i-au 
pus dlui Codreanu problema urm ă' 
toare : In ţările cu dictatură, ca Ita
lia si Germania dictatorii sunt toiul; 
ei sunt si rege si guvern. In Italia, 
bună oară, regele este o păpuşă în 
mâin le iui Musoiini, iar în Germa
nia Hitler e «i capul statului Şi capul 
guvernului*

L’au întrebat deci cum va li la 
noi în cazul venîrei ia putere a găr- 
zei? Oare se va învoi regele nostru

să joace rolul unui manechin si să 
facă pe păpuşa în mâinile dlui Co
dreanu ? I

Dl Codreanu f . tă de această pro
blemă a  declarat grav si serios: Voi 
realiza dictatura gardistă împotriva 
ort şi cui.

Ce zic la acestea acei gardişti de 
bună credinţă, cari fac propaganda 
pe sate cu icoana regelui, cântând 
imnul iui Codreanu.

Dar ce zic toate celelalte partide 
sincer monarchiste si mai ales libe
ralii, cari 8prijinesc această mişcare 
şi-i dau vădit ajutor în acţiunea lor 
de întinsă propagandă 71

Cetiţi numai „Ss»olia“
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Boala d-luî
Foreterea noului guvern Tătă

resc», lîră fostul ministru de extsrne 
Titulescu, l-a surprins pe acesta din 
urmă la Saint-Morits (o staţiune cli
materică de munte In ElveţU), unde 
dl Titulescu plecase să-şl petreacă 
concediul şl s i  se latre mese puţin 
dat fiind ci e cam slab de constituie.

Nu mai încape fndoîală, că felul 
cum s’a forssat noul guvern Tâtă- 
răsco, nu l-a putet bucura şi mai cu
rând l-a mihnit pe dl Titulescu, În
deosebi findcă el susţine, c i n’a fost 
dgloc pus îu cunoştinţă de cele ce 
se petaecesu la Bucureşti.

Astfe1, după formarea actualului 
guvern a’a comunicat dela Saint- 
Morits, că dl Titulescu e bolnav. Nu 
spunea lasă, ci de ce sufere. F a r se 
pare că boala s’a agravat repede.

Acum vre- o 10 sile, dela Siiot- 
Morits s’a anunţat, ci starea d-lui N. 
Titulescu e foarte gravă. Se bate cu 
moartea. Are 30—40 de grade. Nu 
poate mtnca şi slăbeşte văzlnd cu 
ochii. Trebue să i-se facă transfuzie 
de sânge (să-i bags sânge străin In 
vine). Şi i-au făcut trei transfuzii In 
curs de o săptămână.

La patul bolnavului stau o jumă
tate de dusină de medici, latre cari 
un medic elveţian cu fiica sa (tot 
medic). Ambii s’au oferit cu sângele

% ~i\ irrtâ Jf # B

Cu prilejul inaugurării unui sec
tor al autostradei Berlin» Breslau, 
cancelarul Hitler a  declarat» între 
altele» că Germania dacă ar fi avut 
colonii ar fi putut fi democratică. 
Dar cum ii lipsea totul» era neapă
rată nevoie de o concentrare a tutu
ror energiilor.
Fiihrerul a mai declarat» cu această 
ocazie» că n’ate nimica împotriva 
democraţiei, însă Germania îşi va 
păstra regimul care ii este ei nece 
sar sau care, cel puţin» are meritul 
de a  fi activ.

Evenimentele internaţionale, din

Perceptorii să năpustesc Cu toată 
furia asupra cetf ţenilor- Numărul is
prăvilor lor deochiate gi revoltătoare 
se sporegte. Plângerile nenumărate 
ce ne sosesc la Redacţie» despre a- 
buzurile gi vandalismele acestor or
gane, ne silesc să ţinem deschisă» 
în permanentă, această rubrică, ca 
să dăm sătenilor putinta de a  se 
plânge*

Dăm mai la vale o astfel de 
plângere:

Eu subsemnatul Stânga Avram 
alui Avram din Blijeni, Crig» în 9 
Septembrie 1936, pe când eram dus 
cu sofia la lucru la câmp gi nu era 
nimenea acasă la noi gi uşile gi fe- 
restTiie încuiate, au venit dela fisc 
perceptorul loan Na gât din Buceş, 
însoţit de doi agenţi dela percepţia 
de agenţie din Criftior gi doi jan
darmi dela postul din Bucegi gi gre
fierul notariatului Mihâleni, cu nu
mele Marc loan gi consilierul gi ju
catul Stânga Aron alui Aron din

N. Titulescu.
lor pentru marele bărbat de stat Ti- 
trlescu.

Ia primele sile ale acestei slptă- 
roâai scăzuse sprozpe orf-rc zpe'antS 
In salvarea fostului ministru de ex
terne Titulescu. Şiirile din uh!m?la 
sile ale siptlmânei anunţă Insă o Im- 
banSt ţlre a stării bonsvuloi. Doarme 
mai bine şi mlneS puţi». Medicii 
cred că Titulescu e salvei. D *-cr da 
Dumnezeu, căci merită să trăiască 
pentru Neam şi Ţară.

Boala d-lui Titulescu a produs o 
enormă Impresie In tostl lumea. Sate 
şi mii de t*lf grame din ţară şi străi
nătate, li doresc grabnică Issinifoşare.

Ceva Curios şi interesant e faptul 
că medic'i n’au putut constata cu si
guranţă de ce adecă suferă bolnavul. 
Se presupune, că a lust malaria 
(boala de friguri), câad a fost In vară 
la Constanţa la mare. Ba că s’a In
toxicat cu ctva mâncări, ba că a a- 
vut prea multe supărări. Fapt este 
Inşi, că începuse a i se descompune 
sângele, care pierdea coloarea roşie 
şi se făcea tot mai alb, ceeace duce 
de oblceiu la moarte.

Când scriem aceste rânduri, ne 
bucurăm de uit*mele ştiri, cari spun 
c i bolnavul e salvat. Boala se în
dreaptă spre bine, Încheiem şi noi 
cu cuvintele creştineşti: Dumnezeu 
s |  se îndure şi să i »jrte.

ultima vreme gi realizările hotărâ- 
t ra^e ale statelor cu regim democrat 
l-au cuminţit pe dictatorul de la Ber
lin si I au făcut precaut fată de re
gimul celor mai puternice state ale 
Europei, recunoscând că democra- 
tia-i bună. iar dictatura germană este 
justificată de situaţia excepţională a 
Germaniei.

Oare ce vor zice apostolii fana 
tici ai dictaturei româneşti la aceste 
declaraţii ?

îmi închipui că vor rămâne opă
riţi si cam sifonaţi.

Biăjenl, după incassare de impozite 
Si au spart două jamuri dela fereas
tră si au deschis fereastra gi s’au 
băgat la mine pe fereastră si au dus 
cu ei 2 pături de cioareci, un lepe- 
deu de lână, un lepedeu alb st din 
demijana cu 5 litri rachie da cireşe, 
mi-au băut jumătate.

Mi-au făcut pagubă la 2 ochiuri 
de fereastră 60 lei, în ţuică vreo 40 
de lei*

După ce am venit acasă si am 
constatat cele de mai sus, ei nu mai 
erau acolo, ci i am găsit 1a Anca în 
comună, unde le-am oferit 80 iei, ca 
achitare parţială din dare, dar au 
refuzat primirea si extradaiea lucru
rilor ce au luat cu ei. Toată restanta 
mea era de 713 lei, pe care însă
suntem trei ortaci.

Să fie cei de sus d tti în judecată 
pentiu fapta lor de mai sus si să 
se scrie si la ziarul „Solia".

Brad, la 24 Septemvrie 1936.

Stânga Avram l  Avram.

Sfaturi economice.
MERELE şi PERELE.

LStând merele şi perele cât m*i 
mai mrlt pe pom, vă asiguraţi p |s- 
trarea lor tn bune f.ondiţlunl şi vreme 
îndelungată.

Se păstrează In pivniţe sau alte 
Inchăperi ferite d« Irgheţ, aerisate, 
şi Întunecate. Csmerile unde să păs
trează treb les; dezinfectate, arzând 
puciossl cam odată la lunâ. Tempe
ratura să fi® de 4 —8° C.

înainte *?e a se pune spre păs
trare, le ţineţi o săptămână Ia gră
mezi, In care timp se cunosc defec
tele (vltămările), şi aşa uşor le pu
teţi sorta (aleg'*).

Cerc? ţările f leu te în Londra, ne 
arată, c i fructele învelite In hârtie 
înmuiate |n iod, se păstrează timp 
foarte îndelungate fără a se strica şi 
fără aşi schimba gostul Intru nimic.

Merele cu coaja roşk sunt cele 
mai sănătoase. Marii cercetători de 
de substanţe alimentare au aflat că 
vitaminele (substanţa hrănitoare) se 
află tncă odată aşa de mnlti faţă de 
cele cu coaja verde.

In pieliţa (coaja merelor) 8" găseşte 
de 6 ori mai multă ca la carnea lor.

Curăţaţi coaja de praf şi alte cor
puri streine ce s ’ar afla pe ea şi o 
mâncaţi — fiind f. hrănitoare.

DUPĂ RECOLTĂ.
Curăţaţi pomii de crăcile rupte, 

ungeţi rănile cu ceară sau gudron, 
adunaţi şi fructele bolnave sau vier
mănoase şi daţi pomilor gunoiu de 
grajd sau compost.

La pomii tineri controlaţi parii şi 
legăturile, mai »Us când sunt expuşi 
vânturilor.

Ş T I R I .
PERCEPŢIA DIN BER1U (posta 

Orlştie, jefuită. In săptămâna trecută 
a fost jefuită cassa percepţiei din 
Bariu. S’a ridicat de jifuitorl tot con- 
ţ autul, care era de 60.000 lei.

Este curios Iu acest j*f că anul 
trecut de asemenea a fost jefuiţi a- 
ceastl percepţie şi câ jefuirea nu s ’a 
făcut prin spargere, ci prin folosirea 
cheilor.

Suntem curioşi, că şi In anui a- 
Cesta va rămâne nedescoperit boţul 
ca In anui trecut? Perceptorul a fost 
depus ia închisoare şi cercetările po
liţiei şi a jandarmeriei continuă.

In interesul cercetărilor nu se 
spun nimica. Noi Insă nădăjduim să 
putem reveni asupra acestui jaf aim- 
vomit e şi de pe acuma credem, că 
vor fi destăinuiri foarte senzaţionale
şi concludente In această afacere.

*

BĂTAIA LUI DUMNEZEU. In 
comuna Dineul mic a trăit gospoda
rul Bsrian Eftemie în familie cu fiul 
său maşter Vinţan Vida. Bem n a fost 
şi prin America de unde s ’a întors 
cu năravuri urâte. In timpul din urmă 
s’a dedat cu beuturs, pe arma că
reia nu m ii încetau cei tele în fami
lie. Ia săpiămâna trecută, îuti’un 
acces de nebunie beţivă a spart tot 
din casă şi s’a luat după fi 1 său vi
treg cu o secere ca să-l ucidă. Acesta 
a fog t din calea lui, dar î se bănit ul 
ormănndu-1 şi-a găsit sentinţa în to
porul lui Vida, Care apârându-se, i-a
spart capul şi l-a lisat mort pe loc. 

*
COLUMNA LUI TRAI AN LA 

BLAJ. Cu ocasiusea serbărilor „As 
trei" Ia Blaj, lntr’o şedinţă, di prof.

Hitler respectuos 
pentru, democraţie

Ticăloşiile
perceptorilor liberali.

Moisil de la Năsăud a comunicat că 
di Musoihii şi a exprimat dorinţa de 
a ridica colftmna lui Traian din Ro
ma, In wărime naturală la noi în ţară.

Comitetul „AsîreP a hotărât, că 
această columnă să fie ridicată la 
Bisj, care este centrul românismului 
de totdeauna.

*
UN NOU PARTID POLITIC? 

Ziarul „ Ordinea" scrie câ d. p ro t 
Nechifor Crainic ar intenţiona să for
meze un nou partid, care s’ar numi 
„partidul muncitoresc creştin". In 
noua acţiune dsa va fi urmat de dnii 
prof. Cătuneanu-Cluj şi Tom eseu- 
Chişinău.

m
GARDA BĂDĂCINULUI. Conti

nuând organizarea gărztior ţărăneşti 
din jadeţui Sălaj, d. dr. Ion Pop co
mandantul gărzii judeţene a mers şi 
în comuna Bădăcin, satul diui Iuliu 
Mas iu.

După ce vorbitorii au arătat In 
discursurile lor că singura nădejde 
de scăpare din impasul tn care ne 
aflăm este d. Iuliu Maniu, s ’a trecut 
la organizarea gărzii, depanând to
todată şi jurămfentui de credinţă faţă 
de dl Iuliu Maniu şi partidul naţio
nal-ţărănesc.

*
LA 24 DE ANI mamă a 10 copii. 

La un concurs american pentru gă
sirea msmei celei mai iiuere cu cel 
mai mulţi copil, premiul I a fost câş
tigat de o femeie din Toronto care, 
fiind jn vârstă de 24 ani, are 10 copii 
In viaţă. Ea explică acest record prin 
aceea câ s’a măritat la 15 ani, pe
când mergea încă la şcoală.

•
SE VOR SIMPLIFICA operaţiile 

pentru obţinerea pensiilor şi se vor 
revizui surii dc serviciu. La ministe
rul finanţelor se studiază modificarea 
actualei legi a pensiilor. Pensionarii 
din întreaga ţaţă sunt foarte nemul
ţumiţi de legea din 1912, care im
pune o serie de formalităţi supără
toare şi inutiie. Operaţiunile vor fi 
mult simplificate, tn aşa fel, încât s |  
nu mai fie posibile întârzierile şi blo- 
căMa de sume. Mecanismul plăţilor 
va fi simţitor modificat, La fel, se va 
pune ordine şi la calcularea anilor 
serviţi,

*

EXPORTĂM TUTUN în franţa. 
In baia contractului încheiat de C. 
A. M. cu Franţa pentru exportarea a 
500 de vagoane de tutun românesc, 
a piecst din Galaţi spro Franţa un
vapor cu Încărcătură de 180 vagoane.

*

DICTATORUL RUSIEI SOVIE- 
TIl E PE MOARTE. Ştiri din Mos
cova, anunţă că siarea iui Stalin e 
loartc gravă, Iu cit deznodământul 
fatal poate s aveai in orice moment.

Dictatorul rus ne mai putând con
duce trebue statului, ceilalţi fruntaşi 
ai Uaiunei sovietice au continuat pro
cesul de eparaţie de teama opoziţiei 
mereu crescânde.

In cercurile conducătoare sovietice 
se afirmă C! succesorul Iui Stalin la 
conducere a fost de semnat Msrşalui 
Voiosilov, comistrul sovietic la ris- 
boiu. Boala lui Stalin este ţinută In 
cel mai strict seeret de teamă ca o- 
poziţia să nu Încerce o lovitură de 
stat.

C e t i ţ i  !1 
Dumai îd gazeta „Solia11
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50.000 DE OAMENI CU ŞCOALA 
FĂRĂ PÂINE, Dela Începutul Româ
niei Miri s’a tot spus să vă daţi co
piii la meserii şi k  comerţ, şi nu la 
licee. U marea n că astăzi sunt 50.000 
de absolvenţi de şcoala normală, li
cee, academii şi universităţi f ir i pârie, 
şomeri cum ie  numesc pe domnie, 
dintre cari pe unii ii ţin părinţii, iar 
alţii umblă dinti’un loc Intr’altul liră 
nici o IreabS, înmulţind numărul ne
mulţumiţilor şi ai bolşevicilor. Minis
terul de interne, dându-şi seama că 
aceşti nenorociţi sunt aiaatul revolu
ţiei, acum caută să ştie numărul lor 
şi să le caute un rost oarecare iu 
viaţă. Meseriaşii şi negustorii dels 
noi sunt streini, iar copii noştri voind 
să se iacă .domni*, an ajuns să nu 
He .domni" nici ţărani vorba ăluia: 

.Vai, săracul liliac,
Nice-i popi, nici diac".

•
REGELE PETRU AL SERBIEI 

a împlinit 13 ani. După moartea re
gelui Alexandru, ucis la Marsilia 
acum sunt doi ani, pe tronul Serbiei 
s’a urcat prinţul Petru, cel mai mare 
fiu al său, care atunci era şcolar (n- 
tr’un liceu din Anglia. Regele Petru 
a împlinit In siua de 6 Sept. vârsta 
de 13 ani. Cu doi ani e mai tâuir 
decât prinţul Mihai, cu care e văr şt 
prieten bun. Ziua amintită a fost săr
bătorită In toate oraşele sârbeşti şi
la noi în Capitală.

•

COLACERUL REGELUI C A 
R O L  I. Zalele trecute a murit, în 
vârstă frumoasă de 99 de ani, Mi
hail Si. Porumbiţă Iu comuna Puti- 
neiu-Vlaşca. Bătrânul Porumbiţă era 
vestit, fiindcă ei a fost col&cerul 
Domnitorului Carol I., când şi-a a- 
dus Domniţa, pe regina Etîaabetade 
mal târaiu, In ţari. Moş Porumb'ţă 
l-a însoţit adecă pe Domnitorui călări 
în orale şi focuri de armă, după da
tina romanească.

Deleg. Jud. Mixte Orăştie jud. Hunedoara.
Nr. G. U 3460-1936.

Publicatiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecăto

resc, prin aceasta aduc la cunoştinţă 
publică, că în baza deciziunei Nr. 
3442—1936 a judecătoriei Mixlă Orăş- 
tie, efectuându*8e execuţie silită de 
escontentare în favoarea urmărito
rului Burduş Uina repr- prin advo
catul Dr- Alexandru Heriea din O.ăş- 
Ue contra urmănţilor din comuna 
Grid pentru încasarea creanţei de 
lei 3750 capital şi acc., s a u  seches
trat mişcătoarele urmăritului în va
loare de 10.000 şi anum e: 2 scroafe. 
2 viţele, 2 vac, cari se 
prin licitaţie publică judecătorească; 
ce se va ţinea în ziua de 13 OJom- 
vrie 1936 ora 15. la locu nţa urmă- 
riţilor din comuna Grid, şi la care 
licitaţie sunt invitaţi cumpărătorii a 
se presenta, cu aceea obseivaţie, că 
mişcătoarele de mai sus, pe lângă 
achitarea in numerar al preţului de 
cumpărare, se vor vinde celui ce va 
oferi mai mult, la caz de lipsă chiar 
şi sub preţul de evaluare.

Orăştie, la 23 Sept* 1936.
Deleg, judecătoresc:

HOUCEC.

D u m i n e c ă  l a

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

„Soţul ideal“
interesanta dratnS modernă, — 
cu art'ş'ii: BRIGITTE HELM, 
SYBILLE SCHMITZ, G E V I G  
ALEXANDER, KARL LU DWIG 

D1EL.

Complectare: J urnal.

Nr. 968—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cumcă mobilele ur
mătoare: 3 viţei, una vacă roşie, 2 
j unind, 2 porci, şi 30 oi, care in 
urma deciziunei Nr. 2488—1936 a 
judecătoriei Rurală Pui a fo t seches
trate la 26 Februarie 1930 in favorul 
Băncii Centrală Haţeg repr. prin Dr. 
Mihni Tirea în contra urmăritului 
dom. In corn. Feder pentru suma de 
lei 6437 capital şi acc. ii care s’a 
preţuit ia suma de lei 22.COO.

In baia deciziunei Nr. G. 726— 
1930 a judecătoriei Pui se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 19 Oct. 
1936 Ia orele 11 a. m- la faţa locu
lui tu comuna Feder, averea seches
trată se va vinde cu bani gata, iar 
ia cai necesar şi sub prfţul de eva
luare, spesele atatorise până in pre
zent ia sume de lei plus dobânda 
%% dela 7 Apr. 1934.

Pelroşeni, la 22 Sept. 1936.
Portărel: 

Indiscifrabil

Casă de vânzare.

Casă constă diti 2 odăi fi o 
casieră separată ia curte, bu
cătărie de va'-â, şopron, co- 
duă şi gîDdlnă eu pomii la 
capătul căreia curge în râu.

A sc adressa în Strada 
Sacului Nr. 3 Orăştie.

y \  v  Z - r  Îmi permit a atrage 
^  atenţiunea Onor. pu-

blicu, asupra lucrărilor mele de cu
rei ar şi jtmantar executate din cel 
mat bun material şi după moda cea 
mai nouă, precum ghiozdane, ser
viete, poşete, partmonee. şe&uă şi 
hamuri pentru cal, precum şi orice 

cari se vor vinde ^articole de spo t. Totodată eşecul ori 
ce r e p a ra ră  In branşa, prompt şi 
eitin. Rugând sprijinul oaoritulai pu
blic, semn- s cu toati stima:

M a r t i n  N z e g e d i  jur. 
Pia{a Aurel Viaicu No. 3, ORĂŞTIE.

O  maşină lux
marca P-ntiac îach’să îa bură 
stare de vâuzare cu preţ Ieftin, 
înformaţiuni la administrat’’» 
gazetei.

Se aduce la cunoştinţa Onor, public din Orăştie 
şi jur că s’a deschis în Orăştie Piaja Ardeleana 
Nr. 10 o Librărie unde se 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 ş! Legătoria de cărţi

„Aurel Vlaicu“ propr. PARDOS Orăştie.
Tot aici sc primeşte un ucenic care să aibă cel puţin 2 - 4  d . de Liceu.

Una casă de fier mică
rle vânzare,

Adresa la administraţia ziarului.

V tionnţi „Solia" 

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

peatru cei mal 
harnici stringttori 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
■SOLIA" 5 abonaţi plAtiţi, 
va primi gazeta noastră In 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cef 
mai harnid strângători de 
abonamente-

tofe pentru Uniforme 
In  Liceu şi la Şcoala 
de fete, pentru Unifor
me de Cercetaşi, elii- 
pie, berete, ciorapi şi 
lingerie, cu preţul cel mai 
redns la firma x

VASILE L VULCU
Piaţa Aurel Viaicu Nr. 5.
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Ceasornicărie bună garantată si eftină.
La subsetnsa^ul găsiţi ?i puteţi cumpără tot felul 
de c e a s u r i ,  i n e l 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 
juvarlcale — dela cele mai simple, pâoă la cele 
mii fine —  v e r i g h e t e  d e  l o g o d n ă ,  

c ror persoane ce cumpără, la dorinţă ll-se gra
vi ză graHs nume!e pe veiighete. Reparez cea
suri şl alte obiecte, toate cu cela mai moderata preţuri.

I * .  M A H 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 ,  Orăştie.

Una maşină de găur i t  fier (bor maş'nă) 
totodată şi 1 strung de fier cu unel
tele necesare pentru el şi un motor de 

benzină de 5 hp.
Adresa la admi n i s t r a ţ i a  ziarului sau în 

Str, Acdreiu Mureşan Nr. 24

Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc 
şi jur, că JOAGHERUL de tăiat scânduri, fost alui Ilie 
L i ces cu  din Orăştie. str. Andrei Murăşanu, l-am 
cumpărat eu şi l-am mentat 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 şl pentru 
mori rotunde, la tălpi de mori interne şi externe şi pot jilul scânduri (tragere 
la rlnghea) pentru padiment şi plafoane, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu deosebită stimă

TRA1AN BORZA, m. tâmplar, Str. Andrei Mureşan Nr. 24

Giraşi; Dr, AfcîX HRRLIA iiţtagrafiaî „LUMINA" Orlşfi»,


