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Există momente In viaţa po
poarelor când sentimentul 
solidarităţii naţionale tre- 
bue să supună toate ce
lelalte sentimente.
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Ştiam, că din tara noast'ă, care 
poate fi numită numai BIZANTINI A, 
a fugit şi cinstea şi omenia şi sim
ţul de ruşine. Aceste v.'rtuti, podoaba 
indispcnzebilă a oricărei fiir.te de 
om cu oare scare pretenţii de a fi 
considerat om civilizat, înzader şi-ar 
căuta lăcaş pe meleagurile noastre, 
căci ele n’au teren şi posibilitate de 
fxstentă şi dacă totuşi s'ar sălăşlui 
între noi, ele în scurt ar fi bizanti- 
nizate adeca întoarse pe dos şi co
mercializate. Ştiam, că la noi toate 
sunt restignite: resiignit e moralul 
public, dri care nu ştiu, dacă a mai 
rămas o ultimă reminiscenţă. Restig- 
nită e justiţia, acea funct;une de s at, 
fără sfinţenia căreia preatig ul tării e 
inexistent. Restignită e pe cruce şi 
Alma Mater a universităţilor noas
tre) unde politicianismul cel mai mur
dar îşi face destrăbălările fără nici 
o supărare.

Şi cu toate acestea, ca un cetă
ţean, care tine la patria sa* un im
puls cinstit mă făcea, să cred oareş- 
cum instinctiv, că mai este ceva to
tuşi în Bizantinia rămas neatins şi 
nepângărit: i n s t i t u ţ iu n e a  
Academiei Homâne, care 
reprezintă ştiinţa română* Şi cum 
ştiinta e cea mai pură, cea mai o* 
biectivă şi cea mai sublimă operă 
omenească, care înaltă pc om la 
treapta divinităţii, deci ea nu sufere 
şi nu poate suferi nici o Pnhănire şi 
cum ea trebue, să se tină în nota 
sistematizăm universale încadrân- 
du-se acesteia, căci ea una este pe 
întreg rotogolul pământului, — tre
buia» să cred, că Academia Română 
îşi are sanctuarul ei sacrosanct şi 
inviolabil, in care adevărul şl impar
ţialitatea stau la înălţimea de apo- 
geu-

Cred ntă naivă 1 Pe când gân
deam, că am un studiu complet a- 
supra tuturor diaboiismelor ascunse 
în bizantinism, iată surprinderea: 
Doi membri ai celui mai înalt for de 
ştiinţă română: «icolae lorga 
9[ lo a n  Lupaş au săvârşit eşa 
un act revoltător în snu l acestuia, 
care nu că egalează ci întrece chiar 
cea mai nemernică pângărite a sanc
tuarului ei- Prin o temerară mistifi
care pe calea unor veninoase răs
tălmăciri, cei doi academicieni isto
rici au falsificat împotriva mai bunei 
ştiinţe şi convingeri a ior, — decla
raţiile lui luiiu Maniu referitoare la 
realizarea întregirei neamului îngri
jind în acelaş timp, ca sceleratele 
lor falsificări să fie consemnate în 
procesul verbal de şedinţă al Aca

demiei, ca astfel /uliu Maniu să fie 
şi să rămână stigmatizat pentru tot
deauna în istorie în ce priveşte pa
triotismul şi iubirea de neam a lui-

Şi dacă stai şi te gândeşti, gă
seşti explicarea şi mobilul acestui 
atentat inPr^al, doar autorii sunt cu
noscut' : ei sunt cei mai îndârjiţi şi 
cei mai neobos ti duşmani ai lui Iu» 
liu men u.

Nicolae lorga prea bine ştiut este 
cel mai mare scrânciob în istoria de 
până acum a omenirii şi după toată 
piobalita-ea el va rămânea neîntre
cut şi în istoria d n viitor. Nu ştiu 
de ce origine e, ştiu însă că ceeace 
ar trebui, să fie în el sânge, este 
venin. Umbletul specific a! lui îl do
vedeşte, că ar fi din vita faraonilor, 
f zionom'a curioasa cu ochi! amenin
ţător de inhoîbat» îl indică pentru 
vita armeană, iar apariţia lui în
treagă îti insuflă convingerea, că e 
un rabiner get-beg t. De altfel ochii 
iui fac dovada, că el a venit spăriai 
pe lume, nu cumva să-l întreacă 
vreun concurent. Evident, că el a- 
vea deja în actul naşterii ciuda fre
netică şi furia mitologică îmootriva 
concurenţilor, pe cari avea, să i în
tâlnească în cale pa acest pământ.

In acelaş timp aceşti ochi mai 
suni şi oglinda răutăţii sufletului său 
cu două componente: vanitatea şi 
maliţia în cei mai accentuat aliaj 
bizantin ai lor. Dar el, deşi departe 
de sângele românesc, a ştiut şi ştie, 
să speculeze româniiatea până la 
cea mai înaiiă putere, aşa, că Nu- 
nută Mâturoiu, cum spune d-sa, că 
îl numeau pretinii în tinereiă, astăzi 
e apostolul — dar nu per pedes apos- 
tolorum ci în automobil şi exprese 
internaţionale — al neamului româ
nesc» El mai e ş: Cerberul literaturii, 
istoriografiei, dramei, artei şi al tu
turor ştiinţelor româneşti fără a Se 
sinchisi de usturătoarele şi chiar 
ucigătoarele critici, ce i-s’au adus, 
bunăoară când critica recet tă şi-a 
rostit cuvântul asupra operelor iui, 
că a c e s t e a ,  n u  c ă  p a r ,  c i  
s u n t  s c r i s e  c u  p i c i o a r e l e ,  

Et vecin c zboară prin ţări străine 
pentru a-şi face muzeu de decoraţii, 
vecinie scrie până şi drame deplo
rabile, vecinie perorează la Radio şi 
unde numai se poete obtrude, totul 
pentsu reclamul propriu, — blăriăm 
şi anatemă însă asupra altora, cari 
au reuşit, să obţină un succes egal 
sau poate mai mare ca al lui.

Ei cu dela sine autoritate s’a fă
cut loan Botezătorul al scriitorilor, 
cărei — cum i-a spus-o colegul aSu

dela Academie, Goga, de câteori îşi 
făcea apariţia în literatură o nouă 
f gură, Nic. lorga momentan să în
fiinţa s !ând gria cu apa botezului. 
Lucru calculat: acest bătrân vecinie 
hîsteric în toate celulele lui, s ’ar fi 
înghit t pe sine însuşi dacă l-ar fi 
întrecut cineva- Din acest motiv a 
PU 3 el afofstăpânirea sn ca un mo
nopol asupra ştiinţei române, ca nu
mai cei consacraţi de el sâ poată 
ajunge pe Parnasul român. Pentrură 
sufletul îuj lorga e lipsit de orice 
altruism, de orice nobleţă creştină, 
dar el cu sila vrea, să fie un supra
om, un dictator pe toate fronturile, 
chiar şi pe cel politic, deşi s’a scrân- 
tit aşa de amar cu primminisieria 
lui, el însă crede, că prin linguşire 
bizantină se poate reface- Ar fi ceva 
împotriva legilor firei şi ale societăţii, 
ca omul acesta atât de măiestrit • 
împletit, cu toate operele iui să nu 
se. cutropească deodată rămânând
ŝn ei dear colorii rio mâ/uroiu uect.

Celalalt erou lugubru e loan Lu
paş■ El îti aduce aminte de Popa 
Pupăză din decedatul dar neuitatul 
»Galicui“ din Sibiu. A ajuns şi el 
membru al academiei, pentrucă la 
noi e aşa de laxă măsura pentru a- 
ceasta calitate. încât pot ajunge la 
ea şi acei imposibili, cari oricâi t.-mp 
ar uzurpa titlul de academician, este 
exclus, să ajungă la imoitahtate, 
căci aceasta i-repugnă.

Aceşti doi strigoi s ’au pus ca 
doi coşmari pe peptul Academiei 
Române, ca să-l poată blama pe lu* 
liu . Maniu, doar acesta are două 
meri păcate inveniabile în fata bi
zantinismului ultracrimina!: e cel mai 
mare patriot ai tării, care a creai şi 
e apostolul creştinismului politic, o 
necesitate inexorabilă acesta în viata 
publică a tării româneşti mai apoi 
el reprezintă concepţia statului ro
mân în accepţia ei modernă şi ideală, 
întrecând cu sinceritatea şl devota
mentul iui pe oricare alt pairiot ivit 
în cursul istoriei neamului românesc. 
Celalalt păcat al lui luiiu Maniu e, 
că prea l’a iămâist şi prea mult a 
contribuit la înălţarea cavalerului 
negru, care azi e atentatorul lui.

*
•

Academia de ştiinţe e o institu- 
tiune veche a clasicismului grecesc, 
al cărei priminceput îl găsim în Atena 
şi în Alexandria din Egiptul grecizet* 
Chiar numele ei derivă dela Aka- 
demos, proprietarul grădineî, în care 
seninul filosof Plato îşi finea prele
gerile. Era deci cunoscută cu vreo 
patrusute ani înainte de Christos şi 
avea cea mai înaltă cinste, bună
oară Mazeionul din Alexandria era 
de un prestigiu, care ega*a sf/ntenie. 
Nici nu s’a înregistrat în istorie în 
cursul da epioape 2400 ani nici un

caz, să se fi făcut acestui loc sfânt 
al ştiinţei vreo atingere sau mică 
pângărim* Â trebuit, să se în'âmple 
aceasta pentru întâia oară fatalmente 
în Bizantinia şi fatalmente prin in
corigibilul bizantin Nlc> lorga şi jal
nicul Sancho Panza al acestuia, loan 
Lupaş, doi s c o r p i o n i ,  cari stau 
la pândă şi aleşuiesc necontenit îm
potriva iui luiiu Msniu, a cărui asa
sinare morală o vreau ei, pur şi sim
plu pentru motivul, că lui luiiu Ma
niu dreptatea întreg neamului româ
nesc i-a dat răsplata de a-1 înălţa 
la demnitatea de membru de onoare 
al Academiei Române pentru neîn
trecutele lui merite naţionale. Pen
tru acestea e ş u t i  luiiu Maniu în 
B zantinia să devină martir.

Pe aceasta mândrie a neamului 
au vrut, să o diformeze cei doi scor
pioni în modul cel mai viclean, ca 
astfel luiiu Maniu să intre în istoria 
neamului ca o figură schimonosită.

Şi cum s’a purtat luiiu Meniu
fată de aceşti scorpioni ? — Iarăş 
cu o superioritate morală şi cu un 
avânt sufletesc, care stă la apogeul 
nobleţei creştine. Numai cât că as- 
toifel de hiene nu le potriveşte aşa 
un gest angeiic. Ne Însuşim întru toate 
părerea şi motivarea distinsului zia
rist Ignolus dela » Zorile", că Aca
demia Română e datoare să aplice 
sancţiuni celor doi strigoi ai ei, cari 
au săvârşit cei dintâiu — spre ma
rea ruşine a neamul românesc — 
sceieritalea fără precedent în istoria 
acedem iior de ştiinţe. Aceştia nu că 
au făcut politică în incinta institu- 
tiunei noastre de ştiinţă de cel mai 
înelt prest’giu, ci au coborât Acade
mia în mocirla străzii şi cu noroiul 
destinat lui Iui u Maniu, au pângărit 
din greu sanctuarul ei.

Ei au săvârşit un act de adevărată 
restignire a Academiei.

Dar nunumai Academia Română 
e datoare, să dee o reparaţie «ce
lerităţii aior doi membri ai ei şi pen
tru luiiu Maniu şi pentru prestigiul 
propriu, — ci şi opiniunea publică, 
profund ultragiată.

Eu nu cred, că cei doi scorpioni 
ai Academiei noastre, să se resimtă 
de manopera atât de deavolească, 
ce au săvârşit, care le impune cu 
puterea justiţiei dictate de etica bu
nului simt, ca înşişi să'şi facă dreapta, 
judecată, deci să facă ceace face 
scorpionul: el se sinucide cu veni
nul propriu- De acea propun, să gă
sim odată în tara noastră S t â n c a  
Tarpeiauă de o înălţime cât mai 
mere, ca din vârful acesteia să-i 
dăm de-a dura pe cei doi strigoi 
academicieni şi pe toti cei ce sunt 
eiusdem farinae cu ei.

JDr*o I u s t i n  JE*op,
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Până unde şi până când!
Cei cari vor ceti acestea rânduri, 

poate cred ci sunt simple ilusii, — 
dar am socotit de cuviinţi să le scot 
la iveall, căci numai poate merge 
tot aşi, — deşi nu mi-a fost prea 
uşor, pânl m’am hotărât să le dau 
publicităţii; dar totuşi socotesc că 
orice răbdare îşi are şi ea marginile 
ci fireşti şi cline să fie cineva, to
tuşi dela un timp, cel puţin, dacă 
cineva nu s ’a săturat de bitul la el, 
— baremi ss ureşte şi II lasă in pă
răsire. Dar eu, unul, observ că sunt 
sortit să şuier mai mult decât an câine. 
Iată şi de data aee&sta o nouă sur
priză, ce numai In InvSţlmâct mai 
poţi primi asemenea recompense. — 
Pentru ca on. cetitori, să fie mai 
bine lămuriţi, asupra celor ce doresc 
să fac o lumină, îmi permiteţi să vă 
fac cunoscut un ordin a  onor. Rev. 
Şcolar din Deva, „Vi se face cunos
cut că, pe baza raportului Nr. 18-1936 
al subrevtzoralulul şcolar de control 
circ* lV-a Hunedoara, dispunem re
partizarea în viitor a învăţătorului 
Ion Sămărlinean, dela şcoala pri
mară din Petrila-Cimpa, la Cercul 
Cultural Petroşani, de sub presiden
t s  d-lui P. Turcu.

Deci începând cu luna Sept- 1937 
înv• loan Sămărtinean, numai face 
parte din Cercul Cult• Petrila

Aceasta pentru a se curma ne
înţelegerile din acel cerc; produse 
de atitudinea înv- Sămărtinean"- 

Rev. şcolar, subrevizor de bir. 
p- ss. Popovici p- ss- Mayer.

Domnilor şl Ootor. Cetitori, — 
«unde dai şi unde creapă“, ta ziua 
de 9 S ep t a. c, mă preiint să-mi 
ridic salariul de pe luna August, la 
faimosul şef de circ. Gheorghe Fo- 
te s c u , . . .e e e e s c u  — dir. şc. No. 1 
Petrila, care este totodată şi preşe
dinte a cercului cult. Petrila.

Ori acest e e e e sc u  este binecu
noscut de Inv. din judeţ, mai ales 
căci, tfi reamintesc dela atociaţia 
gen. dela Deva, când pe după culise 
şi ta împrejurări bine cunoscute se 
Irudia s l  ajungă şi el membru în 
comit. asoc. judeţene, care ca succes 
a iost şters de pe listă şi la huidu- 
iala sutelor de învăţători abia a scă
pat biata sală de presenţa lui. Ori 
acest eeeesc.u mai este bine cunos
cut în faimoasa afaceri „servitoare, 
eleve de şcoală", etc. etc. a căreia 
limariri rezerv alte pagini glorioase 
ca altă ocazie. — Da, m’am prezen
tat după salariul meu ca să-l ridic şi 
ce să vid, acasă nu l-am găsit, cău
tând mai multă vreme după el, II 
aflu la o cârciumă, unde l-am rugat 
să-mi dea salarul, pe care refuza 
să mi-1 dea. Domnia sa, ta loc de 
salar, foarte furios, începe a mă lovi 
ca pumnii ta faţă, unde abia am scă
pat prin o mică apărare de furia de 
care era cuprins acest mare terori- 
aator de învăţători. — Ce ae întâm
plă? Turcul te bate, turcul te judecă", 
acest domn la iuţeală reclami, des
chide anchetă şi aduce cu trăsura pe 
Dl Ion Muntean dela Vulcan şi dl 
Butoiu dela Deva. Când i-am văsuţ 
mi-am zis; — ce bine ar fi fost, 
dacă i-ar fi dat să facă această an
chetă tot dl eeeescu , căci reauitatul 
el era tot acelaş, da incă ss putea în
tâmpla să fie chiar şi mai indulgent. 
Drept rezultat la ancheta făcută ş\ 
satisficţte diui e e e e sc u , a fost or
dinul pe care l-am primit că sunt 
exclus din cercul meu cultural. Pen.

tru ce aceit lucru? — Pentrucă ati
tudinea tnv. Sămărtinean, provoacă 
neînţelegeri din acest cerc cultural. 
Adecă „Unde dai şi unde creapă", 
te duci după salariu, iei şi bîtae «1 
te dă şi afară din cerc. cult., care 
n’avea nimic comun Cu cercul.

Subsemnatul care eram In drept 
să reclam pe acest eeeescu , pen
tru fapta sa, — na reclam şl în 
schimb reclamă tot el şi drept sst's- 
facţie ia tot el, vă puteţi închipui câtă 
îndrăzneală şi obrăznicie poate să 
existe in acest individ, ca să reclame 
tot el. Eu n’ssm reclama! şi nu re
clam, fiindcă oricui m’aş adresa — 
la orice superior din control ia ju
deţ o fac d? geaba, tot nu se ia nici 
o măsură împotriva lui, poţi sâ faci 
200 de rapoarte, nu te întreabă ni
menea. Dar, onor. cetitori, gindiţi-vă 
la perioada aceasta de timp de 3 ani 
şi mai bine şi nu ştiu cât va mai 
dur», — nu numai dela acest domn, 
dar şi dela alţi câţiva, pentru mine 
unul a fost cea mai trişti epocă din 
viaţa m?a de „dascăl", a fost tristă 
această epocă pentrucă ta aceşti 3 
ani, mi-a fost dat să petrec cel mai 
trişti ani cu cele mai fatale momente.

Pentru m:ne perioada aceasta de 
3 ani, dar gândiţi vă de 3 ani, a fost 
mai grea decât o temniţă rea care-ţi 
ţine la spate paznicul Închisoare! care 
încuie şi descuie celula. Na-mi îngă
d u i te  spaţiul să le inşir pe această 
hârtie toate, dar dară va ii nevoe le 
voiu rezerva alte pi gini. Să nu În
drăzneşti să-ţi afirmi o credinţi po
litică, — să nu îndrăzneşti să spui 
un adevăr, să nu încerci cumva să
te împotriveşti tmpotiiva necinstei,
căci gata eşti imediat taxat comunist 
dacă eşti mai ales naţional-ţărănist, 
ori nebun chiar, după vorba unui 
pretins domn dela Vulcan. — Şi când 
te gândeşti, pentru ce toate acestea ? 
Apoi vezi doamne, dacă nu eşti li
beral şi dacă nu techismă e e e s c u , 
— au poţi fi bun. Sunt sigur că da
că aş îndeplini această calitate po
litică şi dacă m ar chema Sămărti- 
neeescu aş fi cel mai bun dascăl, — 
dar aşa eşti cel mat rău- — Nicăiri 
nu se practică, mai multă vânătoare 
de persecuţie politică şi regională 
Câtă există aci In Hunedoara. Am 
mai fost dascăl şl îa alte judeţe şi 
pot să declar c i;  cunosc situaţia în
văţământului aproape a tutur*r ju
deţelor din Ardeal; — dar nici in- 
tr'un loc, nu este mai bătut de D.seu, 
ca o parte din inv. tineri din acest 
judeţ cari sânt din Ardeal; — Noi 
suntem generaţia de sacrificiu ta în
văţământ şi ca să faci un binişor 
trebue să munceşti de sece ori mai 
mult decât un inv. din vcchiu regat 
care munceşte de sece ori mai pu
ţin ca să facă un foarte bine.

Nu de mult mi-a fost dat să aud 
Că organizaţia noastră n’are învăţă
tori, — nu trebue să se mire şi n’are 
de ce se mira. A* fi national-tărănist, 
înseamnă că, în fiecare zi să fii gata 
de an ch e tecă  anchetele se tin lanţ 
ca puşca după soldat ti vânătorul 
după fiare sălbatice şi mai presus 
de toate, să-ti rişti cariera şi să-ti 
urăşti zilele• Trebue să fii gata să 
răspunzi ia toate nodurile în papură 
şi beţe in roate câte ţi-se aşează ia 
cale. Nu sânt nici împotriva înv, din 
veih.ul regat, cari au ;i mamă şi tată 
fn învăţământ, d*r suntem împotriva 
felului de tratament cu Care suntem 
iritaţi aci la noi acasă»

Vrem tratament egal, fiindcă şi 
to i suntem români, deşi suntem or
fani în acest judeţ, totuşi măcar din 
compătimire dacă nu din datorie să 
se mai ţină seamă şi de cei perse
cutaţi o mie de ani.

îmi inchipui şi nu cred că voiu fl 
profet mincinos, prin art. de faţă. 
atmosfera mea va fi şi mai încărcată 
dar cu toate că voiu mai adsuga 
lângă celelalte anchete incă câteva, 
sper că o găsesc bine dispusă pe 
persoana unui domn ce ml-a făcut 
impresia de trei ani, căci par’că nu
mai pentru mine şi tacă câţiva a fost 
făcut subrevizor.

Ştiu ca mi-am ales o cale peri
culoasă, dar o ştiu că-t cinstită şi 
cu orice sacrificiu şi cu orice pier- 1

Iu parlamentul liberal sunt mari 
neînţelegeri. Ele sâni deopotrivă şi !a 
Cameră şi în Senat. La Cameră Când 
s’a făsut alegerea diferiţilor demni
tari, s’au ivit foarte multe candida
turi şi liberalii se concurau el titre  
ei. Astfel nu a fost nici un fel de 
ordine, ci aveai impresia că se luptă 
mai multe partide între olaltă.

La Senat a fost mai jalnic ca ori 
unde şi deşi până acuma a fost pre
şedinte al Senatului, di Const. Dimi- 
triu, de astfdatâ şi-a anunţat ezndi-

cu o ora înainte de a muri.
Marţi dimineaţa a murit la sana- 

torul militar „Eradlde", unde fustse 
internat, tn urma agravării boaiei, 
Constantin Dumitrescu, fost inspec
tor general ai jandarmeriei, tatăl diui 
Puiu Dumitrescu. Defunctul suferea 
de o boală gravă de rinichi şi ficat, 
fiind pedeasupra şl diabetic. Boala 
i-s’a agravat î i  cursul întemniţării 
sale la Jilava.

Luni noaptea situaţia s’a înrăută
ţit mult, medicii nemal nutrind nici

După ce au deschis a 4-a sesiune 
parlamentară, liberalii au dat iarăşi 
drumul perceptorilor, fiindcă el ştiu 
că nu li-se poate întâmpla nimic, că 
acum venind sorocul şi a«a trebue să 
plece dela putere, ceea-ce se întâm
plă este foarte trist.

Zilele astea şi Ia OrXftie au luat 
uşile şi ferestrile ia nişte o&msni să
raci. Aceasta este cea mai mare bar
barie ce se poate închipui, că după 
Ce nu se g .stşte ia casa unui con
tribuabil nimic ce să sechestrezi, — 
pe vreme de frig şi de iarnă, si-i 
iei uşile şi fireştile dela casă.

Iarăş unui dintre cizurile revoltă
toare 11 formează faptul, că dacă unul 
dintre contribuabili nu are suma în
treagă, nu i-o primeşte partial, ci ii 
face sechestru. Aceasta este o ches
tie c*re depinde de priceperea şi în- 
ţelegejea agentului, căci sunt caşuri 
Când într’adevăr contribuabilul iu ziua 
asee* nu ire  toată suma, dar are su»

dert prefer să cad vlclimă chiar; 
dar nu mă voiu umili în fata ne- 
cinstei şi hot'rât şl consecvent In to
tul, nimic, nu mă va ptttea îndupleca 
aşa cum râul nu-şt întoarce cursul 
său, nu vota înceta să deschid pe 
faţă o nouă perspectivă de viitor, 
care va forma o problemă In rându
rile Învăţătorilor din acest judeţ, — şi 
socială şl politică. E grea problemă 
şl riscantă, dar aiâla t’a p , până când 
noi învăţătorii Ardeleni şi în special 
Cei tineri, nu vom forma un front co. 
mun, va fi vai şi amar de capul nos
tru tn acest judeţ.

In numărul viitor voiu trata des
pre necesitatea acestui front.

Ion Sămărttneanu, 
înv. Petriia.

datura la preşedinţia Senatului şi d 
A*cx, Lapedatu. De fapt d-lui Lape- 
dîtu trebuia s l  i-se asigure o dem
ni! ai», f indcă fuses; dat afară dfn 
postul de ministru. Di Dinrtriu vă- 
zâadu-şi situaţia periclitată, a decla
rat că el nu pleacă din postul avut. 
Atunci au început nfş'.e certuri foarte 
mari şi pâaă la sfârşit tot a lavins 
dl Lapedatu. Acum dl Dlmitriu este 
supărit foc pe dl T ltirescu şi se 
crede că cearta asta va avea iacă 
urmări.

o speranţă, generalul Dumitrescu fu- 
sesese graţiat de restul pedepsei în 
chi r momentul din urmi. Ştirea a 
ver ii la Sanatoriu pe când generalul 
era Iacă conştient. Ultima lui dorinţă 
a io*t s l  fie înhumat în cimitirul ci
vil, îmbrăcat Ia haine civile. Sâ nu 
i-se facă onoruri şi ceremonii şi să 
nu i-se aducă flori.

Generalul Dumitrescu moare la 
vârsta de 58 de ani.

ficientâ bunăvoinţă ca să plătească 
şl împarte plata pentru mai multe 
dlti.

Unde însă nu-i bunăvoinţă, nu te 
poţi aştepta la işa  ceva.

Dsasemenea ar fi de dorit, ca dl 
şef-perceptor să-şi controleze agenţii 
şi cu autoritatea lui s l  intervină ta 
cazuri in cari vede bunăvoinţă şl să 
astâmpere felul subalternilor săi, mai 
ales când s’a convins că în ajun se 
vo beşie că au th-fuit şi că ziua ur
mătoare ar fi plecat să-şl facă da
toria.

Evident, că omul după chef, este 
mai curajos, — dar asta încă nu-i 
motiv să fie fsţă de unii contribua
bili crcziv de zeloşi.

Noi aşteptăm o îndreptare serioasă 
a lucrurilor ca să putem odată spune 
şi vre-o vorbă bună despre organele 
hacului.

Gheorghe B> Deleanu,

Mari neînţelegeri in 
parlamentul liberal

Al murit generalul
Const. Uumi treseu.
Fostul inspector al Jandarmeriei a îosî gradat de restul pedepsei

Liberalii iarăşi au dat 
drumul perceptorilor.
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Tot Ardealul La adunarea dela Arad
plăteşte mai b ine!

Constatările conferinţei inspectorilor financiari

Marţi» înainte de masă» a avut 
loc Ia Ministerul de Finanţe o con
ferinţă a inspectorilor f nanciari din 
întreaga ţară. S’a examinat situaţia 
încassărilor statului.

Dl subsecretar de stat Alimăniş- 
teanu a făcut diverse observaţiuni

8i a dat o serie de instrucţiuni pen
tru activarea încassărilor, fără a se | 
depăşi însă bunacuviinţă-

Din acest prilej s’a constatat că 
Ardealul se prezintă» sub raportul 
încassărilor, mai brne decât celelalte 
provincii şi vechiul Regat.

ş i  tuturor ce lo r  de dreapta  

le  p are râu  de poli ticsi lor*?

Discursul Ducelui Massolinii s  că
zut cs o bombă pe Capul celor dela 
dreapta. Ei nu se aşteptau ca Du
ce'e s l  iee o atitudine aşa de duş
mănoasă f«ţă de România, Până mal 
acum câtva timp, Ducele vorbea des
tul de bine despre România. De un 
timp încoace tnsl a început tot mai 
mult să ocrotească pe Unguri şl re
vendicările lor revisioniste.

Partidele de dreapta din ţara 
noastră, n’au Mgat de seamă Iasă, 
că sprobtnd politica internă a lui Mu- 
solini, se apropie de el. Aceste par
tide au ais că înainte de ori-ce să-ţi 
vadă planurile lor Împlinite.

Partidul nostru National-ţărănesc

lasă a spus că înainte de toate nu 
rx ’it)  alt interes mai mare, decât x- 
pSrarea graniţelor ţării şi atunci nu 
ne putem apropia de Musselini şl 
H tier, cari voesc să schimbe hota
rele ţării.

Ds aceea luaţi seams oameni buni 
dacă vă lăsaţi amăgiţi de vorbele ce
lor de dreapta, ei vreau să vă ducă 
pe căile lai H.tler şi Mfissolini, cari 
vă duc la războiu şi la revizuirea 
tratatelor de pace şi-a graniţelor 
noastre.

Noi tare am voi să ştim, că ce
lor de dreapta oare le pare rău de 
politica lor externă?

131 Tâtârâscu
îş i  rem tin iază guvernul p en 
tru si su tifu cc  pnrtizsmii.

Cercurile politice din Capitală a- 
rată că deşi a’a anunţat că guvernul 
a amlnat orice remaniere pânl după 
sărbătorile Crăciunului, se pare to
tuşi că dl prim ministru Tătărăscu va 
căuta s& dea satisfacţie unor frun
taşi ai partidulni, cari nu au fost su
ficient utilizaţi In actuala sesiune. E 
vorba ca să se creeze noui locuri de 
subsecretari de stat, ta care să fie 
numiţi mai mulţi fruntaşi.

Din acest fapt se r ede clar eă la 
liberali are mai mare valoare căpă
tuirea partlsanilor, de ât grija de e- 
conomU Ia banii ţării, Azi avem, de 
la 1918 încoace, cei mai mulţi mi
niştri şi subsecretari de stat şi acuma 
după cum se vede, este vorba să 
mai crreie noui subsecretariate, cari 
toate consamă milioane de lei anual, 

Acesies sunt metode de guvernare 
liberală.

„A grul“ la Orăştîe.
In seara silei de 14 Nov deprin

derea postului, organisaţia locală a 
Agrului a aranjat un festival cu punc
te de cor, susţinute de corul bistr. 
gr .-cat. sub conducerea harnicului ei 
conducător: Prof. Vaier Bora şl cu 
o conferinţă religioasă, ţinută cu mult 
farmec şi atracţie de Sf. Sa P ă r. 
D r. I o n e l  S u c i u ,  rectorul inter
natului Vancean din Biaj, despre: 
. M a r t i r i i  M e x i c a n i " .

Conferinţa a foit însoţită de pro- 
iecţiuni concludente. Această confe
rinţă a avut dorul să arete binefa
cerea credinţei şi imensele ei foloase 
la cei care (şi aranjază viaţa după 
preceptele ei. Dar a arătat, in chip 
deosebit de sugestiv că la ce sălbt- 
tfteie ie  degradeaaâ omul. societatea 
yi statul fără credinţa In Dzeu. A lă
sat o impresie buni şi mulţămitoare 
In rândurile ascultătorilor. A armat 
o piesă de Melin: ^Moştenirea".

fiindcă serbarea s’a dat In favo

rul bissricei, pe care voiesc să s edi
fice uniţii români la Orăştie, au in
curs saprtsolviri dels următorii: Lei 
200 Dna Mariana Viad Orăştic. Lei 
160 Corul bis. reformate dîn loc. Lei 
100: George Cioca, Col. George Op- 
riţa, dr. Romul Dobo, prof. Petru 
Munteanu, Pr. Ioa Ordeanu din Ro
mos, George Golan Orăştie, Dna 
Maria Mosora, Dna Paraschtva Spu-
derca. Lei 7 0 ...............Lei 60: Prp.
on. Solomon Armean, Prof. Roia dr. 
Lepsi. Lei 50: Dumitru Martin, Du
mitru Molnar. Lei 40 Dna Ana Ol
tean. Lei 30: Dumitru Târlea fi N, 
Viorel. Suma încasaţi din supraaol- 
viri constliue Lei 1550, Care s’a tre
cut la venita! curat al festivalului dat 
in favorul bis. şi pentru care comi
tatul parohia! exprimă, pe această 
cale, întreaga sa mulţămită şi recu- 
noştinţă tuturor donatorilor şi tuturor 
participanţilor,

v or lua par to toţi fruntaşii 
part. N aţional-Ţ ărăneso

13 ii ii ion  M ihalache ş i  In lin M anin  
v o r  fa ce  im portante declaraţii.

Cu părere de rău trebue să ne anunţăm prie
tenii noştri! că pentru adunarea dela Arad nu am 
primit vagoanele necesare şi astfel îi rugăm pe toţi 
aceia cari au posibilitatea materială să meargă, — 
să facă ce pot şi să meargă la această măreaţă adunare 
care va avea loc Duminecă în 22 Nov. a. c. la Arad.

La această adunarea vor lua parte neapărat şi 
D-niî Ion Mihalache, Iuliu Maniu şi Mihai Popovici 
care va sosi dela Viena.

Adunarea dela Arad trebue să însemneze o nouă 
dovadă, întâiu că poporul românesc din Ardeal şi 
dela graniţele Ţării îndeosebi este în contra revizuirii 
tratatelor de pace, — şi a doua oară că acest popor 
aprobă politica partidului naţ.-ţăr. în această chestie.

Oamenii d-lui Vaida
sunt în cele mai multe consilii de
administraţie,

Zilele acestea s’a luat in cercetare 
s l  se afle că membrii căruia partid 
politic sunt (n cele mai multe con
silii de administraţie împreună jido
vii şi cu streinii. Ceace este mai in
teresant este că s’a aflat ci oamenii 
dlui Vaida, — Cari se bat mai mult 
pe piept, — cu „România a româ
nilor* suni !n cele mai multe con
silii de administraţie împreună cu toţi 
streini. Intre acesta eel mai deochiat 
ests Viorel T i l e  a, care este secre-

cu streinii împreună.
tarul general pentru Ardeal, al par
tidului Vaidfst.

Pentru ca lumea s l  nu creadă că 
acestea sunt numai vorbe yi ca să 
adeverim că acestea sunt adevărnri 
din numărul viitor vom începe să 
publicăm lista tuturor acelor jidovi 
şl streini cu cari Tilea stă ia masă 
In acelaş consiliu de administraţie, 
In aceeaş societate sau cu can {şi 
face afacerile.

Dl Mihai Popovici, complect restabilit.
încă acum două săptămân1, dl 

Mihai Popovici preşedintele organi
zaţiilor P. N. T, din Ardeal, a ple
cat la Viena, pentru a consulta pe 
cunoscutul profesor Neunaann, în pri
vinţa afecţiunii unei urechi, de care 
suferea de mai mult timp. Specialis
tul vienez a reuşit să stabilească 
căuzele afecţiunii, cari n’au fost de 
origine sclerotică, ci se datorau unei 
simple infuzii de apă.

Supus unui tratament electric, dl 
Mihai Popovici a fost vindecat, apa 
care cauza boala urechii absorb n- 
du-se complect. Peste câteva zile, 
dsa se va reîntoarce în ţară.

Felicităm pe di Mihai Popovici, 
cu prilejul însănătoşirii sale şi dorim 
8ă*l vedem câi mai curând în per
fectă sănătate, în mij ocul nostru, pe 
fruntaşul organizaţiilor ardelene.

Liberalii au repretuit 
aurul Băncii Naţionale.

Ne întrebăm că oare nu este vorba 
de o devalorizare, de o scădere a 
leului, ci numai de o repreţuire a 
aurului care este la baz« banului 
nostru? Cu alte cuvinte, leu], pus fa 
Circulaţiune este garantai cu aur, aur, 
aur ce se află depus tn pivniţele 
Băncii Nsţ'onale din Bucureşti, Acest 
aur insă după legea stabiiialrii din 7 
Februarie 1929, era preţuit la 111,111 
lei kilogramul, cu toate c | astizi pre
ţul mondial al aurului, este de 200.000 
lei kilogramul.

In felul acesta Banca Naţională a 
României, cu aprobarea Statului, a 
repreţuit kilogramul de aur la 153 333 
lei. Aşa dar Banca Naţ'oaală a înre
gistrat tn cărţile de socoţt, adevărata 
valoare ce o are aurul din pivniţele 
sale, necesar pentru garantarea leu
lui, dupăcum am spus mai sus.

Ce urmări va avea această repre
ţuire a aurului asupra vieţii |ncă nu 
se ştie sigur.

Dela Lga Antirev zion?stă Română, 
. Sjcţia Oiăştie-

A P E L .
Comitetul Ligii Antirevizioniste» 

secţia Orăştie, a hotăiît să invite pe 
această cale pe TOTI ROMÂNII, — 
fără deosebire de clase sociale şi ere* 
dinţe politice, — să se înscrie neîn
târziat ca membrii activi ai Ligii.

E momentul suprem să strângem 
rândurile pentru mobilizarea sufle
tească a tuturor forţelor neamului 
nostru, spre a fi gata oricând să răs
pundem şi să apărăm cu cinste in
tegritatea patrimoniului naţional* 

înscrierile se fac:

1- In Orăşt'e, la dl primar loan 
Bran ga.

2. In satele plăşii Orăşîie, la dnii 
directori şcolari.

Orăştie, la 9 Noemvrie 1936.

Prof.- dir- Â. Demlan Dr. Al. Herlea 
preşedinte. secr. gen.

Dr. Ion V. Todea 
secretar de şedinţă.
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Ungurii vreau să aducă 
pe Habsburgi pe tron.

Ia timpul din urm i gazetele străi
ne snnt pline de veşti despre o a- 
propiată restaurare a Habsburgllor 
p* tronul Austriei. Şeful partidului 
austriac care luptă pentru aceasta, se 
găseşte de present la Roma, unde 
sil de vorbi cu dl Mussolini,

Tot In legătură cu aceasta, scriu 
gaseteie străine, că Arhiducele Otto 
de Hsbtburg ar avea de gând să se 
căsătorească cu fata mai mică a Re
gelui Italiei. Toate acestea se vcr 
pune ia cale, după cit suzim, lntr’o 
Conferinţă Intre Italia, Austria şi Un
garia, care a început la Viena.

ŞTIRI.
CONFERINŢĂ. Sâmbătă, fn 21 

Nov. a. c. la orele 9 sear?, dl Dr. 
loan Solomon va conferenţia ta sală 
festivă a liceului .Aurel Viaicu* des
p re : „ImportBnţa zahărului în ali
mentaţieM, — la care on. pnblic din 
loc este rugai a participa.

*

CONFERINŢĂ. Ia Cidrde ligii 
antirevizioniste române din Orăştie 
va conferenţia Duminecă în 22 1- c. 
Dl Dr. I. V. Todea In sala hotelului 
Central.

începutul Ia ori 4 d, m. Intrarea 
liberi.

•
PAPA a primit In dar o jucărie. 

La una dintre audienţele trecute Sfân
tul Părinte dela Roma a primit In 
dar o jucărie. Iată cum: Stin'iul Pă
rinte a primit In audienţă câteva sute 
de creştini din Italia. Intre aceia sc 
sf'a şl o doamnă cu un copilaş cam 
neastâmpărat. Doamna a adus cu sine 
«i o jucărie, un căţeluş negru, cu care 
s l  se joace copilaşul până va ajunge 
Sfântul Părinte să-l binecuz nteze şi 
pe el. Părintele creştinătăţii l-a bine- 
cuvintat, iară copilui. de bucurie, i-a 
cinstit căţeluşul. Siântui Părinte a 
primit darul şi l-a aşezat pe masa sa 
de scris, unde se află până la sica 
de astâzi.

•
OFIŢERi ROMANI duc faima 

noastră In America. Ua vestit ofiţer 
român numit Alexandru Pâpaaă, se 
află de prezent în America. Acolo 
a făcut cu aeroplanul nişte sboruri 
curagioase, pentru cari g zetele sunt 
pline de laude la adresa lui şi a ţârii 
noastre.

*
GHETE DE GUMĂ PENTRU OI. 

Să nu rfideţi, nu e glumă, e adevăr, 
realitat*, cum a’ar spune pe domnie. 
Proprietarii de oi din Anglia au ob
servat Că su losrte mari pierderi ia 
creşterea oilor, din Cauza boalei dc 
unghii şi de guri, care-i atât de de?.st 
şi de molipsitoare. Ce s’a gândit u- 
nul dintre Englezi ? Să le facă la oile 
lor nişte ghete de gumă, un fel de 
galoşi, ca astiei să nu se mai infic- 
tese de boala aceea. Zis şi făcut. 
Si-a încălţat toate oile, şi de atunci 
oiie nu i-se mai îmbolnăvesc de 
boala de gflrâ şi de unghii. Acuma 
fabrica Dunlop din AngUa pregăteşte 
galoşi pentru ol ş; face ispravă bună,
pentruct câşt’gă chiar bîn şor.

*
HOTELURI PENTRU COPII. L* 

Berlin in G ir mania s’au deschi* ş tie  
hoteluri pentru copii. Părinţii cari 
doresc să căiStoresscă nesilcgeniţi 
de odraslele lor, ti vor putea Uss in

ceste hoteluri unde vor fi 
şi pSzîţi ea şl acasă. In aceste hote
luri vor fi primiţi copii începând de
la cel mai mici pin* la vârsta de 13 
ani. De îegrijirea lor se va ocupa un 
personal anume pregătit

*

UN MOTIV CURIOS DE DES- 
PĂRŢANIE. Cel mai ciudat motiv 
de dsspărţanie (divert), pe eare l-a 
pus |n fa|a tribunalului soţia unul 
negustor american, a fort că soţul ei 
o silea să doarmă var* la fel cu el 
în vârful unul copac din grădină, 
Gsm ea saferea de ameţeli şl nu pu
tea să doarmă in vârful copacului, 
iar soţul ei nevoind să renunţe la 
obiceiul siu  — a fost silită să ceară 
divorţ.

•
VOM AVEA O IARNA GREA. 

Mirii astronomi p rtv id  zăpezi mari 
şi îngheţuri straşnice In aceasta lamă. 
Cel mai mare ger după prevestirile 
lor va fi ia 7 Ianuarie. Niu*o*.rea va

la orele 14 şi j i m .  la faţa lo
cului In comuna Sălaşul de sus *- 
vrrea sechestrată se va vinde cu bm i 
git'i, iar în caz necesar şi arb prtţul 
de evaluare, spesele statorite pâoă în 
prezent sunt Jn soma de Lei 599 plus 
dobânda 5% dela 10/T. 1935.

Petroşani fa 7 Nov. 1936.
G s l s » ,  portărel.

Extras din publicarea de licitaţie.
DUfgs?tu! judecătoresc pe lângă 

judecătoria din Gcoagiu, aduce la 
cunoştinţă că In cauza executions^ 
a urmărituiul Grec liie, reprez. prin 
Dr. loan Balogh advocat din Gsoa- 
giu. In contra urmărite! din Homo- 
rod se vor v &de prin licitaţie pu 
blică pe ziua de 23 Noemvrie 1936, 
ora 3 d. m. la comuna Homorod la 
domiciliul urmăritoarei: 1. vaci roşie 
cu alb de 2 rni, 1. hambar pentru 
bucate circ. 25 litre mărime, 1 voj 
pentru pus prune mărimea circ. 20.

litre, 5000 bucăţi cărămidă arşi, In 
valoare totali de lei 4700, şi sub 
preţul de strigare în caz necesar.

Gso3g u, la 12 Nov. 1936,

I. DĂNILĂ.
Df legat judec.

Dau In arendă cu laceper*-# 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 ptetri, situată 
în comuna Orăşttoara de jos. 

Iuformaţiuni la subsemnatul, 
Dr. A U R E L  BACIU 
Corn. Orlştloara de jo».

)rgrîj:ţil936

începe la 28 Decemvrie, iar gerul va 
dura 68 de ziîe — adică dela 30 De
cemvrie până la 7 Martie. Puţin de
zgheţ va fi între 11—15 Ianuarie şi 
7—9 Februarie.

CONTROLUL STRĂINILOR dă 
mult de lucru autorităţilor noastre, 
îndeosebi fiindcă se fac fel şi fel de 
Intervenţii plătite. Lx ministerul de 
interne s’a numit acum o comisie, 
Care controlează cererile de şedere 
la ţară. — E vosb» să se publice 
„hsta neagră* a celor ce intervin la 
Izvorul străinilor. Cerem şi noi pu
blicarea acestei iiste.

BANII DE HÂRTIE româneşti se
vor tipa*i ta viilor dm hlctie fabri
cată în ţară. De prezent se poartă 
tratative ca o fabrics din ţară, care 
ză se aranjeze pentru fabricarea a- 
cestai hârtii. Se susţine, ci până a- 
cum bancnotele noastre sc falfihc&u 
foarte uşor în străinătate, de unde
fa'ş.ficatorii fşi procurau hârtia,

•

UN FALS OFIŢER a fost ares
tat zilele trecute la Târgovişte, In 
persoana fostului sergent Maria Io- 
nescu, îndepărtat din armată pentru 
purtate rea. Ei se îmbrăcase in uni
formă de sublocotenent. A iest pre
dat consiliului dc râsboiu din Bra
şov, unde Îşi va primi pedeapsa me
ritată.

*

DOUA VAPOARE comerciale au 
fost comandate ia Copenhaga. Eie 
vor ii livrate în anul 1938 şi vor 
servi ia transportai de călători şi 
măr lari spre Orient.

*

Una casă de fier mica
d e  v â n z a r e ,

âdresa la administraţia ziarului.

A b o n a ţ i  „ S o l i a 44 
pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici strângătorl 
de abonamente

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

t o f e  p e n t r u  U n i f o r m e  
l a  JL iiceu  şi la Ş c o a l a  
d e  f e t e ,  pentru U n i f o r 
m e  d e  C e r c e t a ş i ,  e l i î -  
p i e ,  b e r e t e ,  c i o r a p i  şi 
l i n g e r i e ,  cu pre{ul cel mai 
r e d u s  ia  f i rma

VASILE I. VULCU
Piaţa Aurel Viaicu Nr. 5.

C Joiiţi S o l i a 4*
Nr. 923-1936.

Publicaţie de licitaţie.
S ubsemnatul Portărei ad« c 1* cu- 

noş'tâjă publică cumcă mobilele ur
mătoare: 2 vaci, 2 clăii de fâa, care 
ta urma deciziunei Nr. C. 61/2-1935 
s judecătoriei Pui a fost sechestrate 
ia 31 August 1916 in favorul iui Dr. 
Mi lui Tirea advocat In contra urmă
rită lui dom. id corn. Siiaşul de sus 
pentru suma de Lei 990 capital fi 
ace. şi care s'a preţuit (n suma de 
L*J 8000.

Ia b*za dscizldnei Nr. G, 1451— 
1936 a judecătoriei Pui sc fixează 
termen de licitaţie pe ziua dc 30 Nov,
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Ceasornicărie bună garantată şi eftină.
La subsemnatul găsiţi şi puteţi cumpără tot felul 
de ceasuri, inele, oclielari, spi- 

ţuri de ţigarete, tal>acliere, lan

ţuri de ceas, mărgele, precum si alte 

juvaricaie — dela cele mal simple, până la cele 

ma* flue ■— verighete de logodnă, 

Căror persoane ce cumpără, ia dorinţă ii-se gra- 

v«âză gratis numele p i verighete. ^Reparez cea

suri şi alte obiecte, toate cucele mai moderate preţuri.
W . M A R Q K L

ceasornicar, bijutier şi gravor, Orăştie.
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Girant: Dr. ALfiX. H&R.&XA Tlpsml Tipografia! „LUMINA" Orăştie.


