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Preoţimei române, când face 
politică îi cer dela bunul D*zeu 
tot înţelepciunea ca, să nu ur
mărească altceva în politică, 
decât ce au urmărit înăintaşli 
lor: Binele neamului ,
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Furibundul.mim i
In urma crimelor politice din ul

tima vreme si în urma împrejurării, 
că si candidaţi la preoţie eu fost 
amestecaţi în acele crime. — s’a 
inaugurat în gezetele de opinie o 
rubrică, care se ocupă cu problema, 
că e opprtun oare, ca preoţii să a c  
tiveze în polftică ?!

Problema aceasta, ca să poată 
fi solut;onată Şi ca să primească o 
deslegare onorabilă, trebuie privită 
din trei pi nete de vedere: din punct 
de vedere al paitidelor pplitice; din 
punct de vedere al învăţăturii si al 
disciplinei bisericei si d n pune de 
vedere al compottărei istorice a preo- 
filor fată de problema naţională si 
socială a neamului nostru.

Din punct de vedere al partide
lor politice, nu este n'ci o nepotri
vire I Partidele politic", după păre
rea noastră, pe căi diferite, urmă 
resc acelas scop: ch'vern’srea  Statu
lui în folosul si spie progresul ma
terial, cultural si moral al cetăţeni
lor* In această act une trebue să tie 
conduse de anumite principii şi să 
folosească anumite metode. Aceste 
prinsipii si metode alcătuesc aceea 
ce ss chiamă program politic de gu
vernare* Partidele noastre politice in 
fcnctiune, dela cele mai de dreapta, 
pănă la cele mai de stânga, au pro
grame cari se potrivesc si cu legile 
naturale si cu învăţătura si precep
tele pozitive s revelate ale bisericei 
creştine. Din acest punct de vedere, 
prin urmare, nu se poate r d ca nici 
o obiectiune sau nepo'.rivire în calea 
actiunei politice a prrotmei.

D.n punct de vedere al invătătu- 
rei bisericei şi al atitudinei hierar- 
hiei bisericeşti fată de această pro
blemă ajunge să ne provocăra la co
municatul recent al Sf Sinod, care 
nu veştejeşte acţiunea politică a preo- 
timei, ci numai regretă excesele si 
condamnă abuzurile; ca să nu mai 
amintim punctul de vedere al căpe
teniei creştinătăţii universalei a Sf. 
Părinte dela Roma, care spune că 
ogorul politic nu este un ogor amo
ral, ci dinpotrivă, profund moral, in 
care preotimea trebu e să fie cea mai 
autentică cultivatoare si susţinătoare 
a  moralităţii. Iată deci, că si din a- 
cest punct de vedere nu-i piedecă în 
calea activităţii politice a preot mei.

Iar din punct de vedere al com- 
portărei istorice a preoţimei române 
In problemele naţionale şi politice 
ale poporului nostru. — preotimea 
are titlu si certificat istoric, glorios 
«ere o face mai indicată, în viata

politică a  poporu’ui nostru, ca şi pe 
oricare alte tagme.

Pentru a dovedi aceasta nu vom 
argumenta d  vom fi în ajutoriul me
moriei cetitorilor amintindu-le, că ma
rile fapte ale istoriei poporului nostru 
au fost făcute, totdeauna, cu con
cursul si cu binecuvântarea preoţi
lor bisericilor noastre naţional-. Horia 
şi iobagii Iui revoluţionari au avut 
însoţitori si sfetnici luminaţi în preoţii 
lor dela sate- Avram Iancu a avut 
majoritatea tribunelor recrutaţi din 
candidezi de preoţi es t* din semi- 
neriul „Bunei Vestiri" din B’ej- Iar 
revoluta din 1918 şi inaugurarea 
■tăpânirei româneşti fn Arde Iul asu
pri ei m>Ienare, oare, nu au făcut-o 
cons'ltile naţionale, a căror organi
zatori si suflet au fost preoţii bisa- 
ricei naţionale asa că gazeta ungu
rească „Budapest! Hirlap" a apărut 
în chenar negru având articolul de 
fond întitulat: „Az oleh papok revo- 
lucioja" (revoluţia preoţilor valah1)-

In asa măsură este socotită de 
firească act v'tatea politică a preof- 
mei române în Ardea), că A. Mure- 
sanu în „Deşteap'ăte Române" pro 
clamă de dogmă această realitate 
când zice: „ P r e o ţ i  cu  c ru c e a  ’n 
fru n te " ...

Acesta-i aspectul problemei tn 
istoria vift'i si a  frământărilor noas
tre politice în Ardeal ca să nu mai 
amintesc istoria celoilslte provincii 
românest*. Revoluta d n 1848 a ge
neroşilor tineri din Muntenia s’a fă
cut cu participarea preotului Şapcă. 
Steagul lui Tudor Vladimirescu a fost 
binecuvântat de un preot român, si 
altele Şi altele.

Iată deci că nici trecutul politic 
al preoţimei nu împiedecă, ci dinpo
trivă îndreptăţeşte teza participării 
active a preoţimei în politică.

Lui Solomon când i-s’a arătat 
D-zeu în vis si i*a făcut favorul să 
ceară ori ce, că i va împl n5, acesta 
a cerut înţelepciune; d’spretuind pu
terea, mărirea s* bunurile materia'e.

Preoţimei române, când f ice po 
litică î cer dela bunul Dumnezeu 
tot înţelepciunea ca să nu urmărească 
altceva în politică de<ăt ce au ur- 
m ărt înaintaşii lor: BINELE NEA 
MULUI si progre su! lui nat onal, mo
ral si cultura!. Acesta însă să-l ceară 
Si să-l urmărească chiar si cu preţul 
sacrificiului. Şi atunci, dela sine, va 
cădea de pe rolul gazetelor problema 
preoti'or în politică.

Vaier JPaveloniu

Acum de curând am cetit despre 
noul studiu al Institutului de psicho- 
logie experimentală dela Cluj privi
tor la Jnstabilitatea emotivă". Se 
spune în acest studiu:

„Instabilitatea emotivă cuprinde o 
serie întreagă de manifestări anor
male, pe cari autorii studiului le ela
stică în ordine cronologică dela a- 
nomaliile cele mai grave până la 
formele uşoare ale anormalului. Ast
fel constituţia paranotdă se defineşte 
deobiceiu ca o tendinţă exagerată 
spre orgoliu, o hipertrofie a eulul, 
egocentrism, egofilie- Această tendinţă 
permanentă şi originară se relevă 
nu numai prin manifestări de formă 
megalomaniei, ct şi prtntr'un anta
gonism al eulai cu obstacolele exte
rioare. cari pot, să vină dela per
soane seu uneori dela împrejurări".

Cred, că-i fac un bun servit!u dlui 
Aurel Vlad, dacă i atrag luarea a- 
m nfe la acest studiu, în care se poate 
găsi pe sine insus, căci numai pe 
bază psichopatică se poate explica 
noua sa exhibiţie, pe care o încearcă* 
Anumit: Se vorbeşte in public, că dl 
Vlad, decând a af at, — că parche
tul tribunalului din Deva a  declarat 
apel împotriva sentinţei de achitare 
miluitoare a  primei instanţe, — tună 
8l fulgeră ba o spune în lumea lar
gă, că va merge ch:ar la Regele pe 
pon^slu contra just t ei.

Dacă dlui Vlad nu-i convine ex- 
pl cerea pe bază psichopatică a în
treprinderii sa le, nu rămâne alta de
cât să constatăm, că gestul dsale e 
un act în şirul celor de până acum, 
prin cari inadin» si în mod sistema- 
t‘c a  intretinut în f ţuica sa cu mij
loacele cele mai meşteşugite dar si 
cele mai abjecte o atmosferă de 
cinste şi corectitate a dsale ba s’a 
er!j it în o fiinţă, care pluteşte dea
supra celorlalţi oameni si deasupra 
legilor. Aceasta Indeoscb decând s’a 
început marele proces penal pentru 
crima de delapidare a  alor 2 7, mi
lioane lei dela Camera de agricul
tură*

Asa se ex jlică munca asiduă a 
lichelelor sale scabroase făcând toate 
eforturile pentru a-şi mântui stăpânul 
iar scopul era: inducerea în eroare 
a opiniei publice deoparte, de altă 
parte impresionarea j ist t;e;, pe care 
în cele din urmă a terorizai o în mo
dul rel mai neruş'nat-

Şi ce vrea dl A. Vlad cu audi
enta la Regele?

Dsa o ştie prea bine, că conform 
aşezămintelor noastre const1 tut onale 
pi de drept public si penal Regele

de: Dr. Iustin  P o p .
nu are dreptul abolitiuneî — ju t a* 
bolitlonis — adeca nu-i poate stinge 
procesul în curs de judecată astfel 
nici nu poate cere dela Mejestata 
Sa asa ceva.

Vrea dl Vlad, ca in orgoliul si 
egofiiia sa maladivă să se pună ală
turea cu regii, plutind de asupra le
gilor si asumându-si imunitatea fată 
de orice răspundere? — Asta ar fi 
o dorinţă fantastică a  sa, pe care 
însă si dsa va găsi-o irealizabilă.

Şi atunci ce să presupunem: vrea 
dl Vlad, să imploare indurarea Re
gelui, ca să-şi exprime prea înalta 
dorinţă către ministrul de justific, ca 
acesta să dirigeze cursul justiţiei în 
felul, să dee instructs parchetului 
dela Deva sau celui dela curtea de 
apel, să revoce apelul declarat? Va 
avea dl Vlad aceasta neobrăzare 
fără precedent în istoria justiţiei mai 
ales în vederea, că procesul dsale 
penal a  e jm s în largă publicitate? 
— Nu ne vine a crede, că dsa se 
gândeşte la asa o grozavă indecentă 
fată de persoana Regelui si la a ia  
un atentat temerar asupra justiţiei, 
deşi noi ştim unele intimităţi de ala 
dlui Vlad în raporturile sale cu justi
ţia. Mai ales nu credem pentru mo
tivul, că şi dl Vlad ştie, că Maiesta
tea Sa este foarte riguros fată de de
lapidatorii banilor publici, când e 
vorba de agratieri*

Ce rămâne deci: să se plângă, că 
întreg procesul penal e o înscenare 
sau cum zice presa dsale: „un com
plot organizat" împotriva sacrosanc
tei si inviolabilei persoane a  dsale? 
Dar pentru treburi de acestea e In- 
stitutiunea Regalităţii? Domnitorul 
tării să se pună la depoziţia lui A. 
Vlad si să curme cursul liber al 
justiţiei centrucă acesta in un acces 
paranoic !si inchipue, că tmpotriva 
lui se organizează comploturi?

Dar cine se si poate gândi la un 
complot împotriva unei pretinse gran- 
deze, ajunsă la rolul de dou Qu xotte, 
sau mai bine z s : o mumie politică? 
Liberalii? — II menajează din greu 
pe dl Vlad decând cu ruptura in 
part dul nat* tăr. Că ei au pus la cale 
ancheta asupra gestiunii dela came
ra de cgricultură, bine au făcut. Se 
vede, că erau bineinformat*. Rezul
tatul îngrozitor constatându-se daune 
de peste 7 milioane dă o justificare 
Si verificare splendidă ordonării an
chetei.

NaHărănistii au complotat? Dar 
cum să comploteze, când acestora 
le roşeşte obrazul de ruşine pentru 
gravele abuzuri dela camera de
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griculturâ, întâmplate s tb  regimul for 
8i săvârşite de oamenii cari apar* 
ţineau partiduluii ba dl Viad a fos 
chiar ministru multiplu.

Nu, nu, nu există complot. Ceace 
î se întâmplă dlui Vlad este numai 
o justiţie imanentă pentru un om, 
care în întreagă viata sa a ştiut nu
mai să sfidese considerându-3e s'n* 
gur om cu minte; care n’a ştiut, de
cât să împroaşte toată lunra  cu in
sultele st ofenzele cele ma: îndrăa- 
nete; care a fost Vecinie ful noro
cului în cele materiale to! «sa în cele 
morale impletindu-si gloria dinvred 
nicia altora ; în fine fată de acel om, 
care tuna şi fulgera în adunări si în 
gazeta sa la adresa întregei ljmi, 
hoţi, tâlhari, bar.diti, escroc, pe
deapsă de moarte asupra celor, ce 
se ating de banji publici si pe urmă 
îl vedem, că si el s’n atins în o mă
sură atât de mare si atât de ruşi*

noas?, căci banii susirasi nu-numai 
că erau bani pub'ici, ci i-a luat dela 
stricta desfinaîiuni a ?o. 21/» milioane 
lei, pe cari ministrul de agricult. le-a 
dat pentru cumpărarea grâului de în- 
sământare si drstribuirea acestuia 
agricultorilor din jud. Hunedoara, a- 
deca pcn’ru un scop de cea mai 
înaltă importantă din punctul de ve
dere al intereselor generale ale tăm.

Exhibiţia dlui Vlad cu audienta 
dovedeşte în o măsură şi mai înspăi
mântătoare si mai accentuată lipsa 
moralului de răspundere cum şi a 
perceperii dsale, ce va să zică un 
abuz, dus până la gradul de crimă-

Ea mai dovedeşte epoi şi frica 
ţa oase a dlui Vied.

Să pof ească deci la audientă, că 
protocolul î-î vom face spoi noi — 
după audientă.

Dr. IUSTIN POP.

Mare agitaţie 
între profesori şi învăţători.

— Nedreptatea făcută de guvernul liberal, —

Dupi cum se ştie, ta noua lege a 
învăţământului superior, pentru pro
fesorii universitari s’a prevăiut un 
spor de 30% la salariile actuale.

In fa|a acestei situaţii, profesorii 
secundari ;i tvlţăiori au pornit prin 
asociaţiile lor o intensă acţiune pen- 
truca în ceeaş măsură să fie sporite 
|1 salariile lor.

Corpul didactic nu post» fi împăr
ţit îa .catrgorii pentru a fi explotat, 
şi este admisibil ca sporindu-ie sa
lariul la una dintre categoriile mem
brilor Corpului didactic, celelalte ca
tegorii s! fie nedreptl|ite şi {imite la 
un salariu mizerabil.

Asociaţia profesorilor secundari ca 
şl Asociaţia generală a lavăţltorilor 
au făcut memorii pentru a cere şl pe 
seama profesorilor şl a învăţătorilor 
aplicarea aceleaşi ca şl pentru pro
fesorii universitari.

Atât in Capitală cât şi In (ară, Cor- 
pnl didactic secundar şl primar se a- 
flă (ntr’o vie agitaţi*. Consiliile gene
rale ale Asociaţiei profesorilor secun
dari şl a Asociaţiei învăţătorilor, vor 
avea o şedinţă comuni In Bucureşti 
In silele de 20 şi 21 Martie, pentru a 
hotărî ce este de făcut.

Pentru restabilirea unui adevăr
sau ceace nu ştie dl AUREL VLAD

Iu ultimul număr al gczetei d-lui 
Aurel Vlad, .Solia Dreptăţii", a apă 
rut un articolaş cu titlul .Micul sper- 
ţar şi achitarea d-lui Viad“, |n care 
se spune; Resultatul opintirilor aces
tui pitic le pot ceti cetitorii în mur
dăria ce apare sub conducerea celui
lalt pitic şi aub patroni jui protopo
pului unit Paveloniu, demnul lor to
varăş*.

Resping cuvintele sub ori-ce ni
vel Intelectual şi sub ori-ce limită a 
sensului de respect, cu care trebuie 
s i  scrie o gazetă, Chiar câad este an
gajată In polemice şi lupte aspre.

De-asupra acestora m’a surprins 
însă on neadevăr şi anume, că d-nul 
protopop Vaier Pavelonin ar patrona 
gszela noastră. Se afirmă acest lucru 
p e n t r u  a  r e a l i z a  o  a b i l ă  
i n s i n u a r e  a s u p r a  e v e n ,  
t r i a l e l o r  r e s p o n z a b i l i t & ţ i ,  
— fie chiar morale — ce i-ar in
cumba d-lui protopop Paveloniu, când 
ar fi patronat scrisul gszetei noastre.

Eu ştiu că dl protopop Paveloniu 
este colaboratorul valoros şi activ al 
gazetei noastre, scriind frumoase şi 
importante articole, — Iasă toate sub 
Iscălitura personală, ca semn al răs
punderii depline asupra celor cu- 
prise In acele articole. Atlt şi nimic 
mai mult nu are şi nu a avut vre
odată cu redactarea gasetei noastre.

Gazeta este patronată de întreg 
Partidul N>ţtansl-ţărănesc şl fiecare 
din noi se solidarizează In Întregime

ca ultima literă ce s’a scris îa acest 
«iar, pentru apărarea ordtnei morale 
dtn această tară.

Ia tot timpul eu personal am di
rijat această gazetă fi Înţeleg sl-ml 
asum şi răspunderile morale in la{a 
opiniei publice pnntru felul cum am 
dirijat’o, — dar mai ales în fa{a 
d-lui Aurel Viad, care făcea mult 
mai bine dacă uu mai scormonea a- 
ceastl afacere şi o lăsa moartă, —• 
fiindcă el ştie prea bine „cită drep
tate a avut în proces ,1 său".

Aiarl de aceasta eu mai ştiu că 
neastâmpărul este cauza tuturor eşe
curilor şi dacă dl Vlad s’ar fi astâm
părat şi ar fi tachis in presă capito
lul procesului sftj, poate o eventuali 
sertinţă condamnatoare It Curtea de 
Apel sau Curtea de Cassiţie, n’ar fi 
priit j uit relevarea întregului ciz Ia 
opinia publică şi in presă, aşa cum 
o va prilejui desigur, fie chiar şi achi
tarea Dânsului.

Iar poporul cunoaşte un proverb 
vethiu: .de  unda nu eate foc, nu 
iese fum*.

Domnule Vlad, deasupra sentin
ţelor şi de-asupra dovezilor materiale 
ale nevinovăţiei oricui, — se ridică 
stlpânitoare filozofia morali, care are 
regulele ei şi de sub puterea căreia 
nu se poate cineva emancipa nici 
chiar ca memorii către M. S. Regele.

D r .  A l e x .  M e r l e a .

Adunarea generală a sindicatului ziariştilor 
din Ardeal si Banat.

Dl Dr. AUREL BUTEANU, dir. ziarului „Patria*, a 
fost ales preşedinte iar dl Dr. ALEX. HERLEA, di

rectorul ziarului nostru, a fost ales membru 
în comitetul central.

Dumineci, ta 14 Martie c., a avut 
ioc la Cluj, în palatul propriu, adu
narea generali anuală a sindicatului 
ziariştilor din Ardeal şl Binst.

Adunarea a f .ist deschisă de că
tre Dr. Sebastian Bornemlsa, preşe
dintele sindicatului.

După raporturile anuale de acti
vitate şi de gestiune, prezentate de 
biroul sindicatului, s’a prooedat la 
primirea noilor membri, fiind acti
vaţi 3 membri col şl înscrişi ca ala- 
j'ari 5 membri noi.

După aceea dl Dr. Srbistian Bor- 
nemiss fş1 prezintă demisia, cerând 
descărcarea cuven tft şi aritând adu
nării că el aparţinând unei generaţii 
dej» mai în vâ slă, — creds c i e 
cazul să se retrrgi dela couducerea 
sindicatului.

După descărcarea ce se acordă 
vechiului com:t‘t, se procedează la 
alegerea noului comitet. Astfel aa foit 
aleşi preşedinte dl Dr. Aurel But-arm, 
directorul «farului „Patria", ca mare 
majoritate de 42 de voturi, f«ţ| de 
26 şi 15 voturi, obţinute de contra
candidaţii d n ii S. Bomemisa şi Se
ver Stoica,

Membri In comitet au foit aleşi 
d-nil:

Alex. Lupeanu-Melin, directo
rul „Unirea Poporului" din Blaj,

Ulpiu Traian Gomboşiu, director 
de revistă Oradea.

Dr. Alex. Herlea, directorul ga
zetei „Solia" Orăştie.

Dr. Petre Moldovan, prim redao 
torul ziarului .Naţiunea Română11 
din Cluj,

Ghită Giurgiu, redactor la aiarnl 
.Patria" diu Cluj,

Dr. Gh. Farca, redactor la aiarnl 
.România Nouă" din Clcj.

Gh. Lu »a, redactor de ziar in Ti
mişoara.

Constantin Siefănescu, directorul 
ziarului .Ecoul" diu Arad.

Ion Munteanu-S blu. directorul 
ziarului „ At (lunea* din Sibiu.

Gh A- Petre, redactor din Oradea,
Biroul sindicatului s’a constituit 

în forma urmftoare:
Vicepreşedinte: Ion Petruca, di

rectorul ziarului .Naţiunea Română*.
Administrator general: Prof. Dr. 

Gheorghe Dragoş, primredactorul re- 
da' torol „Ţara de Mâine".

Jurisconsult: Dr- Ion Munteanu,
Cluj.

B blietecar: Prof. loan Co stea, re
dactor Ia .România Nonă".

Adunarea generală mulţumeşte 
fostului prezident pentru activitatea 
depusă şi primeşte cu vii splause 
pe noul prezident a cărui persona
litate este de multă vreme prepon
derant! in viaţa sindicalului nostru.

Personalitatea lai Dr. Aurel Ba- 
teanu In publicistica ardeleană, este 
Cunoscută de peste 18 ani, iar In 
sind ici tot avemenea, fiind timp 
de pr sie 10 a^i conducător ş vicepre
şedinte tn comUetol sindicatului.

Alegerea d lui Bute ana In frun
tea acestui sindicat, ridici mnlte spe
ranţe |n legătură cu progresai şi în
florirea in^tituţlunii gazetăreşti din 
Ardeal şi Banat.

In urma conversiuni*, Ardeleans, 
cu sucursala el din Geoiglu a câşti
g a  mai mult, decât se aşteptase, — 
pa spinarea sărmanului deponent cre
dul şi binefăcător al acestei bănci. 
Gazeta oficială a băncii Ardeleana 
arată că, după 4 ani de bilanţuri fără 
profit, (n acest an prezintă un profit 
net de şasesutemii lei. Deponenţi, Ro
mânii Iată banii voştll In cazsa de 
fier a frontlştllor valzh'şti! Iată nu- 
miraşul făcător de minunăţii! Ba
gheta magicii

Aţi foit pela târgurile de ţară din 
Judeţ? Constitsţi acolo o «seminare 
latre nişte ţigani din Orăştie, cei cu 
„jocul ciocolătei" Ş» Intre banchsrii 
afrontului Ardeleana“• Şi unii fi alţii 
câştigă bani greu la această .ruletă 
populară", iar sărmanii valahi tot 
pierd 1

Aşadar până s’au mai ogoiat spi
ritele, bănea nu avea profit, iar acum 
deodată ca prin minune „sute de mii"!

Daţi înapoi cele 55 procente şterse 
din depunerii

Dar tot micii deponenţi trag scur
ta, că dividend ii rehabllitiri numai 
acţionarii mari primesc, csri ştiu să 
se folosească de litera legii, — s i 
faci societate aparte din averea imo
bilă a băncii sub numirea .Dodonae" 
a băilor Geoîgiu, estimate de ei la 
2 milioane Iei!? Alţii le-ar da pe ele 
suta de m'lfosne! Dacă le-ar fi d it 
in arândă numai, pe un anumit nu
ni Ir de ani la o societate serioasă, 
ar fi fost şl acum ar fi îa stare să 
replitească depunerile slrmanilor oa
menii — numai d!n acea arendă, — 
şl nu trebuia să ascundă pe fariş va
loarea reală a imobilelor sale, ca s l  
fie sărăcită o anumită categorie de 
oameni: sărăci economi.

Ei, vedeţi cum lucreszl şl simţesc 
româneşte irontiştii valshişt ?i

Totuşi după voturi nu li-s ruşine 
cs să vă vină 1 losif Stoica.

Cetiţi numai „Solia14

#
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13. Gr. Filipescu
cand idează pe lista  P . N.Ţ. 

în a legerile  com unale.
—  D i n  n o i i  s e  s t r f t n g  t o ţ i  o a m e n i i  t i e  D i n e .  —

D. Gr. FillpesCu, şef al partidului 
Conservator care a acceptat s i candi
dele pe lista partidului naţfonal-tirl- 
nesc pentru alegerile Comunale ' ale 
Municipiului Bucureşti a făcut zlaru- 

lul“Lupta* următoarea declaraţie : 
Faptul cl am acceptat sk candi

dei pe lifta Partidului naţional-ţărl-

| rănesc, vă rog al o consideraţi ca o 
manifestaţie împotriva argumentelor 
pe care o fo’oiesc anumite grupări 
noui a căror rădăcini sunt poate na- 
ţioniliste, dar nu naţionale. Orice con
curs orice vot trebue primit pectru- 
Că lumea si poată vedea că sgomo- 
tul nu înseamnă întotdeauna forţ X

cu mai multe miliarde.
In şedinţa de Dumineci după ma- | 

să a Camerei, la discuţia bug tuiul a 
luat cuvântul şi deputatul naţional- 
ţărăniit ing. Şttf tn Mihlescn. Din do- 
cumentata expunere a fruntcşulul na- 
ţional-ţirinesc reies două lucruri:

1. Ci impozitele au sporit cu mai 
multe nrliarde lei şi

2. Cl numărul funcţionarilor a spo
rit desemenea In mod considerabil.

Toate acest*a Insă liberalii le-au 
făcut numai In folosul lor şl Ia folo
sul partizanilor lor desigur că prin 
asemenea sisteme t«ra na poate pro- 
pişl şi ne dues la ruină s'gurl.

8 ’a descoperit
că pe proiesorul universitar, legionar 
Brăileanu îl cheamă KOPELMAN

Cetim In gaseti parllduluu nsţfo- 
nal-tlrnetc .Patria* din Cluj urmă
toarele amănunte rcfsrDare la fpatul 
descoperirii numelui celui adevărat a 
profitorului Brăileanu deia Cernăuţi.

In discnrsul pe care l-a ţinut cu 
privire la legea învătămăntulni supe
rior, d. Petre Andrei a adus o notă 
amuzantă originea etnici a profeso
rului legionar Traian Brăileanu de la 
CemăuţT. Vajnicul luptător pentru 
„Hristos, Rrg» şi Nadane*, care nu
mai cu câteva iile înainte soma pro
fesorii universitari fă se înscrie în 
.Garda de fler* deoirece studenţi
mea nu va mai tolera multă vreme 
profesroi „uelegloniri* se numeşte 
intimitatea havrei dsale familiare Tra
ian Kopelman.

D. Traian Brăileinu Kopelmau fă
cuse carieră 1 Păcat numai că d. Petre 
Andrei a intervenit atât de indiscret. 
D. Traian Brlikanu care apostrofa cu 
aspiime pa toţi acei care după păre
rea dsale nu ss găseau pe .făgaşul 
istoriei naţionale* dovedise f»|S de

evenimentele care se petrec ultimul 
timp în ţară noastră, o înţelegere cu 
adevărat istorică. Ş cu luat netul dsale 
sigur a ştiot s*. se plaseze pe linia 
demnităţii şi redeşteptării conştiinţei 
naţionale.

O iată cu această descoprlre a dlui 
Petre Andrei, Cernăuţul se dovedeş
te nn oraş animat de o intensă viaţă 
naţională (şi mai ales mţionaliatt), 
Cernăuţul este doar urbea universi
tară care adăposteşte societatea stu
denţească „Junimea*. Veihlaşi bine 
cunoscuta societite românească care 
de cărând a socotit util să-şi epure
le  cadrele eliminând pe veneticul S i- 
doveanu. Ziarul nostru a relatat la 
timp măreaţa adunare ia care preşe
dintele Etast Mandikveischi cu votu
rile mădularelor soeietiţii: Allaci C. 
Em. Hlivas, P. Hcmenco, C. J m u t 
D. Lszaroft, Francisc Mtmor L. Pe- 
trovlzth', E. Sllion B. Şlovanchi Al. 
Vitenco, C. Tarvanchi şi Zopa, a pus 
echivoc care nu mai putea duri.

Unii studenţi universitari
şi-au pierdut orice simţ moral

In gazela „înainte* d ’n Deva s’a 
dat loc unui comunicat el soc. stud. 
Hunedoren5. — Cine l a  cetit şi-a 
putut da seama imediat câ dacă 
acel comunicat apart ne cu adevărat 
«tudenţlmei universitare, atunci acest 
tineret se găstşle pe căi rătăcite —

Toa'ă mângâierea noastră insă 
constă în speranţa că mejorifâtea 
mare a  studenţ'mei universitare de 
bun simţ nu este alături de nişte 
inşi cari şi-au pierdut ori ce simţ 
moral şi ori ce frică de Dumnezeu. 
— Studenţii universitari adevăreţi 
cari îţi văd de studii — aceia sunt 
cuvinciof > şi cu fr'că de D zeu.

Cuvintele ameninţătoare aflătoare 
în acel comunicat sunt îndreptate In 
contra lor înşile fiindcă lumei de 
bun simţ U repugnă asemenea pur

tări iar săracii de părinţi îşi prind 
capul între palme şi plânfl şi se tân- 
guesc că odraslele sunt atât de în
depărtate de adevăr şi de frica lui 
D-zeu. — Sărmanii părinţi credeau 
că dacă-şi trimit cop ii la universitate 
acolo ei *or învăţa cultură şi vor 
edânci filosof a şi ar deveni oameni 
mai superiori ş< nu credeau că ve
nind de acolo unii în loc să dea do
vadă de mai multă cultură dau do
vadă de săibăiăcie.

De altfel că în anul trecut con
ducerea soo stud. Hunedoreni a  avut 
bani deia firma Auschnit este perfect 
adevărat care o susţinem mai de- 
pattel Conf aţele .înainte" însă fă
cea mai b:ne dacă cerceta cazul.

G-, la 18 Marile 1937.
L* Dan*

Opt noui partide politice
ş!-au cerut recunoaşterea legală din pa* tea 
comisiei centrale electorale.

L i Ministerul justiţiei s t întruneşte, 
zilele astea comisia centrală electorali.

Lucrările comisiei au fost presi- 
date de d. Lupa preşedinte detecţie 
Ia Curtea de Casaţie. Şedinţa comi
siei centrale electorali a fost convo
cat! pentru examinarea cererilor de 
funcţionare a norilor partide şi gru
pări politice.

Deia ultima şedinţă şi până astă- 
si şi-au cerut recunoaşterea legali ■ 
din partea comisiei centrale electora
le, nu mai puţin de 8 grupări şi par
tide politice nou înfiinţate, grupări 
cari adăugate la cele 24 sau 26 exis
tente, ridică numărul organizaţilor 
politice îa ţară la mult paste 30.

Comisia va avea să extminese şi 
să decidă asupra cererilor de funcţi
onare ale următoarelor partide : Par
tidul popular german de sub condu
cerea dlui Alfred Bonfert partidul 
unităţii naţionale de sub preşedinţia 
dlui V Sedaru; partidul ţărănesc ma
ghiar din România de sub preşedin
ţia, [dlui dr. Rely, partidul solidarităţii 
sociale de sub preşedinţia dlui Ion 
CUja din Careii-Mari partidul naţio-

Serbare strâjereascâ
la Orăşiie.

In ziua de 21 Marile (Dumineca 
viitoare), cercul cultural al învăţăto
rilor din Orăştie şi împrejurimi, îşi 
va ţinea Şedinţa lunară în Orăştie* Cu 
această ocazie stolurile de străjeri 
şi străjere din localitate, vor organiza 
în sala .Central" din loc, la orele 7 
jum. seara, o frumoasă Producţiune 
teatrală, cu următorul program:

1- „Imnul naţional", (co ), exec. 
de stolul şc> primare de fete, acom
paniat de orchestră.

2. „Fetţa o: fană”, piesă în două 
acte, exec. de Şc. de copii mici a 
Statului.

3. „Doctorul Şi păpuşa", scenetă, 
exec. de Sc. de copil mici.

4. „Ciobănaşul", dans naţional, 
exec* de stolul şc. primare de fete*

5. „Toarce lele", cor exec. de şc. 
primară de fete.

nai i st socialist-crştin ţărănesc de snb 
preşdioţia dini Baian, partidul Fron
tul Naţional Român de preşedinţia 
dini Cont. I. Parasca şi partidul Cru
ciada Românismului de snb preşedin 
ţia dlui C. Carages.

O cerere de înregistrare, fără a 
solicita dreptul de candidatură a mai 
făcut şi Frontal ostlşeic naţionalist 
sub preşedinţia dlui senator general 

, de divizie PopovicI .
I Ceeace este de remarcat, este mai 

ales faptul c l Germanii din România 
şi-au înfiinţat al treilea partid, dove
dind prin sceaata ci şi ei aunt cuprinşi 
ee boala fărlmiţirii In bisericuţe.

Pe de altă parte numirile noilor 
grupări politice dintre cari cele mal 
multe nn sunt de sigur altceva decât 
expresiile unor ambiţii personale, ara
tă limpede că aproape toate an o ori
entare spre externa dreaptă.

Faptul nu este lipsit de semnfica- 
ţie. Mişcarea extremistă se risipeşte 
astfel in seci de pârâiaşe neputincioa
se şi care se concureasă şi sapralld- 
teatlci rămâne unită, m orgaoisaţU pu 
ternice.

6. „Marioara", dans naţional, ex. 
de ş:« primară de fete.

7. „Colo n munţii Tebii", cor, e*. 
de Şc. primară de fete.

8. „ S u n t  s t r ă j e r " ,  piesă străje- 
rească, ex. de şc. primară de băeţi.

9. „Hora noastră*, dans naţional, 
exec. de şc. primară de fete.

10. „Moţul din Ardeal", cor, exec. 
de şc- primară de fete.

11. „Câluşerul", dans naţional, ex. 
de şc. primară de băeţi.

Vor ţinea cuvântări, în cadrul a* 
cestui program, d-nii prof. Aron De- 
mian, dir. lie. „A. Vlaicu" Şi Mjhaiu 
Butoiu, revizor şcolar* l

Publicul aşteaptă cu nerăbdare sft 
vadă producţiunea artistică, pe care 
o pregătesc cu mult zel copiii ora
şului nostru.

Prin bunăvoinţa d-Iui Colonel N< 
Rădulescu, orchestra Reg. 92Inf. va 
da concursul pentru reuşita serbării, 
al cărei organizator este dl rev« şc. 
M. Butoiu, ajutat fiind de membrii 
corpului didactic.

ŞTIRI.
INVITARE. Frăţia ortodox! Ro- 

m âiă şi Societatea Femeilor Române 
Ortodoxe cu onoare vă laviţă, s i  bine
voiţi a participa la serbarea „Dumi
necii Ortodoxiei", care va avea Ioc 
DUMINECA, 21 MARTIE a. c. orele 
Î l 1/, s. m, dup! ieşirea deia biserică 
n sala festivă a liceului.

Intrarea liberă.
•

SFÂNTUL SINOD a Biserlcel. 
Ortodoxe s ’a întrunit l i  Bucureşti 
Luni 8 Martie r, şi a ţinat patru şe
dinţe, Ia cari a'a discutat chestii cu 
privire la o mai bună organizare bi
sericească, măsurile de luat contra 
celor ce tulbură ordinea In ţară şl 
alte diferite probleme actuale. In şe
dinţa a patra, sinodul a fost prorogat 
(amlnit) pentru ziua ds 29 Martie, c.

O domnişoară română, serioasă 
din familie onestă, ca cel puţin 4 cla
se de gimnz'tt poate afla ocupaţie de 
birou pe câte o jumătate de zi.

Informaţii la administrţia gazetei 
„Solia" sti, G. Bsriţin N. 2.

*
k

Touring Clubul României 
Secţia Retezatul Deva,

C O N V O C A R E
Domnii membrii ai T. C. R. Sec

ţia „Retezatul* Deva, cu onoare suni 
rugaţi a lua parte la

Adunarea Generală Ordinară
a Secţiei, Care va avea loc în ziua de 
28 Martie crt. orele 10, ta biroul T. 
C. R. din Deva (Teatral comanil etaj) 
la ordinea silei fiind următoarele:

1. Cuvânt ds deschidere. 2, Ra
portul Comitetului de conducere, a- 
supra activităţii Secţiei In cursul ana
lul 1936. 3. Raportul Comitetului de 
cenzori şl prezentarea contului bilanţ 
şi contului profit «1 perdere. 4. A- 
probarea gestiunii analul financiar 
1936 şl decărcarea Comitetului de con
ducere şi cenzori. 5 Prezentarea şi 
aprobarea bugetului pe anul finanţa* 
ar ) 937. 6. Complectirea Comitelui 
lecţiei şt a comitetului de cenzori. 7. 
Eventuale propuneri. In caz de ne- 
preseutarea numărului reglementar 
de membrii, adunarea generali ae va 
amâna pe siua de 4 Arilie 1637, tot 
la ora şi locul sus menţionat, ciad se 
va finea fără considerare la număral 
membrilor prezenţi.

Deva la 8 Martie 1937,
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FABRICAREA PÂNII IN GER
MANIA. Cu începere din lâna acea
sta toţi fabricatorii de pâne din Ger
mania, au primit ordin strict, din par
tea atlpânirii, ca să introduci io pâue 
făină de mălai şi cartofi. Iar fiindcă 
se simte în întreagă ţara lipsă mare 
de grăsimi, acela; ordin prevede, ca 
s l se fabrice acest soiu de alimente, 
din ulelu ds rapiţă întărit. Aceste mă
suri au fost luate de stăpânirea ger
mană cu găndn1, si-i înveţe pe nemţi, 
cum să-fi cruţe din bună vreme bu- 
nătlţile, pentru vremuri mai grele, 
spre folosul lor fi al ţării,

•
FOAMETE MARE IN CHINA. 

Din causa secetei îngrozitoare 90 la 
sută din provincia Secinan a fost tran
sformată tntr’un deşert. Acest fapt 
ameninţi provincia ca o catastrofă 
cum nu s'a mai produs In această 
regiune

De teama foametei, 9 milioane lo
cuitori ai province! Secinan şi-au pă
răsit casele, plecând In provinciile ve
cine. Ei se hrănesc numai cu ierburi

Vin de vânzare.
Vin nou foarte fare cu 7 iei litru, 

vin special „Rlsling de Rin" cu 12 
Lei litru, vin vechiu „Risling de Rin" 
ca 16 lei litru se vinde dela 3 ferii 
In sus. Doritorii se vor adresa la bi
roul adv. Dr. Herlea.

Nr. 1019-1936.

Publicafl une de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cumeă mobilele ur
mătoare : 1 căruţă de doi cai, 2 porci 
negri ci un grajd acoperit cu ţiglă, 
caro In urma deciaiunei Nr. 2735— 
1924 a judecătoriei Pui a fost seches
trate la 5 Octomvrie 1936 in favorul 
lui Murgo! Maria repr. prin Dr. Mi- 
hai Tirea în centra urmăritului dom. 
In corn. Fizeşti pentru suma de lei 
9000 capital |i  ace. şi care s’a pre
ţuit iu suma de Lei 4000.

In baza decizinnii Nr. G. 1659— 
1936 a judecătoriei Pui se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 29 
Martie 1937 la orele 1 p. m. la faţa 
locului iu comuna Fizeşti, averea se
chestrată se va vinde cu bani gata, 
iar !n caz necesar şi sub preţul de 
evaluare, spesele siatorite pfluă la 
prezent sunt în suma de lei 880 pins 
dobânda.

Petroşeni, la 5 Martie 1937.
Portărel: GAIS.

ANUNŢ• In biblioteca Partidului 
National-Ţărănesc au apărut până 
in prezent următoarele broşuri•'

1. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei.

2. Prof. G. RĂDULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 lei.

3. ION MIHALACHE: Ţărănism 
fi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P.SUCIU: Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pog. 5 lei

5. Prof. VIRGIL MADGEARU : 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag. 8 lei.

6. Programul P. N. 7- redactat în 
grai popular, 102 pag. 10 lei.

7. Prof. G. ZÂNE: Ţărănismul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag- 
5 lei.

8. ILARIE DOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag.

Afară de acestea au mat apărut, 
în Biblioteca tineretului national-ţă
rănesc din Jud. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

2. STANCIU STOIAN: Ţăranul 
în lileratara română, 31 pag• 5 lei 

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N T- asupra acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim Bă le cum
pere. In felul acesta, citindu-le, îşi 
vor putea înbegăti cunoştinţele şi 
îşi vor putea o teii inimele şi credinţa. 

Aceste broşuri se găsesc de vân
zare la Casa Partidului. în Bucureşti 
Str, Clemenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se voradre;a în Str• Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului Nafional-Tărănesc Broşurile 
acestea ss vând numai pe bani gata 
sau se expediază contra ramburs• 

Facem un călduros apel către 
Domnii preşedinţi dezorganizaţii ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şi răspândind în 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N. T-

I Motor

de 10 H. P. sistem Feroagricola, renovat 
în 1936, piston nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de
800—1000 mm.

Uşor de transportat cu 2 bol.
Preţ f. redus. Informaţluni la:

MAXIM C O Z A C ,  Orăştle, 
Strada Cogăl aicea nu Nr. 24.

Cetiţi numai ,,Holia“

C ooperativa „M etalargioa*1 C ngir 8 . A.

C o n v o c a r e
Domnii acţionari ai Cooperativei „Mettlurglca* Cugir, sunt Invitaţi a lua parte la Adunarea 

Generală Ordinară, ce se va ţine in ziua de 28 MARTIE 1937, Ia ora 11 a. m, Îj sala A'eneului Po 
pular cu următoarea

O r d i n e  d e  zi:
1. Deschiderea şl constituirea Adunării Generale.
2. Raportul Consiliului de Ad-ţie. -  Bilanţul şl contul de Proiit şl PJerdeie pe aaul 1936.
3. Raportul cenzorilor.
4. Descărcarea Consiliului de Adţie şi Cenzori de Gestiune pe anul 1936.
5. Distribuirea Beneficiului nett,
6. Complectarea Cosiliului de Ad-ţie, prin alegerea noilor membrii în Consiliu, in locul celor, a 

căror mandat expiră.
7. Ratificarea cooptărlilor de membrii în Consiliul de Ad-ţie pe anul 1937,
8. Alegerea Cenzorilor pentru anul 1937.
9. Diverse chestiuni.

C U G I R ,  la 10 Martie, 1937.
[Consiliul de Administraţie,

B i l a n ţ u l
Cooperativei * Metalurgica" Cugir, încheiat Ia 31 Decembrie 1936,

ctiv Pasiv

115.993 Capital S o c ia l......................... 200 000
Mărfuri Generale: Fond de creanţe dubioase. • 39355

Coloniale . . . . 326.030 Fond de amortizarea mobilier. 21.655 61.010

Manufactură • • • 446 642 772.672 Diverşi Creditori . . . . . 542.629

Diverşi d e b i to r i .................... 270.906 Furnizori................................... 563907

Mobilier Şi fabr. de sifon • • 150 095 Beneficiu N e t ........................ 51 528

Efecte Şi t i t l u r i .................... 2-COO
Creanţe tn conversiune . • 53.704
Reduceri de Creanţe . . • 53.704

1.4 9.074
— ......  ■ i n ■ , — 1.419-074

oi.eit.xeii P ro fit P ie r d e r e _________veniie

Pierderi neamort. din 1935 • 
Cheliueli Generale:

Salarii fi gratificaţii 
Impozite diverse • . 
Dobânzi . . . .  
As'gurâri . *T* • 
Diverse . . . .  

Beneficiul N e t.........................

115 950 
1 9.244 

'1 6  105 
6 832 

20570

37 642 
168.701

51.528

Rezultate din vânzări:
Coloniale . . . .  
Manufactură . • 

C o m is io n .............................

171.754
78563

250 317 

7.560

-

257.877 257.877

C U G IR , la 31 Decemvrie 1936.

Administrator delegat: P r e ş e d i n t e :  pf. Contebilitate:
ss. R. H E R L E A  ss. A. S C O R Ţ. E S C U  ss. A. P A S C A

Comitetul de Cenzori:
as* Dumitru Romană ss. Oltean Ion
ss. F- Mărginean ss. Luputlu Petru.

Dr, A lB X , HKRMJ Tipar»! Tip.gr.hef „LUMINA" Orlstf*.


