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Solia învierii lui Isus Hristos.
de: t raler Ravel oniu

In Hnlftea de mormânt a nopţii de Paşti răsună glasul clopo
telor din turnurile bisericilor româneşti. Creştinii aleargă la b'serică cu 
înfrigurare şi abia reţinută bucurie, ca să se împărtăşească din mişte 
rul sfânt şl din Taina de necuprins a învierii Domnului.

De când s’a revărsat solia 
luminoasă a celor dintâi Paşti 
asupra fetei îngălbenite de frică 
şi desnSdejde a aposto Hor şl 
le-a adus ves'ei de bucurie a 
învierii Dlui, s’au implicit două 
mil de ani în Istoria omenire!.
Aproape este fără de sfârslt, 
numărul sistemelor de gândire 
şi orientare, cari *e îmbie ca 
îndrumătoare şl conducătoare a 
omenire!, cu făgăduinţa că o v r > 
conduce-o la pământul sfânt al 
fericire!. Şl de-asupra capetrio? 
f ământate şl înfierbântate a o- 
menirei din zilele noastre se înal
ţă stindardele simbolice ale a- 
acestor reţete de viată, — ome
nirea creştină însă care cu cucer
nicie smerită se î nc h i nă ,  în 
noaptea învierii, lui Isus Hrfs- 
tos, mărturiseşte cu glasul apos
tolului: şi întru nimeni altul 
nu este mântuire, pentrucă nici 
un nume altul nu este dat sub 
ceriu oamenilor, întru care tre
buia să ne mântuita no i.... 
decât Isus Hristos cel înviat dfn morţii

Iată deci, nn mormânt, care e de două mil de ani şl încă nu 
s’a răcit! Un mormânt Jângă care veghiază cucernicia sutelor de mi- 
l'oane de oameni, pentrucă simţesc şl cunosc, că fără Hrisfos nu 
este nădejde de viitor biruitor, nu este orientare socială luminoasă şl 
viaţa nu-şl găseşte regimul de grafit neperitor.

Cezari, tirani şl dictatori pot întemeia împărăţii puternice şi

universale; oameni de ştiinţă pot opri în loc, pe multă vreme, aten
ţiunea contimporanilor eu descoperirile şl rea izărlle lor technlce,sau 
de altă natură; artiştii pot realiza opere de frumseţă uimitoare.... 
toate Insă, nu sunt indestulitoare şl nu pot stâmpăra adâncul îeseto-

toşat al sufletului omenesc, — 
dacă am uitat să ublăm pe ur
ni, le celsil înviat. Şl eroul din 
Faust a iul Goethe a încercit 
receptele omeneşti ale ferlcbti, 
— de cari însă nu s’a îndestu
lat, (1 numai s’a obosit şl pe 
urmă a desperat In frământă
rile desperării s’a hotă ât să-şi 
curme viaţa. Când însă, a ri
dicat mâna înarmată împotriva 
propriei sale vieţi, a răsunat su
netul s'ânt al clopotului biserî- 
eei în care se aetba zîua îovierii 
Iul hus Hristos, care a mijlocit 
şl în sufletul său minunea resu- 
re ţ?ei.

După, aproape, douăzeci de 
ani trăiţi în zodia libertăţii şi a 
învierii na ionale, se pare că su
fletul neamului nostru se risi
peşte şl se cheltuieşte in des
perate frământări sociale şi po
litice. Aceasta se întâmplă, pen
trucă apreciem viaţa noastră 

E  R  E  A  naţională din perspectiva urei
şl a falselor şi mincinoaselor 

| criterii de judecată şl mai ales, pentrucă, ne am pierdut nădejdea pe, 
nedreptul, îatr’un viitor biruitor şl îatr’o dreptate socială mântuitoare.

Să sune insă şl să răsune clopotele bisericilor noastre şi să 
ducă solia învierii luî Isus Hristos în toate inimile româneşti ea să 
în'elesgă, că drumul la înviere duce prin Go’gota, şi să creadă, că 
deşi (alea luptelor noastre polii!:e trece pe sub loviturile de sblclu, ale 
Pjlaţîlor, Kal'f lor şi Irozilor politici, totuşi ne duce la mormântul învierii.

C h r i s t o s
I m J &n v i a t !

De câteori prăznuim Sfintele sărbă'ori ale Paştilor, învierea Domnului 
nostru Isus Christos, — de-atâtea ort toată fiinţa mea se cutremură 5! se 
strânge supt putere a măririlor lui Du mnezew Parecă însăşi trupul şi fiinţa 
mea lumească este împrejmuită de puterea nemărginirilor şi se zbuciumă 
zădarnic să fie cuprinsă întrănsele.

Dar să vede că omul nu poate să izbăvească lot ce a geşit în vie ta 
sa pământească• Sf de-aceea măcar în zilele marilor praznlci se uvine să 
ne adâncim toată cugetarea şi toată simţirea la Dumnezeu.

Pe pământ pace şi 'ntre oameni bună învoire! Aceste cuvinte, cu 
toată puterea izvorului lor trebue să ne stăpânească măcar în aceste zile 
d sfintelor sărbători

ră dorim pzeea între popoare, — pacea înire neamuri şi seminţii şi s i 
dorim bună învoirea înire oameni•

Câtă zavistie nu este în lumea care se frământă pentru bunătăţi 
şi măreţii lumeşti Dar măcar î i  aceste zile ale Sfintelor sărbători de Paşti, 
să le înlăturăm şi să le înlocuim cu dorinţa fierbinte a păcii şi a bunei 
înţelegeri în numele Domnului nosiru /sus Christos, care a înviat din mortU 
cu moartea spre moarte călcând şi celor din morminte, viată dărulndu-le• 

Si noi Vă urâm tuturor bunilăr creştini, cari Irătti cu fapta şi cu
getul întru învăţătura lui Christos şi pentru mărirea lui Dumnezeu, un

CHRISTOS A  INVIATI
D r .  A le x .  H e r l e a .
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N eopagânim ol german.
Istoria si-a spus deja verd ctul 

definitiv, că războiul mondial l’a pro
vocat Germania, care si până acoa- 
lea era Incarnetiunea militarismului 
cu pofta de a cuceri si s'ărâni lu
mea. Era un nărav din fire aceasta 
sălbătăcie a poporului german, al 
cărui nume e de origine kdtă si *n- 
seamnă: zblerător \ lăudăros• Celce 
cârmu'eşte destinele popoarelor însă 
a făcut o mare dreptate Is'orică: ger
manii au fo3t învinşi trebuind, să su
porte sancţiunile cuvenite egresorului 
care în oi orile kateklismului a ruinat 
ţări si popoare si a distrus o civili
zaţie veche, la sinul căreia lumea 
intreagă era în ritm de progres si fe
ricire.

îngâmfarea germană cu furia ei 
teutonică n’a putut, să se dume
rească. Ei aveau în tată o decepţie: 
militarizarea lor, dusă la paroxism, 
credeau ei, că va fi iresistibilă, in 
realitate însă s’a terminat cu o frân
gere catastrofală, căci deasupra vo
taţilor de a învinge era o voinţă mai 
tare, cea a popoarelor aliate contra 
lor iar mai presus de toate era vo
inţa lui Dumnezeu cel drept si mare.

Reculeşi în anumită măsură din 
situetia, în care s’au sbălut după 
războiul perdut, au început, să se 
frământe din nou. pentru a se reface 
fi în cele din urmă firea lor de ori
gine s’a găsit pe sine insăs- Ei au 
născocit, că pe lângâ militarizarea ca 
armată gi armament să producă si o 
militarizare de ordin religios a sufletu
lui germen prin transformarea si meta
morfozarea structurii acestuia în sens 
de educaţie naţională exclusivistă la 
extrem. Această curioesă operaţie în 
ipoteza, că militarizarea energiilor su
fleteşti e chiar superioară celei ostă- 
festi astfel un dualism al militari
zării va pioduce minunile de viitor, 
la cari aspiră germanii. Aci este 
punctul de polarizare al tuturor efor
turilor, pe cari le-au desvoltat gi con
tinuă a le desvolta poporul germen 
pentru pregătirea unui nou războiu 
mondial de felul, cum numai furia 
teutonică ştie, să-l facă.

Zugravul dela Braunau cu ai săi 
au întemeiet şi organizat ntt onal- 
8ocialismul, care prin mijloacele-i te
roriste au înăbuşit Germania bine- 
cugetătoare în măsura, că hitier.s- 
mul gi-a făcut mendrele, cum a voit 
Si i-a succes, să-si menţină dăinui
rea de azi pe mâne.

Dar nazismul nu e ultimul grad 
in gama fanatizmului gi fanatizării 
germane. Mai nou Hitler e suprali
citat de Ludendoiff, cel, care a apli
cat în realitatea războiului mondial 
toată săibătăcta teutonică cu actele 
ei de vandalism, crud aii tate gi dis
trugi re. Acest general merge în fa
natismul lui de rasă mai departe gi 
de limita, pe care em gândi-o, că 
e punct (xtrem. El sa  împăcat cu 
Hitler gi ca rezultat al acesteia in 
aceaŞi zi s’a publicat un decret ofi
cial, prin care păgânismul german 
de odinioară a fost evocat gi intro
dus în Germania de ezi ca religie, 
ca re se bucură de o deplină egali
tate de drepturi cu celelalte rekgiuni.

Aceasta înseamnă, ca germenii 
să revină la acea religie de origine, 
care în toate ale ei era îmbibată de 
savurarea perversă a sălbătăciei în 
luptă Şi de setea de sânge a tigru»

| lui ucizând cât mai multi duşmani 
| cu o crudeilate cât mai înfiorătoare, 
j fie ei băi beţ-’, femei sau copii. A- 
j cea stă concepţie stătea la baza cre

dinţei lor. De care o s’mbol'za zeul 
principal Wotan sau Odin cu lancea 
lui miraculoasă, care distrugea totul 
— si fiul acestuia Z;o sau Tyr, a cărui 
singură plăcere era furia războiului. 
Cu cât mai sălbatic s’a purtat ger
manul în luptă, nimicind cu cât mai 
multi duşmani, cu atât g’oria Iui era 
mai mare iar răsplătirea lui mai 
superbă.

*
Religia e o reoglfndire a cons

trucţiei sufleteşti a unui popor dar 
;l a mentalităţii lui. Din acestea pre
valent cea dfntiiu, întrucât stractura 
sufieleăscă determină şi re gules zl 
comportarea omului in viaţa Colecti- 
vitlţif. Aţa şi la germani. Numai cât 
vechea religie germană nu s’a for
mat Ia mod măiestrie adeca cu ana. 
mite mijloace şi formule apriori slice 
chemate a produce o religie ca un ar. 
ticol de fabrică întocmai după mode
lul confecţionat înainte. Ea s’a plimă- 
dit ca orice altă religie pe cale natura
lă ia conformitate cu legile iiri, cari 
de tei mini individualitatea unui popor.

Ludendorff ins», cm de cazsrmă, 
crede, că o religie se poate produce 
ia poruncă. Ei concepe, că finaliza
rea poporului german pe calea ex
citării şi alimentării orgoliului natio
nal şi sugestia superiorităţii rasei 
peste toate celelalte cite un mijise 
propriu de a -1 scoate pe german din
concepţia creştină dc nai fi n.1 situa
în plglnismul de origine, etnd felul 
religiei lui inadevăr era un factor 
operant asupra psichicului ostaşului 
german aşi, că acesta se avânta la 
un maxim de eroism, Generalul deci 
dă poruuca a se stimula şi înălţa 
egoismul şi trufia de rasă până ia 
acel potential, pe care-1 poate da nu
mai fanatismul credinţei încremenite 
in religie, ca prin aceasta să psată 
stoarce din sărmanul cetăţean 
german maximul de rezistentă şi de 
eforturi, cum ai zice; ultima vlagă, 
când va fi riaboiu: răbdare de foame 
şi toate celelalte lipsuri şi intemperii 
până ia extrema extenuare, numai şt 
numai să Învingă.

Şi cum in aceasta operă, pretinsă 
naţională, dar mai mult insană decâi 
comică, religia creştină i-st£tea fn 
cale, iată, ce spune el [n manifestul 
citră poporul german;

„Creştinismul este o religie stră
ină, care contrazice ereditatea noa
stră, ea ucide calităţile noastre de 
rasă.

„Alternativa, care se pune pen
tru noi astăzi, este următoarea'.[sau 
ne debarasăm de dogma creştini si 
in felul acesta să realizăm misterul 
incarnării poporului german sau să 
vegetăm în putregaiul unei umani
tăţi fără consistentă">

Iată, cum vrea Hitler şi Luden- 
dorff -—par noble fratrum — să 
descrettineae poporul german de azi 
pe caue religia Sfintei Cruci în timp 
de aproapt 2000 ani l’a îmblânzit şi 
l’a mai apropiat de Dumnezeul nos
tru creştin, — Ia bestie mai rapta- 
toare decât tigrul, Şi aceasta se face 
in mod oiicial aşa, ci noua religie 
pf gănX ar fi, si devină religie de stat 
ca in felul acesta să pregătească po

porul german pentru noul războiţi
mondial, ţinta ficşi a germaniei.

*
Dacă opera de des :reştfnare a lui 

Ludendorff ar fi a unui şef de trib 
din canibalii cei mai fforoşt, cari tşi 
scontează gloria după numărul căpl- 
ţinelor celor ucişi de ei, affşâadu-le 
ca trofee, ai intelege.o. Dar ca un 
general-mareşal neamţ, la vâ'Stă de 
72 ani împliniţi, să vină şl după a- 
proape 2000 ani de civilizaţie creşti- 
nă să-ţi probige aşa o religie, nu 
că e culmea nebuniei, ei o plagă, 
care daci a’ar realiza, ea ar p odace 
cu siguranţă sfârşitul catastrofal al 
poporului german.

Iată deci groiava mfeiună cu şar- 
latanismui ei, că h'tlerismul e o miş
care naţională inspirată de învăţ tara 
lui Christos, deci cine adoptă hitle- 
rismul, acela se pune tn slujba Cru
ce! celei adevărate, Când In realitfte 
crucea cârligatl este simbolul celui 
mai crud prgân'sm. Acest şarlatinism 
e dtt de gol şl prin lupta declarată 
intre statul hitlerist şi b'serica creş
tină cu rel’gls Indurării şi iubirii.

Dar cine va crede, că opera a- 
ceasta perversă şi bastardă se va 
realisa vreodată?

Religia unui popor nu e marfă 
de iabricaţiune, ci o spontaneitate re
zultată din factorii creatori ai ei. 
Vraja religlunei creştine intrată la 
om, i-cuprinde toată fiinţa şi impri- 
mă peaetea darului ei.

Reactiunea împotriva operei neo- 
plgâne este deci imanentă, doar nici 
germanul nu e o fiinţă aşa de deabră- 
cată de însuşirile omeneşti, nobiilale 
şi iailtate de etica şi cultura creştină 
bimilenară, încât s | rl st o mie şi dis- 
trrgi opera de civilizate divini. Că
rei* i-datoreţle cultura şi progresul, 
la care a ajuns, aşa numai de dra

gul de a face gigantici retrogradare 
bimilenari la vechiul plglnitm,

Şi apoi un lflcru: nu poale trăi 
un neam in ansamblul popoarelor la
mei in aşa felj ca el să fie o veci- 
nibă sibie a lui Damokles deasupra 
capetelor celorlalte ţâri, Viata Inter
naţională a statelor azi este fosrte 
evoluată iar cointeresele lor sunt ţe
sute din Ic finite fire. De aci solida
rizarea, ce se crează latre ele, când 
e vorba da a doborâ duşmanul co
mun. Cum pentru indivizi aşa şi pen
tru popoare stă adevărul: Nu cresc 
copacii până la nori-

Dunmvira tul H'tler - Ludendorff 
vreau, si oprească cursul lume*, azi 
determinat de civilizaţia creştini. 
For (a cucerii o are a acesteia eate in
durarea şi iubirea, cari Înving toate 
pedecile sllbitlciei. Ea eate o civi
lizaţie de ordin divin, asupra căreia 
nu poale lua puterea nici chiar na
zismul. Potriveşte deci, ca de iache- 
iere să evoc tablotl din Tragedia 
omului, când savantul lucră In labo- 
ratoriul lui, ca să producă homun
culus adeca f in ţa omului viu pe cale 
ch'mică. Deodată apare Spiritul pă
mântului, care loveşte in retorta sa
vantului, e»re se sparge puzderi. Iar 
savantul adânc afectat de aceasta 
plagă exclamă: Acum pot să-ml
încep opera din nou.

*

Toate acestea sl le ştie şi înţe
leagă falşii proiefi ai neamului ro
mânesc: Zeiinschi Z-lea Codreanu, 
Cuza şi cu Goga Cum şi sărmanul 
Cioeoiu Vaida, care afişează şl el 
„schinteia" hit’.eristă şi fac cu to(ii 
laolaltă opera Criminală de a submi
na Creştinismul, cire singur posta 
determina civiliiaţia omenirii şi tn 
viitor.

II>r. I u s t i n  JP o p .

Partidul Naţional-ţărănesc
a învins în alegerile comu
nale toate celelalte partide

Din toate oraşele şi jude(ele ne 
vin ştiri îmbucurătoare despre rezul
tatul alegerilor comunale şi judeţene. 
In cele mai multe locuri partidul 
nostru Naţional-ţărănesc a învins 
toate celelalte partide, chiar şi pe li
berali In multe locuri, iără să mai 
voibm de vaidiştl şi alţii, cari sunt 
aproape inexistenţi.

D,n resultatul alegerilor comunale 
şi judeţene, s’a văzut precis că cel 
mai tare partid de opoziţie este 
Partidul National-tărinesc şi ca atare 
numai lui îi poate reveni puterea şl 
s’a mai văzut că a bătat chisr pe

liberali,*dovedindu-se astfel tu multe 
locuri mii tare decât guvernul, care 
dispune de funcţionari, de adminis
traţiei de jandaimi şi dc alte m’j- 
loace de constrângere.

Din resultatul dele Iaşi, capitala 
Moldovei, unde a fost cuib de libe
rali, gforgiştl şi gogo-cuz’şti, Încă 
se vede că Partidul National-tărinesc 
a fnvins toate partidele de opoi'ţle, 
ba chiar şi pe liberali, — de-acea 
trebue sl aveţi încredere In Partidul 
Naţional-ţărănesc şi conducătorii săi, 
cari ne vor duce la biruinţă sigură.

Gazeta noastră a împlinit
%2 ani de existenţă

Ducând o luptă care nu are ase
mănare, am reuşit să împlinim 2 ani 
de ex'8tentă necontenită a gazetei 
noastre*

Când am scos primul număr, mul
tă lume era sceptică şi neî telegăfoa- 
re fiindcă ne vedea lipsiţi de supor
tul material pe care-1 oferea înainte 
vreme dl Aurel Vlad.

Puterea conştiinţei şi a voinţei de 
a birui puterile satanei s’a dublat în 
interiorul nostru şi cu forte unite am 
plecat la drum nou şi am reuşit cu 
ajutorul lui Dumnezeu să înfăptuim 
o operă de educaţie cetăţenească

| prin gazeta noastră timp de 2 ani 
, de zile.

Toate acestea nu le putem datora 
decât rezistentei titanice ale condu
cătorilor noâtrii iubiţi cari n’au crutat 
nimic pentru a asigura izbânda cau
zei noastre în acest jud't şi isbânda 
Hrănimei democrate asupra doritori
lor de dictatură fără control.

Libertate, libertate, libertate, strigăm 
din toată puterea conştiinţei căci tu 
ne-ai dus la emanciparea socială şi 
b ruin ta politică de azi fi tot prin ti
ne trebue să isbăvim mâine]

Dr A. H.
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Guvernul a majorat impunerile
fără iiioi o măsură.

De câteva «II*, ziarele acriu me
reu despre felul cum se fac Impune
rile pe acul Ia curs. Toate comisiile 
lucrează firi mill la mărirea impo- 
altului f«tl de cel de anul trecut.

Lumea protestează, dar aceite co
misii se fac că u’aud.

Se pare că liberalii urmăresc o 
sdevărată politică cu aceste mlriri 
de impozite care nu au nici o justifi
care. Ştiind bine, că majoritatea par
tizanilor politici ai liberalilor nu vor 
pi* ti nici un fel de imposit, acum 
când sunt gata de ducă, liberalii speri

In continuarea zdunirilor noastre 
cu fruntafii din diferitele plase a a- 
vuf loc Duminecă In 25 Aprilie 1937 
la Deva, adunarea comitetului din 
plasa Deva.

Au luat luat cuvântul conducăto
rii noţtri, d-nii Dr. Iustin Pop, Dr. 
Nicolae Penescu. adv. Lizir Dânşo- 
reanu, D-. Iosif Roman, Iosif Demes 
etc. Din plasă au participat următo
rii fruntaşi:

Oraşul Deva - Ardelean Dionisie, 
înv. Grecu, Oancea Ahxandru, Şte
fan Gligorle, Bobij Andrei, Aurel 
Lupaş, Târziu Gheorghe.

SImeria 1 Andrlca Vasiie.
Simerta-veche s Todor Ion, Mun

tean Ion.
Almaşul-sec- Blnează Ghorghe, 

Blnezaă Adam, Ulmean I*n.
Archla: PălCău Gheorghe, Şt'r- 

ban Gheorghe, Ro san Nicolae, Pă
curar Ion, Stoica Aron.

Căol- Tema Leorte, Muntean 
Adam.

si aibă un plus de Încasări dels s- 
Cei care — din neştiinţă — nu f*c 
apel la termen.

Altfel agricultorii, meseriaşi ţi in
dustriaşii ae văd impuşi anul acesta 
cu 20 până la 40 la sută mai mult.

Protestele contrlbuab’lilor n’au de
loc putere asupra comisiilor de im
punere.

Alta ne.a ficat guvernarea libe
rai*. Se laudă cu îniăptuiri şi realizări 
care nu prea se văd, da? nu aminteş
te nimic de execuţiile perceptorilor, 
care pentru 50 lei, ia ţăranului pătu
ra din pat.

Cozla: Popovici Miron, Duma 
Petru, Josan Petru, Duma Aron, Mr. 
riş Gheorghe. Toader loan.

Herepea; Joaan Fillmon, CionC* 
Gheorghe, Dsn Augustin si Mihuţ 
Lazăr.

Mintia •' Podelean Ioslf, Podelean 
Avram, Săbău Petru, Jula Avram.

Popeşti: Rotea Miron, Rotea Ior
dan, Crişan Adam,

Velei: Sârb Rudolf, Bonca NiCodim
Vulcev: Boanli Aron.

Bălata: J -Ier Petru, Dubariu Gh„ 
Bodea Vichcntie, Jala Ion.

Boholt - Paie Aron, Alb A’buţ, 
Chiţiba Alexandru.

Hondol : Cibian Ion.
Mâgura-Toplita-’ Bata M!ron.
Nojag : Ormiudean Petru, Moise 

Moise.
Solmuş : Luca Andron.
Toplita-Mareşană: Popa Nicolae.
Fornădia: H*nJ Nicolae.
Nevoieş: Henţ Nicolae, Ţămaş 

D tru, Sav Vaailie.

Ce garanţie prezintă aceştia, că 
tocmai di p? cum la constituirea con
siliului comunal, atunci clnd cu aju
torul unui individ tot de talia for din 
partidul liberal, credeau, că pot ob
ţine postul de primar ajutor au ne
socotit Înţelegerea făcută de repre
zentanţi tflturor grupărilor politice, 
nesvând nici curajul, şi nici măcar 
banul simţ, să anunţe ncrespect'rea 
arg jsmentului luat.

Ia urma acestora nu am nici o 
garanţie, că atunci cftad cei respon
sabili pentru daunele suferite de o- 
rsş se vor vedea strâmtoraţl, nu vor 
oferi ceva avantaje, şi cei cari şi-ar 
călcat odată angajamentul, nu şi-l 
vor călca şi a doua oră.

Iată dar de ce lupta pentru obţi
nerea despăgubirilor cuvenite oraşu
lui o voi susţine cu consilierii cari 
(n mod demn şi cinstiji şi-au ţinut 
angajamentele şi şi-au respectat iscă
liturile.

Cei cari fşi permit, să bârfească 
fi se caute ceartă, ficâadn-şi reclamă 
prin gazete, au făcut primul pat in 
administrarea comunei Îngreunaţi de 
deaaprobarea cuvenită celor ce-şl cal
că cuvântul şi ca atare sunt lipsiţi de 
■cto rit iţea morală de se pretinde de 
susţinători ai Intereselor cetăţenilor 
acestui oraş. Pata ruşinoasei purtări 
avute Cu ocazia constituirii consiliului, 
li lipseşte de dreptul de a vorbi şl le 
va rămânea pe frunte neştersă pen
tru totdeauna.

Primiţi D le director asigurarea 
stimei ce Vj păstrez

Adv. Gh. VOISAN, 
ajutor de primar al oraşului Orăştie.

*

Joi 6 Mai, va apare Ia Capitală 
un nou ziar popular de informaţii
.Timpul*, sab direcţia d.lui Gr. Ga- 
fence.

Străin de orice politici de partid 
şi complect liber de orice angajamente 
ori interese lăturalnice, .Timpul" f|- 
gădueşte să păstreze obiectivitatea 
cea mai desăvă «iii, informaţia şi co
mentariul Ini urmând si fie un în
dreptar da o nedesm’nţ.ti corecti
tudine şi imparţialitate pentru opinia 
publică.

înăuntrul acestor puncta cardinale 
vor activa zilnic la „Timpul*, ziariştii, 
scriitorii şi publiciştii de mare pre
s tau , d-nil Gr. Gifencc, A. Cortea-

Dăm cu multă plăcere io s scrisoa
re! de mai sus a d-lui ajutor primar 
Gh. Voişsn din care rezultă cu priso
sinţa, că articolul apărut in „Solia 
Dreptăţii" nu era pornit din senti
mental răspunderii pentru interesele 
obşteşti ci din mesch’ne interese de 
supralicitare a Insuficienţelor condu
cerii Frontului Românesc.

In afară de toate cele iafaţişate In 
scrisoarea de mai aus noi ştim că 
nimeni afară de dl Gh. Voişan nu a 
Cerut el Însuşi reducerea salariul său 
aşa cum a făcut atunci când sub 
guvernul partidului Nsţional-Ţărlneac 
fiind primar al oraşului dela suma 
de 11000 Lei la suma de 6000 Lei, 
a sters el insnşi toate apuntamente- 
le ia natură ce le avea dels primă
rie cum este luminatul gratflit 10 
stlnglni de lemue şi alte beneficii 
ta natură.

Toate acestea le-a făcnt ta inte
resul material al oraşului crezâad că 
prin aceste economii cari i’au atins 
pe el îasuşi va pntea să contribne 
ia consolidarea situaţiei materiale des
tul de şubredă pe care o avea ora
şul nostru.

împotriva acestui om nu se poate 
cârti şl insinua decât cu reacredinţă 
san din lipsi de Cunoaştere a reali
tăţilor,

Ţm^m a atab iii că lupta pe această 
chestie plasată pe un plan personal 
şi politic a fost declanşată de repre
zentanţii f ontului românesc, pe cari 
li Incucoştinţăm că îşi vor primi răs
punsul fără întârziere şi fără nici un 
menajament.

nu, T. Pisani, Cezar Petrescu, N. 
Dascovici, Camil Petrescu, Demo- 
stene Botez, I. Auestiu, Mihail Jsra, 
J. B. Fiorisn, Mire**» Grigorescu, Va- 
s le Mucteanu-Ardeal, N. Cmrandfno, 
C. Mici ora, S. Cams bel, precum şi 
numeroşi întreprizi reporteri, apoi re
dactori şi corespondenţi din princi
palele centre străine şi din toate un
ghiurile ţării.

Reportajul fotografic, desenul şi 
o tschnică impecsb lă vor desăvârşi 
alcătuirea acestui nou ziar, aşteptat 
cn un neobişnuit interes.

.Timpul" va fi aiar de dimineaţă 
şi se va vinde cu Lei 2.

Problemele oraşului Orăştie.

Ce răspundem valachiştilor 
din consiliul comunal.

Adunarea comitetului
de plasă din DEVA.

Apare ziarul „Timpul“.

Două consfătuiri.
Constatările unuia care a fost prezent.

Prim’m la redacţie din partea dlui 
adv. Gh, Volşsn scrisosrea ce nrmeszi:

DOMNULE DIRECTOR,
In numărul 17 din 22 Aprilie 1937 

a gfzetei .Solia Dreptăţii din O că 
ştie a apărut un articol Intitulat .Tot 
In legătură cu Primăria* prin carete 
face insinuarea, că subsemnatul aş' 
fi renunţat ia programul politic ses 
ţiant in legătură cu Primăria Orişlie 
In s:hlmbul beneficiilor asigurate prin 
calftstea de sjutor de primar ce o 
deţin, nesueţinind şi acum chestiu
nea cu fancţ'onarii minoritari dels 
Primăria Orăştie.

Faţă de această insinuare necu
viincioasă ţin a stabili următoarele: 

Chestiunea reaponzsbUitlţii pentru 
daunele suferite de oraş, prin pi-ta 
funcţionarilor minoritari, nu a foit 
pusă nici când de consilierii pretinşi 
si „Frontului Românesc*, cari a’au 
mărginit a interpela doar ta ş ’dinţa 
consiliului primarei oraşului, referi
tor la unele acte, cari pe motiv, că 
sunt secrete, nu a fost puse de pri
mar la dispoziţia uror consilieri, 

Chestiunea, că dne răspunde de 
(lăutele suferite de oraş, prin faptul, Că

s'a plătit şi p ăteşts funcţionari mino
ritari, fără ca aceştia aă prestsae ser
vicii, nu a fost pusă de consilierii 
„Frontului Românesc", fie că nu au 
vrut să o pună fie că nu au ştiut cum 
să o pună.

Aceasta chestiune a fost ridicată 
de subsemnatul înainte de constituirea 
consViu’ui şi o voi susţine nelntre- 
ruot- până când ore şui nu va ft de- 
spăgab t de daunele suferite, întocmai 
după cum în consiliu am susţinut, 
responsabilitatea pentru daunele su
ferite de oraş de pe urma felului 
cum conducător i liberali dela pri
măria Orăştie au arendat „ Moara 
cetăţii* sub regimul liberal, la care 
interpelare a mea consilierii „Fron
tul Românesc* au tăcut chilie- (Se 
zice că unul dintre ei este rudă cu 
arendatorii şt advocat a acestora)-

Chestiunea daunelor ia urmaplă- 
tirii funcţionarilor minoritari o voi sus. 
ţine fără unii consi'ieri ai „Frontului 
Românesc", pentru simplul motiv, că 
aceştia nu mai prezintă garanţia mo
rală, că la un moment dit rând in
teresele personale le dictează altfel 
na vor cilca angajamentul luat,

La cele două coaifltuiri politice 
cu ş fii satelor din jurul Devei şi 
Orlştiei ţinute la 23 şl 25 Aprilie a. 
c. conductorii partidului niţ'oaal-ţă- 
rănist au explicat pirtizaoi’or progra
mul de conducere al acestui partid.

Au fost mai malt nişte întruniri 
ic time, iar problemele desbftute atun
ci au fost In aşa f 1 susţinute, încât, 
atât vorbitorii rât şl ascuitjftorii au 
luat cu toţii parte la discuţie. Partl 
dul nailon* I ţărănesc fiind tin partid 
d< mocratlc, InţeU gs că ori ce hotărâ
re luată de conducători să fie adusă 
Ia discsţle pub’ică şi numai după ce 
s'a discutat amănunţit să fie definitivi

Si acest lucru nu place partidelor 
de extrema stângă sau dreaptă- El 
vor dictatură: *Ş» vreau aşa fac. 
Dar cine e omul sănătos ea minte si 
se la după asemenea iaclplţ'naţi!

Dl Dr- Iuaffn Pop cu înţeleaptă 
dsale jsdecată a explicat la Deva ce 
este democraţia şi cât este de avan
ii joasă pentru conducerea ţării nos- 
tre, care suntem un popor de plugari.

D. Dr* Nicolae Penescu, vice pre
şedintele organizaţiei venit pentru câ
teva sile In jttdeţul nostru, ne-a spus

sşa de frumos cine sunt conducătorii 
partidului naţional-ţărănesc trecutul 
lor istoric In acest! ţ*r*. cinstea şi re
spect ii cc-afi pentru lege şi dreptate.

D. Dânsoreanu prinţi'o cuvlnta- 
re bine inch gali, a destăinuit o.serie 
de fapte neclnstte comise de anii 
funeţ omi. A cerut la £ei presaţi s2-I 
aducă la cunoştinţă toate nelegiuirile 
comise de cel puşi si aplice legea, 
ca atunci clnd vom veni la conduce
re să fie aspru pedepsiţi,

Li Orăştie directorul „Soliei* dl. 
Dr. Alexandru Herlea, * făcut fin as
pra rech’zitoriu al frontului românesc 
Care a baijo :or t sfânta cruce Întrebu
inţând o ra instrument politic.

Şl au mal vorbit şi d- protopop 
Vaier Pavelontu şi d. colonel Bances- 
cui Şi «Iţii-

A fost ceva frumos şl plăcut. Ple
când dela aceste două întruniri mi-am 
s i i :

— Iată un adevărat partid creşti
nesc care va întrona cinstea şi dem
nitatea |n această ţară.

Merită să f in cu trup şi suflet 
aii tui 1 de conducătorii lui.

Ion al Popi,
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ŞTIRI.
Colectă de sfintele Paşti pentru oame

nii miloşi, credincioşi şi cu frica lui D-zeu.
Gazeta noastră aflând că într’o 

comună învecinată este o familie 
compusă din 7 persoane toti copii 
mici, avize ti ea câştigul unul părin
te care era cărăvş cu un ca' pe ca
re l'a cumpărat cu 5000 lei şi care 
era singura lui avere, — şl af'ând 
că zilele astea a murit calul omului 
şl că astfel numitul poguboş nu poa
te să câştige nici atât cât este nece
sar pentru hrana copiilor, gazeta 
noastră roagă pe toţi creştinii să dea 
cât pot pentru a ajuta pe acest ne
norocit să-şi cumpere Iarăşi calul ca
re a murit şi să-şi poată începe me
seria,

Totl cari dorise să conlrlbue cu 
ceva să trlmeată sumele pe adresa 
gazetei noastre cu arătarea că ele 
sunt trimise la colecta deschisă de 
noi, ,

*

f  LILY OLARIU. Anunţim cu 
durere încetarea din viaţă a disrnid 
şi nobilei fice a d’ui Dr. Virgil Ola- 
rio prlmpresidentnl Tribunalului Ho. 
nedoara LUy O'ariu studentă in 
etate numai de 25 ani, — întâmpla
ţi (n ziua de 20 Aprilie 1937 in D*vj>.

înhumarea rămăşiţelor piroâ iteşli 
a avut Ioc ia ziua de Vineri 23 Apr. 
1937 ora 3 d. m. în cavoul familiar 
din Lugoj ut de au fota îrsniportata.

Trsnsm tem pe acostă cale întris
tatei familii cele m»i sincere condo
leanţe.

♦
f ANASTASIA ROŞCA rls*. 

S1MBOANU. Anunţăm cu multă după 
multa durere încetarea din vjaţă a 
Duel Vid. Anaativu Roşea n£s:. 
Simboanu care s’a întâmplat in ziua 
de 11 Aprilie 1937 în Ier.

Dîfuncia last după ea o i miile 
numeroasă şi vrednici, c«re o plânge 
şi letre care se «f<ă fiul siu Dl Co- 
m’sar Roşea St, d«la poliţia lo'ală.

înhumarea rămăşiţelor pSmâatcş'i 
a avut loc ia ziua de 13 Aprilie 1937
în cimitirul gr. 0 *1 . dtn Io;.

Transmitem pe aceasta cale Intr s- 
tatei familii condoleanţele noastre.

CĂSĂTORII: Văduv comerciant şi 
proprietar In etate de 40 ani cu 2 co
pii, doresc cf sătorie eu o văduvi, dom
nişoară până la 35 ani cu dotă dela 
50—100.000 lei.

Trimiteţi fotografii la ziar pt. M. T.
*

Dl MANIU PLEACĂ IN STRĂI
NĂTATE. Dl Maniu va pleca după 
Paşti în străinătate, unde va rămâ 
nea piui în Iunie.

•
PUBLICAŢIUNE. Camera de A- 

gricultură a comandai un vsgon de 
Sulfat de Cupru (piatră vânătă) pentru 
a pune la dispoziţia agricultorilor pen
tru stropirile de vie şi pomii fructiferi.

Preţul redus a sulfatului de cu
pru este de 21 Lei per kg. Dortoril 
pol pio:ura cantitatea necesară la 
regiunile agricole pe cit este posi
bil insă asociiadu se şi cumpărând 
cel puţin un butoi, care cântăreşte 
200 kg. Camera de Agricultură.

•
A MURIT EPISCOPUL MILITAR 

Duminecă a mnrit la A;ba-luiia epis
copul militar loan Strola. Marţi a fost 
înmormântat cu mare paradă mili
tară. — Facă i Dumntseu parte cu 
drepţii 1

ARESTAREA DOCTORULUI 
GEROTA, Ministerul de hterne a 
publicat următoarele: U.mlrind-se 
de msi mult t’mp auto ii ce redactau 
ilarul cludetain (re apare în ascurs) 
„Creaţii nostru* ataîsl k  12 Aprilie 
1937 au fost descoperiţi ca autori prin
cipali dr. Girota, dr Veluda ţi soţia 
celui din urmi, care au fost arestaţi. 
El au recunoscut faptele 1 acrim naîe. 
Cercetările continuă

Olumele noastre

Pirtiduî naţional - liberal d?n jud. 
H;n*do*ra orgamfz|9se înti’unul din 
oraşele noastre o îoirunlr# publică la 
e*re a lust parte un oarecare număr 
de cetăţeni.

Subsemnatul eram delegat să fac 
reportajul, Dintr’un g eşit calcul şi 
d»tonti ceasornicului csre-miră mas* 
neîotor* in d mincaţa Cu pricina m’atn 
scu-st mai târz u pferzlnd tacnul. Aia 
că, am fost n! volt fă plec cu al dov 
lea tren > ov’nd la C«rsn-S*beş, când 
îrtrunirea luase deja *fâ;şit.

I i gară mai mulţi sltenl, cunoscuţi 
d*la alte î truniri m’-au eşlt in cale

— Tîi ! ce păcat că n’ai fost la 
adunare die Ionică: . . .  A fost sşa 
d« fremos cum a’»m vlzta altă adu
nare.

Cazând că a avut loc In -re-o 
repr»*enkţie teatrală sau repreztn- 
taţie de circ de le-a plăcut sşa de 
mult întrebai:

— Dar ce a fost bade iţ« ds fru
mos?

— N’k  fost nimic deosebit. Dar 
s’a vo blt frumos. Mai Cu seamă unul 
gpănatec, mlrcnt şi firav la fsţă.

— Cum II ch*ma?
— Nu ştiu.
— Ş! ce-a spus?
— Şt!e-1 muml-sa ce-a spus, dar 

frumos x mai spus, că par’că te un
gea la infmă, nu altceva.

Aţa suni liberalii. Vorbise frumos 
zăpăcesc capetele mulţime! dar de 
fapt nu spun nimic, poporal nu pos
ta să aleagă nimic şi nu sunt de ni
ci o ispravă.

*

ÎNLESNIRI DE PLATA IMPO
ZITELOR CĂTRE STAT. Contribu
abili cari vor a hta impozitul trimes* 
trial la începutul fiecărui trimestru în 
decurs de 45 sile 15 Mai, 15 August 
16 Noemvrie, şi 15 Februarie — 
vor beneficia de o reducere de 5% 
iar cei ce vor achita împrzllul în în
tregime până la 30 Iunie a. c. vor 
beneficia de o reducere da 7%.

Contribuabilii cari au impozite res 
tanie vechi, provenite din impezite 
direct: şi indirecta, cont. legilor In 
vigoare, vor pe tea plăti pfinl la d*ta 
ds 31 Ojtomvrie 1937 astfel: rămăşi
ţele până la 1 Ianuarie 1932 cu 20% 
numerar 30% titluri de rente de con
solidare sau boburi de impoz te res
tul de 5 j% adutindu-se In scădere 
rămăşiţele pe 1^32 şi 1933 până la 1 
Aprilie 1934 cu 20% numerar şi 80# 
titluri de rente de consolidare ssn bo
nuri de impozite.

Succesiunile deschise până Îs da
ta de 31 Decemvrie 1930 (succesiu
nea se consideră deschisă dîla dala 
decesului) se vor putea achita cs 20#  
numerar, 30% titluri de rente de con
solidare sau botiori de impozite şi 
50%' scădere.

*
VOM AVEA FOARTE PUŢINE 

CAISE. Din rapoartele primite la Mi
nisterul Cooperaţiei s’a constatat ră 
80# (a  suta) din rodul căiţilor s fost

UN JUBILEU RAR. Fabricile 
Ford au sSiblto»it zilele trecute un 
foarte interesant j ’blku. Şi anume 
Isxrăvlndu se şi vâ zâadu-se *1 25 Ies 
milion de «utomobi’e, proprietarul a 
dat un banchet Ic care au lî*t parte 
toţi muncitorii f brieeJ, Iar p» urmi 
proprietarul a fmpîrft între munci
tori şi săraci suma de 25 milioane 
de dolari, aderă după fiecare auto
mobil vând t făta un dolar. Minei 
for ii în schimb au boţii Ii ci vor ri
dica, pe b?nii lor, pe tartorul f b 5- 
cel, o statuie care s! îafstk’z*’ forma 
celui d%tâi avtomob l fabricat ds fa- 
bricele Ford.

*

DIN ŢARA LUI STALIN. Se ştie 
ră îj  S beria sunt tnm’şi sproipe 
toţi pedepsiţii din Rus’a. Altfel se 
expli ă cum acolo sunt de 10 ori mai 
mulţi bîxbaţi d rât femei Gjvernul 
boljevic acuma a trimis 20 000 de 
ftae în Siberia, urmSnd ca acestea 
sl se călătorească numai de ât cu 
bărbaţii necăsătoriţi de a olo. Al doi
lea transport se va face după o lu
ni, urmând ca atunci sl meargă în
Siberia 15 000 de fete.

•
CIUMA NEAGRĂ IN CHINA. Ia 

China bântae de o vremi ’ncoace o 
boală grozavă cărei* i-se spune în 
graiul poporului „ciuma cea n-sgrl*, 
Ea seceră fără mslS şl fft*ă ales m f 
de vieţi omenefta. Numai în ţinutul 
Tukien mor la si cite o *ută de th’- 
nesi.

*

CONCENTRAREA TINERILOR 
PREMILITARl. In u mi diapoziţiuni- 
lor data de guvern urm ezi ca la zi
lele de 25, 26 şi 27 Aprilie toji tine
rii premilitari din cupriasal ţării st 
fie concentraţi la luTgrtle de it tarea 
obşt. S', cum sunt îndreptarea dramu
rilor de hotar, şaoţuri. curăţirea po
mi or, livezilor, plantări de păduri 
etc,

*
ZĂCĂM NTELE NOASTRE DE 

PETROLEU Sunt foaita mu t cxplo- 
iate In t mpal din urm?, d n caua* 
că mtafariie petrolifere sunt ăutate 
kjtoate ţlrl’e cari se preg»tas: pen
tru eventualul rlzboiu. Se susţine 
Iasă Că dacă sctuale’e exploited pe
trolifere se roitmuă ca de prezent, 
In timp de 10—12 ani se vor isprăvi 
aceste zăcăminte.

*

UN RAID CĂLARE, SIBIU-KO- 
SICE (Cehcs’ovacia) s’a pom t In 14 
Aprilie e., la orele 7 seara, râod o 
echipă con pusă din cunoscuţii căll- 
reţi si unităţii militare dda Centrul 
de Instrucţie Sibin (Locotenenţii As
ian, Vlădescu şl Ştefănesct), însoţiţi 
de camarszii dtla unitatea respectivi, 
precum şi drţa celelalte unităţi din 
garnixioan}, au părăsit Sibiul. Raidul 
călare se va parcurge pe distarţa 
Sibiu-Kosice (Cehoslovaci») dus şi 
întors.

n’mlcitl de brumă şi de frigul din 
cele trei să tămâii din urmi. Tot a- 
semenea sunt ameninţaţi şi cireşii 
să-şi piardi reco’ta In xce^sş! pro- 
oad'e ca ş' prunii. Daci frigul va 
rămânea şl la perioida de I.iflorire a 
m*rllor acelaş, atunci rodul merilor 
va fi nm'n’nţat.

*
S’A FĂCUT. Numlritoarei nopn- 

iatiei Ia Pootk . So"otafl* a dit 34 
m lioanc 250 m'1. 1-itre aceştia sunt 
evrei 3 m 'ioan*' 500 m;i, c»m unu 
Îs s-ce polon**’, S* a’ce cl li Polo
nia ş{ numSral ţ'gamlo’- ett mal mire 
ca ori unde. Deci In total sporul a- 
nual ar fi (am 4(0 de m i dî s- flete. 

*
ANUL ACESTA. Şl Eg ptenii au 

f icut numărătoarea popuiaţ'ei. D a 
soîotah'le ce s°. cucoic ar fi de aproa
pe 16 miliosn i. Faţă de acum 10 ani, 
un spor de aprospe 2 mil onn**.

Do vânzare !
U i dormitor din lemn de tran
dafir americao, un serviciu 
d? porţelan pentru 12 per
soane, 3 ătnpl dacorat ve fru- 
moise şi mai multe tablouri. 

Informaţ iuni  se pot da In Str. 
M hai Viteaza Nr. 34.

Una casă de fer mică
<le vânzare.

de 17 luni, rasă zl- 
rnental, se află de 

vânzare. — D orito rii 

a se adresa la:
C R A N C IO V A  IO S IF

com. A u r e l  V la ic u ,

H î
Cumpăr TRACTOR marca 
FORDSON necesar pentru 
batoză de Ireerat. Poate fi 
folotit de 2—3 ani dar In per
fectă stare d : funcţionare.

A se ad::s» oierte d lui.

Tom a Iordan
Com. MÂNERĂU. pl. H medoara.

Dr, Attain, Hgţ&gA« Tlpunil T lşa g n M  JLWMWAU Q m ti*.

v m im  m u  i n u l
Asortata cu tot felul de beuturt 
bune şi eftine.
Mezeluri, pescărie, bomboane şi 
orice fei de gust&ri doriţi.

Vizitaţi cu încredere noua bo- 
ţ g f e  deg% bine asortată, d in C ase le  

R eun iun ii M e s e ria ş ilo r R o m ân i.


