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ERA MIHAKJ POPOVICL
Sub titlul de mai suş ziarul .Ro

mânia Nouă* din Cluj, din 25 Maiu 
1937, Publică sub Iscălitura dlui Dr. 
George Ohcbeanu articolul de mal 
jos, despre dl Mihai Popovlci, rele- 
vând rezultatele excepţionale al - po 
liticei şi activităţi D-sale în Ardeal 
de când a preluat conducerea or
ganizaţiilor partidului national ţără
nesc din aceste provlncti Ardeal şi 
Banat.

Noi ne bucurăm cu aiăt mai mult 
de această recunoaştere, bine meri
tată, a acttvitătlt d-lui Mihai Popo 
viei, pentru consolidarea organiza
ţiilor partidului nostru în Ardeal şi 
Banal, sub conducerea D-sale, — 
întru cât este Şi preşedintele orga 
nlzatiel noastre judeţene, — şi în 
jurul căruia se concentrează toate 
tortele noastre politice din judeţ, în 
spiritul unei solidarităţi indestructi
bile pentru isbănda definitivă care 
irebue să sosească•

la primăvara aceasta %’& Implicit 
doi ani de când d. Mthatu Popovlci 
a luat la primire şefia organizaţilor 
ardelene şi biniţene ale partidului 
naţlonal-ţărănesc. D. dr. Alexandra 
Vaidn.Voe.vod, In expozeul slu d a  
Dumineca trecut?, a crezut de bine 
«A faci ua bilanţ-express, constatând 
că acţiunea sa a reuşit şi ci pai tidal 
naţional-ţi rine sc s’a deşir mat.

Noi niciodată n'am cont:.stat m > 
iIţele istorice sau marile calităţi #le 
dlui dr. Alexandru Vaids-Voevod. Ş 
Clnd dsa a părăsit pait.dul, deoare
ce doi sau trei sateliţi ai iui au fost 
izgoniţi de corpul electoral, noi ne
am gri bit să s-riem ia acest loc „nu 
ne b u c u ră m Intr'adevăr, nici atunci 
ţi nici szt nu ne-sm bucurat de pier
derea ce am sufeiit prin exodul dlui 
Valdse-Voevod. Dar sil ne k rte d. 
Vaida dacă vom constata că şefia dlui 
Mlhatlu Poţovici a Însemnat poate 
spre necaaul unora, cari prevesteau 
fartuni, o eră de muncă llniş'ilă, 
de organ zare fecundă, de selecţio
nare a valorilor, şi de recucerire lentă 
a poz [iilor pierdute• Da, da, spre ciu
da unor ilofeterl, neconsolaţi, ci nu 
pot sl joace rol mai important, chr 
neproporţlonal cu forţa şi valoare* 
lor, d. Mihaiu Popovlci a condus fă
ră greş ojg#n z*ţiile ardelene,

Z arul nostru şl a păstrat m reu 
Caracterul de Independenţă fală de 
partid, ba nu od*tl am fost dcjsaiţ 
şi sspru avertizaţi dc către condaco 
eerea de partid, toaie aceste mici su
părări şi incidente, nsa ne pol Insă 
Irapedeca sl ne spunem eu>âat?] 
fincer ţi obiectiv, Modestia arhicunos

cută a dlui M. Popovki cu paste fi 
un obstacol pertru noi,

Şi trebuie al recunoaştem sincer, că 
situaţia dlui Mihaiu Popovlci nu era 
tocmai uşoară. Despart * s■j.cees’unea 
unui om dc ta’fa dlui Vdda Voivod 
ca^e nu se poate substitui de azi dc 
mâ?ne. (Nd nu vom fi nfciodaU atât 
dc pătimaşi *ă spunem ci „nu i ni
meni ind spensabil" ) Apoi organiza
ţii turburaIs*, I i  urm a unor lupte inte
stin* şl Jcsfî ş’t atitudinea protestară 
a dlui luliu Manlu, care oricât sar 
încadra In disciplina de partid, are 
repercursiuni mai ales în vlaţ< inter
nă a cadrelor.

D. M haiu Popovlci întotdeauna 
prcsect h  datorie, a ştiut cu mult 
bun simţ şi uneori cu abilitate, nici
când însă eu renunţare la principii, 
le cela mai multe ori cu inimă lăr
git şi s f etoj *ău cobii, să tempereze 
zbu'nirile, sl netezească aspsrîtlţ ie, 
să canalizeze nemulţumirile. Sub era 
M haiu Popovlci organizaţiile din Ar
deal s’aa prez- ntat unitare şi pline 
de vigoare.

Dar treble să adăugăm şi credem 
că suntem şl Iu asentimastut diai M.
Popovlci sistai său major »’* dovedit 
a fi mult superior celui care a fosl 
şl Care 1.» urmst pe d. Vaida şi ca
re se cunoaşte In opfnia public» sub 
oorerla pamflcstită de „ce/ 11 foşti“• 
Statul msjor de szl a Ardelenilor, 
care va trece câad ra !n istoria neam î- 
iui sub denumirea de „generaţia so 
vatîslă" est’ tot ce poate da un neam 
mai select sub raport de onestitate, 
eroism, isSalig’nţă şl demnitate.

B lanţul acesta nu poate fi desi
gur decretat c* dsfinitiv. dar dacă d. 
Vaida-Voîvod s’a grăbit si Intocmca- 
scăumil prea matur, nu putrm si-i 
rlmâaem dator,

Dr. Gheorghe Ohăbeanu.

K e g i m l  l i b e r a l
favorizează pulverizarea 
averilor comunale.

Acurn sore sfârş'hii regimului li
beral se g Sbesc foji reprezentanţii 
puterii să şi loîunjees ă sumele, ca 
să poală rc z sta în opoziţie more li
bera o.

Ne-a venit ştirea că Di N sta de
putat liberal al sectorului Sarmis ge- 
tuza, a făcut sforţăii. ca să se vindă pă
durea composesorală Bucovenilo'.

Nu ne supără că di Nasta a con
vins pe bucovtni să-şi vândă pădu
rea lui Auachnitf nci onorariile ce 
ie va ft primit dela cumpărător î i (a- 
litatea de advocat, nu le ex epţion^m. 
— ceeace excepţ:onăm însă este, că 
în calitate de deputat ar f: Irebu t să 
se îngrijească ca va'orrea pădurei, 
să nu s. împartă între compose sori, 
ci să se f pus temeiul unei instiiuti* 
de folos obştesc în comună; căci t u 
două milioane s’ar ft putut real za 
lucruri frumoase-

Iată cei imputăm Dlui Naatal

r£ A USX copilului.

la z'ua de 23 Mslu, Dumineca 
slibînogitluf, societatea „ PinCiptle 
M:rcea“ m râadnlt tfituror k-stituţ'u- 
®ifor sociale şi de cultură a ţării 
noastre, ca sţ ss seîbrz? ziua copi
lului.

Flră lado!»!*, că dscă judecăm 
această problrml, după maailestsţiu- 
nile multilaterale ale serbărilor şi ac
ţiunilor, cari se desflşoarft pentru 
promovare» cauzei copiilor.

Trebae sl recunoaştem că acest 
veac, al nostru, s’ar put*a numi vea
cul copilului:

Daci so rotim însă problema din 
punct de vedere al statisticilor crl- 
miaaUtJţil şl a natalităţii, atunci n ci 
odsta, ca la vremea noagtr?, n’a fost 
mai alarmantă şl Îngrijorătoare soar- 
tea copiilor din punct de Vfdere al 
natalităţii şi educaţiei.

Din punct de vedere al n&Hiităţii, 
neamul nostruSera socotit printre cele 
mii prolifere popoare. Dieta arie- 
ieenă la memoriul pe care i-a faa- 
int&t, la aaul 1701, împotriva româ
nilor la curtea din Viena, ca un pro
test împotriva anumitor drepturi a- 
cordaie lor, aice: „kgiia s rise des
pre aceasta naţiune se «aseasi şi vlo- 
feszâ şi si dea D-zeu, ca nu cumva 
naţiunea aceasta barbară şl produ
cătoare de prund (prohferă) d^pă 
un timp oarecare sl se înalţe spre a 
răsturna pe cele.-alte naţivni, (G. Ba- 
riţiu, Părţi «lese din 1st. Trans.)

Srăpâoisorii, d« e î, P*in t»m*re, 
vedeau clar că pr;rm j lîa românească, 
împotriva lor, venea deia mamele bar
bare române, care erau proLfere.

S? pene lîitrebarea series şi cu 
tortl It gr jorarea patriotici, că osre 
neamul nostru Ifî nul păstrează vi
goarea mtditiţli In Româa’a mare, la 
mâsara In Care o făcea acessu |n 
trecutul de robie naţoaaiă?!

O i tâi am fi de orgol’oşl de des
tinul neamului cosku şi oricât ar L 
d« robafiî opfmlmsol cu care ne 
p’ace să «e apreciem şi conturăm 
viito al, dacă ne coborâm ia realităţi, 
daci ascuUlm g’ssal statisticilor din 
vremea noastră, irtbue să ne Îns
păimântăm de concluziile lor în pri
vinţa natslitfţti, ia poporul nostru.

Era moda să se varbesscă, dest« 
pre, viţiul rtffz lui de a avea copii, 
numai la io - âuii din Banat. Despre 
Ardissl nu se amintfşte nimic, Ori, 
-h sr în Ardesl, aşa cum stau lucru
rile szi, în această privinţă, situaţia 
e mai mult de căi alarmantă. Pâiara 
domnească nu naşte Copii, iar ţn sa

de: Vaier Paveloniu.
t?Ie din jarul Orăşîlel, ţărancele noas
tre suci mai păcătoase decât cele 
mai celt bre bănăţene Ia aplicarea 
sistemului de 1 şl 2 copii. Citez Pri- 
Ctzul, Bsrîul, Romosul, Căstăul şi 
celelalte, unde elementul uman al 
acestor comune se Improspetează cu 
copii aduşi dela moţti de peste M i- 
răş, cl altcum s’ar desfiinţa, la setrt 
timp gospodăriile. Citea In chip deo
sebit, comuna Spini, unde, daci n’ar 
ii ţigani, pripăşiţi la periferia comu
nei eu copii mai mulţi, ar trebui des
fiinţat singurul pest de învăţător.

Nici In privinţa educaţiei na este 
mai tnbucurltosre situaţia. Ia Pmpul, 
înainte de risboiul mondial, statisti
cele arătau că din numărul crimina
lilor sbia dacă 10^ erau copii. Accm 
inşi, arată aceste statistice, că din 
crimele cari se comit 60% sunt al 
tineretului.

Se pune întrebarea, că ce este 
de făcut In faţa acestei primejdii?! 
Pentrucă aceasta este mai mare şi 
mai grevă de cât antirevizianlsmul şi 
este mai actuală de cit comunismul. 
Acest viţiu înşoţ’t cu epicureizmul 
concepţiei materialiste despre viaţă 
şi desfrâul au stins viaţa multor nea
muri, Intre cari se socotesc şi stră
moşii noitri Romanii. Şi, de bună 
seamă, că nici neamol nostru nu va 
avea toarte mai buni dacă nu se 
iau măsuri serioase, tficaee şi ducă
toare la scop.

Că cx stă şi e resli această pri
mejdie In lume şi In nemul nostru, 
se dovedeşte ca acţiunile obţteştl, ee 
se ordouă şi ss organizează pentru 
promovarea natalităţii.

Ss pane Icsl întrebarea, cl se 
poase, ©ere, remedia acest rău prin 
acţiuni şi serbări de circumstanţă, ca 
şl acelea pe care le vedem desfăşu- 
râada-se sub o;hii noştri? Nu, de 
două ori, nr.

Această problemă nu se poate 
rezolv» decât prin o revenire la con. 
cepţîa şi morala creştină cu to*tfi 
since ritatea şi cu tosti serloz titea.

Concepţia creştinească şi morala 
lui Hristos le spune relelor şi aces
tor păcate pe nume, oricât ar fi de 
urâte şl de ruşinoase. Singură ea are 
recepte şi m j'oace de remediere 
radicali Împotriva acestor rele nimi
citoare de neamuri.

Că ce mate păcat comite o frmeie 
Care nu vrea si nască copil, © arată 
o legendă pe Care o Infâţişeasi Paul 
Keller la cartea sa : „Stille Strassen1*:

E noaptfea de 28 Dec, Copii o-
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moriţi de I 'o l iaşi din mormintele | 
lor. Se prind de mâiă şi *e duc spre 
Ierusalim, ca si găsească mormăi 1 
tul lui Irod. Acolo încep a cânta In 
cor, un râatec de jale, c«re atâta e 
de duios, pentrucă exprimă dorinţa 
după viaţa, pe care le-a luat-o Irod, 
omorânda-i.

Irod aude câot-Cul, na poate sf-1 
■upo le, issl din groapă ti fog*. 
Copiii aleargă în urma lui. El se re- 
fugisxl pe o corab'e de piraţi, aceia 
tnsă nn-1 primesc, îl alungi. Se duce 
Intr’o peşteră de tâlhari, nici aceştia 
nu-1 primesc. Se duce In locurile 
unde sunt îngropaţi criminalii execu
taţi prin spânzurătoare, nici aceţt'a 
nu-i dau adăpost: ptntrucă-1 soco
tesc mai rău ca ei.

Aleargă Intr’un oraş şi se opreşte 
In faţs anei case de creştini. II ajung 
Copiii şi aici. S', el Începe ale zice: 
priviţi, Inlăuntrue o familie ere ş ini,

| crucea atârnă pe perete, în pat zace 
o mamă care e mai rea ca mine. 
Copiii ae sfi ŝ-: şi se trag (odărlt In 
f’ţa priveliştii şi, în acel moment un 
suflet de copil se îndepărtează dip 
aceea CasS.

Dai concepţia creştin* şl morala 
lui Isus Cristos t»x*asă de criminali 
pe Cei Cari opresc natalitatea ca şi 
ps cei cari, pr’n educaţie greşită, 
omor sufletele tinerime!.

Prin urmare nu «erbări ş1 spec
tacole, cari aunt nişte limonade stro
pite Cu rglriasmă, d  reîntoarcerea Îs 
biserică şl învăţătura ei va mântui 
neamul de plaga, care-i va răpune 
viaţa.

Cel msi mare patriot şi cel mai 
bun român tot biserica e, «-are a s< ă- 
p»t şi » te neamuri şi ne va scăpa şi 
pe noi de acest mare rău.

Vaier Pavelonhi-

C a  | > o  v r e m e a  

celor dintâi Creştini
Despre stările relig oase din Ru

sia 80viet:că se scriu cele mai con
tradictorii lucruri. După cum e ga
zeta care scrie aşa e şi feliul scrisu
lui. Dacă e gazetă de dreapta scrie 
grozăvenii despre perzecut unile reli
gioase din Rusia; dară e de stânga 
prezintă lucrurile în colori aşa de 
favorabile şi optimiste, că nu-ţi vine 
a crede.

Intr’un număr din marele ziar 
francez uFigaro* s a publicat o co
respondenţă din Rusia, privitor la 
viaţa religioasă, de acolo. Iată ce 
scrie acel corespondent despre stă 
rile vieţii religioase d n Rus a :

■Aproape toate b'sericile mari şi 
cu valoare de artă au fost sau dă
râmate, sau prefăcute in muzee, tea
tre şi alte ed fc ’i publice. La perif.- 
riile oraşelor, pe la mahalale, a 
fost lăsată, ici-colo, câte o biserică 
micâ şi neînsemnată. La aceste bi
serici, Dumineca şi în sărbători, In 
vremea slujbei, atâta lume se strânge, 
că preotul trebuie să facă câte trei 
liturgii una după alta, ca să satis
facă mulţimea oamenilor adunaţi 
pentru slujbă.

Evlavia credincioşilor este foarte 
edificatoare. Cântările liturg ce sunt 
cântete de publicul adunat ia slujbă: 
artişti, profesori, studenţi, muncitori, 
ţărani şi copii mici stau alături Şi în 
accentul dragostei şi adevăratei evla
vii cântă cântările sfnte.

Când se îndeplineşte serviciul di
vin în biserică, credincioşii prezenţi 
observă o ordine exemplară şi se ţ n 
într’o linişte perfectă. După termina
rea slujbelor, preotul rărrăne în bi
serică ca să pregătească pentru bo
tez copiii ca să mângâie cu învăţă
tura credinţei pa cei adulţi şi ca să 
facă catecheză cu copiii de şcoală- 
Cine voieşte să ia parte la 1 turgie, 
acela cu două trei ore înainte vine 
la biserică, că altcum e imposibil să 
mai poată intra în b rerică. Toate 
obiectele sacre au fost jefuite din bi
serici, chiar şi clopotele. Pentru în
deplinirea serviciilor bisericeşti, pre
oţii se îmbracă in haine bisericeft. 
confecţionate din pânză de cânepă 
şi in, iar în locul potirului folosesc 
pahare de sticlă.

Viaţa relgioasâ» împotriva tuturor 
persecuţiilor şi a oprimărilor, t sie de 
o mişcătoare afirmare şi cucernicie. 
Fără să vrei Iţi vine în minte viaţa

primilor creştini, cari se rugau lui 
D-zeu şi lai serbau sărbătorile în 
ascunzişuri, în aşa z sele catacombe.

In apropierea bisericilor îşi are 
preotul locuinţa, care seamănă cu a 
erfmiţ’lor din primele veacuri, cre
dincioşii însă, îl înconjură cu atâta 
stimă şi alip re. că e recompensat 
cu aceasta pentru toate lipsurile ma- 
teria'e de cari sufere. Preoţii băt âni 
şi acuma mai poantă păr lung şi re- 
vereandă. Unii d ntre ei au a»a îr>- 
drăsneală, că intervin personal pen
tru interesele biserfeei lor şi a cre
dincioşilor la autorităţile sovietice-

La Paşti şi alte sărbători msi 
mari bisericele sunt frumos decorate 
şi împodobite cu flori de către cre
dincioşi. S? întâmplă însă, că vrăş
maşii credinţei mai conturbă servi
ciile D-zeieşti şi aranjează demons- 
beţii antielgoase ; acestea însă sunt 
foarte rare şi anemice. S’a întâmplat 
odată, că auiorităţ le sovietice au 
voit să oprească o procesiune reli- 
g oasă la sărbătorile Sf. Pi şt>. Au tri- 
m s ostaşi ca să împrăştie lu
mea. S’a întâmplat însă un specta
col neaşteptat: credincioşii s’au îm
potrivi, iară ostaşii comandaţi să 
puşte în mulţime au aruncat armele 
şi s’au alăturat credincioşilor, cu ca
ii au căutat cântece de slavă lui 
Isus cel înviat.

Se botează cu duiumul copiii în
tre 10—15 ani. In adâncul inimei lor 
sunt creştini mai mult de 90# dn 
totalul locuitorilor din Rusa. Funcţi
onarii superiori sovietici se duc la 
b. serică şi se închină, se păzesc în
să să nu fie descoperiţi.

S’a întâmplat odată şi aceea, că 
muncitori trimişi să dărâme o bise
rică mai întâi au intrat în ea şi s’au 
In-, hinat, cântând imnuri relig oase şi 
numai după acea s’au apucat de dă
râmarea ei. Cu oca z a  dărâmărilor, 
populaţia a dus din biserică tot fe
lul de lucruri şi bucăţi de pietril, pe 
cari le păz.sc şi păstrează cu sfin
ţenie, în casc le for, ca lucrurii sfinte

Dacă la sate, se Inch de o b'se- 
rică ţăranii se duc la oraşe la bise
rică.

Credinţa este m ii vie fi mai pro
fundă ca ori rând in Rusia, încheie 
corespondentul sus amintit. Nici o 
patere a lumei nu o poate sn ulge 
din sufletele oamenilor!

V, P.

F i i i ,  î m i .  sin m m W .

Del* un ttmp lumea era Intr’o 
mare nedumerire. In ţsră partidele 
noastre politice sunt împărţ’te in do ui 
tabere susţinând fiecare din ele câte 
o formulă de guvernământ.

Formala dktitur*! |mbr!ţ;ş»tă de 
o parte din statele Europei ca: Italia, 
G m mania şi acum In urmă cerată şi 
Ia Spania, pentru care Urmull se 
vană astăai atâta stage, rât numai 
ponte Ingh'|li pământul SpnnH; *1 
formula demo reţiei ca o continuitate 
a tacticei de guvernământ din trecut.

Lumea ootitlcă se afla la o gr*a 
cumpănă. Nu şt'a pe care si o alergi 
d!n aceste două. Ba ceva şi mri mult

O par'e dintre oamenii noştrii po
litici din trecut, cari mai mult sau 
mal puţin au jucat un ro1 In condu
cerea statului roitru. au părăsit a- 
cesstl formulă a democraţie*, gi 
gfnd-o ca o haină prea veche, prea 
usttă de timpuri, alergând la această 
nouă fo mulă a dktaturei, prin t/âm- 
biţarea unui naţionalism de paradă

Cei constanţi şi cu un spirit pro
fund al viiib'lltlţei, ar fi outut obs*r- 
vs dels început cosile de vulpi lin- 
gcş’toar*. ce [e rseau din larg hât
ră a naţionalismului de tp riali.

S b masca de tro?ţe ce ascunde 
sub ele sângele nevinavst ce * curs 
din #c*i ce au î«ţ»lrs ră tact'ca a- 
c'stor ind'v’zl, nu erte decât o de. 
magogle mascată spre a atrage pe cei 
slab', nepifm’nd » ae amesteca In 
ciorba de fasole a uror uşurat'Ci, ce 
prin construirea de spitale fn care se 
interneszl vi timele acestorsns-hjşti, 
Caută a trâmbiţa că vo? să pună o 
temel'e noul, să construiască o ţsri 
şi o viaţă nouă Iu acest stat. Mulţi 1< 
credeau. Din neştiinţă nu tfi puneau 
această întrebare : „Cum o vor croi? 
D’n ce an să construiască ei noua 
temelîe a mult ferHtei Românii de 
mâine? Ce plămădeală miraculoasă 
vor întrebuinţa pentru coca ce o fră 
mintă astăzi, spr1 a face pretinsa pâite 
albi şi m»re a României de mâne?

Nu dădeau nki o lămurire fn a- 
eeastă direcţie. Alergau ca ogsrfi 
după irpurrle out iei d n sat, la sat 
fn camlşi albastre, verzi, negre, gal
bene şi Dumnezeu msi ştie cum, stri
gând cât p- te*u : .România ne-a vin- 
dut-o jidanilor politician!! de astfzi". 
Sau, Dl Dr. L”pu m*rge 1* Paris şi 
d- câte ori merge vinde ette-o pro
vincie din tara noastră Cui o vinde? 
Cum o vinde ? Această c x  plkaţie nici 
ei nu putean să o dea.

Un singur punct d!n progr#mul 
lor II spuneau. Nu mai vrem lrgîtari 
cu Franţa, Nu ne mii trebue prfete 
nla Franţei. Democraţia rste o haină 
veche şi uzată.

Să mergem alfturi de Germania 
ţipau unii. Bi alături de Muşte lini 
strigau alţii C«îvz şt mai mul». In 
toamna trecută dl Ortsvlan Goga s 
flcut o vrz'tă dial M i*sollni cu sco
pul de a primi beţii de d'ctatoră din 
Ita'ia. Alţii î> făceau capul calendar 
dlui Htler spre a primii lecţii dt 
dictaturi G mană, pe care doreau 
a le aplica fn mod practic fn ţara 
noastră. Credeau In menialftat-a 1 x 
că pTlncip'ile dictaturei Germane se 
pot exporta c^v»g«anele In Ronoâ 
nia, după cum germanii an cărat pă
mântul nostm R om âna în 1916—18 
spre a m iri product'Iitatea pămân
tului lor.

Na mă tedoesc că i-a ş' explicat 
dlui H tier. T

— „D*ţi ne principii dictatoriale 
pentru pământul ce. l-aţi lust în 1916“.

Dev za Masolineană s’a putut ob
serv* cu ocazia discursului ţinut de 
di Mussolini 1» Milano. Poate nu se 
aşteptau oamenii nosirli pol tici ai 
extreme! drepte 1* o aşa farsă a dlui 
Mussolini, Cu toate acestea dl M s 
solini ie-a arătat pe faţă sentimen- 
te’e ce ni-le pontă. Vorbind de o 
Ungar'e mut lată prin tratatul dela 
Traion, pop o ml nostru Roxânesc 
si Işi fxese Unfa de conduită a vii
torului din aceste declaraţii. Să ex
tragem de aici seriozitatea oamen lor 
ce se hrănesc cu ilesiile dlui Hitler

şi Mussolini şi care vrea să ne Urască 
îo f*ţa unei pr*p ştii. Nu trebue să 
ne luăm după muşte, căci numai la 
miere nu ne duc. Să căutăm a urma 
înainte oamenii Ce au un trecut g’o- 
rios In istoria politică a ţărei noastre, 
oamenii Cu rx ;erieiîţ* vi ţel, care au 
jucat şl joacă un rol mare ti politica 
ţirei noastre, care reprezintă o voinţă 
nu a unei părţi a naţiune!, cj o vo
inţă a titregei naţiuni conlocuitoare. 
U*de am fi mers dacă ne luam după 
vorbele neexperjmsntaţllor noştrii 
demagegi?

P-ntru care motive sl rupem roi 
1* glturile re ne leag’ prin suferinţă 
ş’ sângele ce a curs ameat-cat cu 
Cel Francez, In răaboiul trecui? Cine 
no-a Int'ns mâna de ajutor îa anul 
1916, când ţara întreagă era fn do- 
Hol dezastrului săvârşit armttei ko- 
mâieţtl de prieteni germani ai tine
rilor nottrii fmb leiţi ta Cîmâşl verşi 
de astăz ? Nu am primit *j Io ui a- 
ce-ora cu care aafai ni ae cere a 
rupe legăturile de amiciţie?

Acum o a tă întrebare: „PentruCe 
să rupem aceste legături. Sf ne unim 
cu dl H’tler Care nici nn vrea si au
dă de recunosşterea iat*gritlţri hj- 
tarelo- noastre?

Să ne un'm cu dl Mussolini care 
vorbeşte d* o Ungarie mutilată de 
pc urmt războiului trecut?

Ce concepţii copilăreşti 1 Nu ne 
leagă nimic de istoricul provinciilor 
coastre Rotrâieţt ? Nu ne gâodlm 
la blestemrle celor 8CO.COO de fraţi 
de ai noştrii cari au căz-t Cu arma 
fa mâni murind vît*jeite spre a noi 
această Român'e Mire? I tă d-nllor 
cu căm’şl verzi şi albastre, cu ce jert
fe s’a făcut Romftnia-M»re de sslfzi. 
Prin sângele mult ce a udat pămân
tul acestei Ţări. Fiecare deal, fie care 
vâlcea sau albie de ră i in şopotul 
lor ne vorb şte de un eveniment tre
cut şi petrecut 11 istoria ţărei noastre 
d n care am rş't noi cei de astăzi 
care am avut norocul a se Înfăptui 
sub och'i noftrii marele eveniment 
visit şt aşteptat de s.te şi sute d« anii 
de aed ce su trecut ca nişte călător, 
ai vieţi pe aceste locuri.

Na prin voib\ N.ci prin minciuni 
nu s’a tofâpt rit cetace s’a Infaptu.t. 
Prin fapte şi jadfe. Si fericirea şi 
consolidarea ststului Românesc de 
mâine nu se va iase prin vorbe, ei 
tot prin fapte ş1 jîrife. Aceastl feri
cire de mâine nu se vs plimfdi bă
gând râcă şi trezind ura şi vrajba In
tre locuitorii acestei ţări, ci trăind 
cu toţii ta buni înţelegere, tratând 
pe toţi In moi egal în faţa legilor 
acestei ţări, !egându-i prin aceasta de 
pământul act s a scump al ţărei Care 
dă la fiecare exhtenţa vieţei: Conso
lidarea României de mâine se face 
căutând a na îndrepta cât mal mult 
privirea spre marea masă de jos a 
ponorului, Sl-i dăm mjoacele de 
cultivare prin încurajarea agricultu
re! ş1 raţiona'izare* mancei, prin în
curajare» cooperaţiei care ar trebui 
sf fie o bază solidă a statului nostru, 
ridicarea ţăracului rosâ i prin şcoală 
şi biserică şl prin ieglturiie de priete
nie ce vecinii şi prietenii noştrii. Barca 
României nu trebue lăsată f tră pâase.

Pâcsele sânt legăturile externe. 
Suntem o insulă Intre duşmani. Tre
bue să ţ’n*m strânse legăturile fă
cute prin Mica-Inţclt gire şi M»ca- 
Antantl,

Nu trebue să stăm Iu mijlocul va. 
lurilo f irio&sn ale acelora ce au scris 
pe st* a gal lor: RJzbalu şi revizuirem 
trântelor de pace". Este momentul 
iă ne trezim şi să f m cumpăniţi In 
orice acţiune pe care o săvârşim. 
Trecând timpul, va fi prea târaiu. 
Atunci, vom ijunge din cou ca ve
cinii nostril, care urmăreşte orice 
rilbidune a noastră, sl strige:

, Da ţine frânghia de n's'p, pe 
care strămoşii noştrii au dat-o st^l. 
moşilor voştri!. Daci nu, pornim 
răsboiu.

I P. *
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Alegeri [ m u i e  in l i n  Iunie
In ziua de 1 Iunie' Bănită. Cri- 

vadia, C';san Bretea-Streiuluî, Bretea- 
Română. Puii Gtuelac', Sel'stioara. 
Vâlisoara.

In ziua de 2 Iunie: Oiăatioara- 
de-jos, Covregi, Certejul-Superior, 
Hobit". Dralu-MaT, Sforneesa, Cu- 
rechi.

In z'ua de 3 Iunie: Ucic, Noj^g. 
Şoimug*

In ziua de 4 Iunie'- Valea-B ad, 
Potingam, Ponor, Ghelar.

In ziua de 7 Iunie'- Peştenita. 
Păucineşti, Cofoeşti, Spini, Panc-Se- 
Hşte.

In ziua de 9 Iunie'- Petrila, Vul
cani Plop, Ohaba de sub piatră, Brea- 
zove, Hobite, Grădişte, Brănisca.

In ziua de 10 Iunie'- Bucova, Zei- 
canS S irmiseghetuza, Petros, Boz.

In ziua de 11 Iunie'- Băeşti, Ru- 
8or, Măt'Ştii Târnava.

In ziua de 12 Iunie'- Râu alb, 
Vaidei de Munte, Târnăvita, Brete- 
lin, Valea-Lungă.

In ziua de 13 Iunie '■ L'vadia de- 
Câmp, Nucşoare, Câmpuri-iurduc.

In ziua de 14 Iunie '■ Barul-M.c, 
Paros, Câmpuri-de-Sus, Sălgte.

In ziua de 15 Iunie’- Barul-Mare, 
Mălăest', Boiul-de-sus, Porcurea, 
Mesteacăn, C;ula-mare, Bjcuk aci, 
Rude*

In ziua de 16 Iunie'- Bjiul-de-jos, 
Voia, Sâ bi.

In ziua de 17 Iunie'- Cărmără- 
nesti, Aideu, Vulcez.

In z'ua de 18 Iunie'- Rea, Săce), 
Dănuleeti, Bma bârz.

In ziua de 19 Iunie '• Groşi, Uliesi. 
Ohaba-S b şei, Să eşul-lnfeiior, Coaja.

In ziua de 22 Iunie'- Voiţ*, June, 
Cărăneşti.

In zfua de 23 Iunie • Dumeşti, 
Ribţa, Rib'cioara.

Fie că pleacă liberalii dela patere, 
fie că vor msi rămâne, se impune 
Ins! un bilanţ *1 regimului lor Ch'ar 
şi dfii recunosc oportunitatea acestei 
socoteli. Pe seama opiniei publice, a- 
Ceşti socoteală, din partea lor de o 
vreme încoace, o f*ce Dl. preşedin
te de consiliu Tillrisco, care în Laie 
poetice şi tn accente epopeice ne s- 
rati fericirea acestei ţâri, pe urmt 
guvernării liberale; pe seama parti
dului şi a pariisanilor a ffeut so o- 
leala preşedintele partidului liberal. 
Dl. Dinu Brălianu, care a strâns bi
lanţurile analul acestuia tuturor ma
rilor întreprinderi şl bănci Tberale, a 
început si le citească în faţ« partfzi. 
niior şi a sibliniat profiturile Curate, 
ca si vadă că ce mare b'n* facere a 
fost pentru ei regimul şi guvernarea 
de 4 ani.

Intr’xdevlr nu eate lot-eprindere 
liberală care să fi iritat venit curat 
mai puţin de un m’l*on cel puţin; iar 
totalul veniturilor realiaate numai în- 
tr’an an au întrecut suma de mai 
multe miliarde.

Şl când liberalii fac aceste sorote’i 
mi-a venit în m’nte sî-i întreb, pe 
această cale, că oare bilanţul ţărani
lor cari sunt 10% din locuitorii ţării 
şl s muncitorilor, se încheie, la sfâr- 
şitul regimului liberal, tot cu câştigu
ri a«a Însemnate ca ale lor?

Na trebuie să răspundă liberalii, că 
vor şti să răspundă la această Intre 
bare ţăranii, cari sunt dcii&tari, Ia lipsi 
Insuportabili spâisre pe toată linia,

In ziua de 24 Iunie'- Peşleiea. 
Teliucul Superior, TeHucul Inferior, 
L'vadia-de-Co • s’ă, Gelmar, Vaţi- 
de-su8.

In ziua de 25Iunie'- Bunila. Pof- 
niţa-Vo;ni', Cerisor, Lelese, S Ivasul- i 
Superior, AlmăşîJ, Săuleşti. Făgăţel

In ziua de 26 Iunie'- Cernişoara- 
Floreasa, Vadul-Dobrei, Sohodo1, 
Runcul-mere, M căneşti, Bărşeu, Ţe- 
bea.

In ziua de 27 Iunie'- Almas Se- 
ligte, Abucee, Birtin, Prihodilie.

In ziua de 28 Iunie: Ciungani, 
Basarabasa.

In ziua de 30 Iunie i Made, Pră- 
văleni, Bortuna.

(Continuare în Nr. Viitor).

Instrucţiuni.
— Rugim pe domnii Preşe

dinţi de plase, şefi de sectoare şl 
Preşedinţi comuna'!, a da cea mai 
mare a(enţ!e alegerilor comunale, 
urmărind tragerea la sorţi, depu
nerea listelor, etc.

— Luptajl ru toţii pentru iz
bânda Partidului Naţional-ţărănesc.

— Cunoscând năravul libera 
Hlor, cu ocazia aleger lor comu
nale atragem atenţiunea, că unde 
sunt nsreguli se vor face contes
taţii, cari re înaintesză judecăto
rului care primeşte candidaturile, 
sau care conduce alegerile, dac? 
neregulile se fac în timpul a’ege- 
ii sau în t'mpul când se proclamă 

rezultatul alegerii.
— Depuneţi liste pesle tot cu 

semnul nostru ROATA. Nu vă lă
saţi amăgiţi îi  ceasul al 12 lea al 
stăpânirii l.beraK

Dar noi nu trebue să ne tndestu- 
lim cn bilanţul pe care-1 fac dşii la 
adăpostul censurei, ci trebuie sl în
cercim a-i face |i noi, pe rât ne în
găduie censur*.

Findci noi vrem sl facem aceas
tă socoteală pentru plugari, nu ne 
vom rtferi la întăţ’şîrea pe ţară, a 
g vernărei liberale, cl vom ruga pe 
cititorii noştri să fi privească deputa
tul liberal, din apropierea lor, dia cel 
mai apropiat oraş al lor. Să cercete
ze prin asemlnare, care a fost s'tua- 
ţia lui, din punct de vedere al averii, 
când a venit la putere, şi Care este 
acuma când pleacă dela patere?

De bană seamă, că vor constata 
lucruri cit date. Când au venit la pu
tere, di advoclţd liberal, azi deputat 
avea datorii pe piaţă, nici întreţinerea 
lunară nu o putea ach ta: fauinrle erau 
pe datorie şi abia se putea descurca 
dfn mulţimea cred lorilor iocomosi.

Acum ia siâ'ş’tul guvernârei, ace- 
iaş domnişor şs prez ntă tatr’o situa
ţie foarte schimbată. Cel puţin o ca
să nouă în orăşelul de reşedinţă. Da
că nu are în orăşelul de reşedinţă 
pro pietate*, atsnci de buşi seamă a- 
re cumpărat la Bucureşti un aparta
ment din vreun mare blokhans Se 
mai gls'sc câtevalibele cu depanări, 
sunt pri.opsite toate neamurile şi sunt 
asigurate fonduri pentru o călătorie 
de agrement Iu stăinăute, pentru 
destinderea nervilor Dior de atâta 
muncă parlamentară şi osteneala so. 
dală In favorul cetăţenilor.

Şl, ca sl se vadă, până la eviden
ţi, vrednicia acestui regim şi cinstea 
lîbirall, te uiţi fn jur de tine gt veai 
cum s’au pricopsit alţi domni şi ce
tăţeni, în această vreme.

Nu vei g?sl, că alţii au fost în şti
re să şi cumpere vre-a casă sau să 
f e chip să-şi sporească averea. Că 
atunci ar fi blnecnvâtată guvernarea 
liberală, dacă belşugul ar fi general şi 
progres în bună stare s’sr găsi 1* 
toati 1 nines.
Ori, aci e bub« şi asta mărturiseşte 
vâlva rea deochi tă a guvernăref lor 
Cl num si ei s’au înstărit, numai ei s’au 
Imboglţit, iar biata ţară şi noi toţi 
abia mai putem răsufla greutatea im
pozitelor şi de scumpete» vieţii, In

Populaţia rom'neacsl — tn frun
te eu ţărănimea — trebue să aibă con
ştiinţa drepturilor de întâietate, a 
forţei ei. a intereselor ei — identice
cu ale Şutului.

Spiritul el n’a foii şi cu este ne
tolerant, Se vede aceasta chiar la 
şovinlftli care predică ura In viaţa 
publică, dar ae înţeleg foarte uşor 
In viaţa particulari, cu minoritarii! .

Iar dacă se (flituri ex dotarea sub 
orice formă, şl de către oricine în 
noul aht româiesc «1 *1 elementelor 
producătoare — viaţa naţională şl 
românească se port* desvolta în con
diţii optime, în pace, în ordine evo
lutivă

Că eate un spirit de recrudescen
ţi naţionalistă generală?

Este firesc după un răsboi de bi- 
runţl a principiului naţional şi în 
timpul ţinui răsboi în continuare pe 
Cale economică care se Infăţîşssl sub 
forma protecţionfsmului economic na
ţional dus până la Izolarea autarhică. |

— Ci este o nemulţumire gene- i 
rail In care toţi cei ce s’ feri şl nu
li > flă încă un rost imediat In «gre
na j al dessesat de crfzâ — sunt îm
pinşi la gesturi disperat s yi prinşi de 
febră? nu este, iarfşi de mirare.

— Cl situaţia geopolitică a Româ
niei aflată sub presiuni continue de 
forte şi Influerţe contrari pot expu
ne Ia sdrucin echilibrul intern? este 
adevărat.

Cetind Nr. 21 din 20 Maiu 1937 
al confratelui «Solia Dreptăţii", mai 
bine num:tâ, a „Ins'nuităţii", ai im
prest că mejoritatea din redacio ii 
acestui o-gan de partid, suf*r ds*o 
„afazie motorie“, o boală a limb4?, 
care-1 face pe bolnav incapabil de 
a pronunţa cuvintele.

Ce*i mai caracteristic pentru un 
afazic es!e, că el se sirădueste să 
găsească numele cuvintelor, dar nu 
reuşeşte, nu pcete spune pe nume 
obiectelor care f-se prezintă sau re
petă aceleaşi cuvinte ori câte lucruri 
l-s'ar arăta- AUeori deformează cu
vintele sau le substitue, dând o tul
burare specială de limbaj, care se 
numeşte p re fază.

Am abordat cu aceste câteva cu
vinte, înainte de a mă lega de lipsa 
totală de obiectivitate a celor afir
mate de această gaz°tă, relaiiv la 
rezultatul alegerilor comunale si ju
deţene, precum si în legătură cu de
claraţiile d-lui Ion Mlhalache, presed. 
P. N. T-, făcute la Câmpulung, în
trucât scribii gazete?, in mintea lor

care trăim.
Mărturisesc că ar fi neadevlrst 

aceaită socoteai*, acest bihnţ al gu
vernă rei l'berale, dacă mi s’ar arăta 
ta judeţul nostru un deputat liberal, 
sau alt demnitar al regimului care 
pleacă de la putere mai sărac sau 
cel puţin In a*eaş situaţie a averii, 
Cum a fost râad au venit Îs putere.

Eu cred că mai Ingrabă se poate 
găsi un cal verde decât un liberal 
nepricopsit.

Acesta este prin urmare, bilanţul 
guvernării liberale'- rartizanli s’au 
pricopsii pe toată linia, iar fara ge
me sub greutatea impozitelor şi sub 
insuportabila scumpete a vieţii-

Un popor trecui prin valurile tur
buri ale u~<el istorii foarle grele — 
şi râma« toiuş în stare să se regă
sească după 2000 de ani — nu şi 
doale pierde cumpătul şi simţul mă
surii in împrejurări cu mult mai pa 
t!n critice

Si l pot pierde indivizi, grupări 
cel m U categorti sociale

Ţărănimea nu — şi nici adevâ 
rata burghezie românească

E evolu ază lent şt s’gur spre 
rosturile fa eşti într’un popor de tâ 
răni

Echilibrul românesc nu se poate 
regăsi decât în condiţiile structurale 
şi în adevăratul etnic româensc, e 
vo’â 1 1 normal în spiritul timpului, 
cu aspiraţiile fireşti — şi metodele 
cele mai proprii pentru împlmirea 
în pice si ordine a acestor aspiraţii.

l  i  o  n i  â  n  i  a

Ministerul Justiţie i. Direcţiunea Generală
Publieaţiune.

D| Tiberiu P. Neustădter, născut la 24 Nov. 1912 în 
corn, Petroşeni (Hunedoara) domiciliat în corn. Haţeg. str. 
L u n i  Nr. 30 a făcut cerere acestui Minister de a fi auto
rizat să schimbe pe baza art. 10. numele său patrimonic de 
Neustădter în acela de Orăşanu, spre a se numi Tiberiu Oră- 
şanu.

Ministerul publică aceasta, eonf. art. 11. spre ştiinţa 
acelora cari ar vo! să facă opoziţiune în termenul şl con 
diţiunlie prevăzute de alin. II. al zisului articol şl de art, 3 
din legea asupra uumelul din 8 Aprilie 1996.

îngustă, nu pot pricepe ori câte do
vezi li-s’ar face de complectă lipsă 
de fegătu'ă a P. N. Ţ. cu comuniş
tii, Evreii etc, — întrucât nici chiar 
«şeful lor suprem" dl Vaida, nu sus
ţine aga ceve.

Au învăţat ei, ca un papagal, 
câteva cuvinte, pe cari le repetă în 
fiecare număr el gezetei, că P. N. T* 
e comunist, că e vândut Evreilor etc. 
încolo, nu mai sunt capabili de ni
mic, cu aceiaşi fetică repetă aceiaşi 
rumegătură. In fre,  să revenim la 
alegerile administrative, sporadice 
prin faptul că au fost alese după cri
teriul, care permite a lăsa, o impre
s t  de confuzie si nesiguranţă, în
trucât aceste alegeri, amânate a nu 
Ştiu căta oră, ar fi putut da un re
zultat şi-o indicaţie precisă, o mijlo
cie ma'ematică aproape, dacă s’ar 
fi făcut în câteva zeci de judeţe.

S’au ales însă, pe sprânceană, 
anumite judeţe, anumite comune, 
unde guvernul si organizaţiile de

(Urmare în N-ru l viitor).

Bilanţul regimului liberal.

„Un popor întreg nu-şi 
poate pierde cumpătul"

Importanţele declaraţ i ale d-lui Ion Mihalache.

Dor:

Pentru „Solia Insinuităţii".
De: Andronic Peica-
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şcoală ţărănească
(Urmare din Nr. trecut)

S*: va aice potte că învăţătorul 
sre o munci prea uşoară «rtlvâid la 
şcoală namal 5 luni pe an : din No. 
vembrfe pini în Martie. Dar nu este 
aşs. Ei va trebui să aduci o contri
buţie ef-ctivă la ridicarea vlneţel eco
nomice a sstflor. Viaţa economici a 
sitelor să fie pusă sub conducerea 
învăţătorilor. Fiindcă ei — In aiarl 
de opera din şcoală —posrdă d si
gur un neblnuit poaten ţiul de resli- 
slri pe terenul economic. învăţătorul, 
ca iniţiator şi conducător de coope
rative |n sate, nu este o idee tocmai 
noul Ia to', Invăţătorimea din gene
raţia condusă de Spirn Haret a răs
puns cu o opsrl efectivi la chemr-

re* ce i-s’a flcut de către acest mare 
dascăl In cooperaţia de credit la sate. 
At* dar şcoala primară după regiuni 
g^ogod'ce, cu învăţământ complimen
ta^ fi nd în strâisl lcgîtsrl cu s 
tstţis economică a ţîrei şi cu sufle- 
tal poporului no?tru este ş oda care 
ne treble. Orice reforms în învăţ* 
mint trebus să ţină socoteai! de s 
ceste cerinţe. Iar înviţltorul lucrlnd 
pe Cele docă plenari «le vieţii rodai»; 
cel educstiv ?n ş oală şi cel econo
mic Ia toopereţie va deveni ceiare ar 
trebui să iie întotdeauna ; un fado 
important de progres în stit.

Ion Sămărttneanu
învăţător.

ŞTIRI.
f CORNELIA Dr. POPU. In zid* 

de 23 Malu a repavzif Ia locuinţa sa 
din Orăştle, venerabili matroană a 
elitei româneşti din Orăştîe: văduva 
Cornelia Dr. Popu, soţia lost-. Iu me 
die militar de pe vremuri

Fiind membră a unei familii frun- 
ttşe româneşti Cu legături şi trecut 
de aleasă afirmare şl activitate româ
nească a lăsat regrete largi In cercu
rile româneşti.

Inmormlntarea s’a făctit In ziua 
de 25 Maiu în Cimitirul gr, cat. din 
Orăştie Însoţită fiind la locul de o- 
dihai de un numeros şi *l*s public.

Iu urma răposatei rămâne f ca sa 
Adriana, căreia şi pe această cale Ii 
exprimăm condoleanţe,

*
f NICOLAE DOBOCAN. In ziua 

de 25 Maiu a. c. a fost petrecut la 
locul de od hal veşnică In cimitirul 
gr. Cat. din Orăştie, fiul de 3 ani al 
medicului de circumscripţie din Cugir 
Dr. loan Dobocan. Micuţul Uţu, a fon 
însoţit pe acest drum. de durerea pă
rinţilor şi a familiei, bunicei lu», Dna 
Mariana Viad precum şi de o nume
roasă asistenţă a păturei intelectuale 
din Orăştle şi Cugir.

Ls doliul familiei ne asociem şi 
noi transmiţând, şl pe această cale 
condoleanţe le noastre.

*
TINERIMEA rom ana  la  o - 

RAŞTIE, Duminecă 23 Maiu publi
cai românesc din Orăştie a trăit cli
pe de aleasă înălţare futbtîsscă. Dl. 
Nae Dumitre seu, preşedintele Tme- 
rimei Române, în fruntea a 200 ele
ve 100 elevi şl 150 de profesori a 
descins pentru un semt popas şi In 
uraşul nostru.

De bană seamă că faima liceului 
.Aurel Vlaicu" a fost punctai de a- 
tracţie nemărturisit al Dior, că s’au 
oprit In oraşul nostru 1

Dacă Dnii a» făcut cinat*. Orlftici 
atunci nici Oriştia nu a rămas mai 
pe jot. i’a primit ta urma oatendiior 
directorului De miau şi Dnei directoa
re Mosora, cum nu s’au aşteptat, chiar 
după propria lor mărturisire. A fost 
pus şi un program şl un festival, ca
re urma să se execut-: de devii ş oa
lelor primare din plasa Orăştie, care 
Insâ in urma ploii torenţiale care s’a 
abătut asupra oraşului, u’a mai avut 
loc. —

Tinerimea română şi profesorii în
soţitori au plecat satîslkcuţi din Orăş- 
ties şi poate ar fi plecat lucântaţi de

fW n w » : P f .  A |J X , &%$*$**

nu s’ar fi rostit atâtea discursuri b 
banchetul ce 11 s’a oferiţi 

•
t  Dr. PAVEL OPRIŞA, fost di

rector al liceului .Avram Dncu* din 
Brad In anii 1900—1914, — a murit 
in vârsVă de 78 *ni, dapă o obji 
plină de lupte pe terenul cultural-na- 
t'oaal. Rămăşiţele pământeşti a * fost 
depuse in cimitirul dela Ţ b .a. — 
Odihnească în pace, căci a fost un 
suflet nobil şi a lucrat mult pentru 
neamul său.

*

O HAR1Ă A ROMÂNIEI. In mă- 
rime de 48 metri pătraţi a fost expu
să la expoz ţia internaţională din Pa
ris, de către inginerul Leonids, din 
Bucureşti. Această harţi, lucrată ta 
10 ani, arat ii munţii, apele şi toate 
bogăţiile României, prin apăsarea 
unui buton, când se aprind o mulţi
me de becuri electrice.

*
MONEDE DE 100 LEI. Trebuiesc 

primite, Ministerul de finanţe a anu- 
ţat ci nici oameni paiticulari şi nici 
csseriiie publice nu au dreptul de a 
reluxa primirea monedelor de 100 lei 
din argint, lutru cât termenul di re
tragerea lor Încă nu lost fixat. Retra
gerea se face prin Banca Naţională
şi Administraţiile iinsneiare.

*

UN ORAŞ AL PITICILOR. A 
fost construit lâEgă Bucureşti, la mar
ginea iacului Fioreasca. Au fost adu
şi din străinătate tm grup de pitici, 
care vor locui In orăşelul lor şi aceas
ta va li una din curiositiţile ce se 
pot vedea la expoziţia din .L ina Bu
cureştilor." Aceşti oameni sunt de mă.
rirea copiilor până la 10 ani.

*
AUR MULT. S’a si o* anul tre

cut din pământ, cum nu s’a mai po
menit niciodată. In ţara Translatu
lui (Africa de sud) s’au scos 340 
de mii kilograme. In Rusia 207 mii 
kt ograme, iar în alte contitnente mai 
puţin, iar în total s’au s os un milon 
şi nouă mii şapte sute patrusdriş'cinci 
kilograme,

*
ENGLEZII. Păstreszî de sute de

«ni trişai a Regală făcută din aur cu-
rat şi care s’a scos cu pri’ejul stră-
iucitd încoronări a reg< lui Gheo^ghe
VII In 12 Mai p. c, Es cântăreşte 4000
kflogrîme şi se înţelege d«la sine că
ireo  valoare nespus de mare ( «re-o
două sute de ni 1 oinc lei.

♦
TOATE ŞCOLILE SECUNDA

RE. Din ţară vor Jua vaeacţa la 31 
Mai. In seara acestei sile înc»tra»l

cursirlle. Examenele de ftne de »n 
vor încep'* pe siua de 11 Iunie, ade
că după serbările dels 8 Iflnfc şl zi 
aa eroilor, ia cars elevi vor partici
pa în med obligatoiu.

*
COPII CU NOROC. Toţi copiii 

d’n Anglia nă«cnti In «lua încoronării 
î l2 M*) v,->r primi numele de Glvor- 
gh* (bieţii) şi EHsabel» (fet*T) C1* 
sa rpgală a Ang’M v< împărţi d rra 
r! tuturor edor născu, ţi în acesîâ ai. 
Spun ştirile că In ziua aceea numai 
Ia Londra, ptnă ia or* 9 *im’ne''ţa
s’au născut 20 de copii.

*

DIN VENITURILE .LOTERIEI 
DE STAT* Se Irgr'jcşte sp’ttleîe dr 
tobţreuloşi (ofticoşi). Se vede câ s’afl 
adunat parale frumoase de vreme ce 
in «nul acesta se vor rorestrui vre’o 
cinci spitale de acest fel In diferite
centre şi regiuni sie ţării.

*

DUPĂ ULTIMELE SOCOTELI. 
Populaţia României este fa pl;.nă creş
tere. Astfel 1 Ianuarie 1937 s’a sf'st 
că sunt fa ţ*r* nosstrS 19.442 000 de 
cettţeni român', ceeaCe lase?insă ei 
suutem o putere de t»mut Ia co sta 
vrlşmaşi'or ce ne pândesc la um
bră.

•
CĂSĂTORIA DUCELUI de 

WINDSOR. Fostal reg^ al Ang'iei 
cu doamna S mpson, se va ee’ebra 
Joi 3 Iunie C. Ia castelul dfn C«nade 
(Fr#n{«) Nici un metxbra al familiei 
regale rng’ee nu v* lua parte la ce
re moala căsătoriei.

*

de 17 luni, rasă zi- . 
mental, se. află de 
vânzare. — Doritorii 
a se adresa la:

C R A N C IG V A  IO S JF

corn. Aurel Vlaicu,

lina casă de fer mică
d e  i î z i i r e ,

Informeţiuni la administraţia gazetei
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V b o i u i ţ i  „ S o l i a "

T ra d e r
Cumpăr TRACTOR marc* 
FORDSON necesar p*ntru 
batoză de treerat. Poate f) 
folosit de 2—3 ani dar In per
fectă stare de funcţionare.

A se adresa oferte d-lul.

Toma Iordan
Com. MÂNERĂU. pl. Hunedoara.

mu

Asortată cu tot felul de beiiturt 
bune şi eftine.
Mezeluri, pescărie, bomboane şi 
orice fel de gustări doriţi.

Vizitaţi cu încredere noua bo- 
degă bine asortată, din Casele 
Reuniunii Meseriaşilor Români.

Ccîtiţi niiniai 99
U

1 Motor
vânzare

d* 10 H. P. sistem Feroagrlcola, 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. Informatiunl ls :
VOI NA VIDA,  com. Sarmlseghetuza jad. Hunedoara.
— Se poate vecea în funcţie în orice zl.


