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Partidul naţional-Jărănesc 
după cum au dovedif*o a- 
legerile judefene, se găseş
te pe drumul  ascenziunei, 
pe care - lurcă  tot aşa de 
mândru şi irezistabil ca şi 
altă dată.
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Biruinţa decisivă
a part. Naţional-Ţărănesc

la Oluj.
Cu toate fărădelegile şi teroarea nemaipome

nită, cu tot valul de corupţie, deslănţuit în ultima 
clipă, pentru a salva aparenţele, Partidul Naţional- 
Ţărănesc obţine majorităţi zdrobitoare: 11.297 
voturi, cu 1970 voturi mai mult decât liberalii 
şi cu 7386 voturi mai mult decât vaidiştii.

P r i m u l  j u d e ţ  a l  A r d e a l u l u i  
a d m i n i s t r e a z ă  o  s t r a ş n i c ă  l e c ţ i e  
tuturor t r ă d ă t o r i l o r  ş i  f r i p t u r i i ş t i l o r .

Rezultatul dela Cluj vine ca un indiciu cate- 
go ic în criza care se deschide.

i i v n l  a sosii in Capitali.

Un strigăt
îl rd o  1 o  ii o  h c%

Ref l  e x i i  din prilejul alegerilor judeţene.

A'cgerlle judeţene comandate 
şi ţinute de liberali, la sfârşitul 
lunei Iulie şl la Începutul lui Au
gust, au semnificata lor politică 
de moment, dar mal au şl semni
ficaţie mai adâncă şl mai condu, 
dentă pentru stările şi realităţile 
noastre ardeleneşti.

Prin aceste alegeri, liberalii au 
urmărit, deoparte, să-şi poată in
troduce elementele lor In organe
le de administrare publică, cari, 
ca nişte cai Trolani, s i  constitue 
o permanentă primejdie in calea 
guvernului care vi urma, după dşii, 
ia cârma ţării; de altă parte au 
urmărit acordarea unor prime de 
încurajarea partidelor de dreapta, 
ca să micşoreze vigoarea şl pres
tigiul partidului naţional-tărănesc, 
singurul lor ad vet sar real şl temut,

Alegătorii şl opinia publică din 
Ardeal Insă, s’a pronunţat, ca În
totdeauna, Îm potriva  liberalilor, 
deci şl Împotriva socotelilor urmă
rite de ei arătându-şi tradiţionala 
preferinţă faţă de partidul naţl- 
onal-ţărânese.

Dineolo Insă de aceste semni
ficaţii politice de moment, pronun- 
damentui majorităţii ardeleneşti, 
Împotriva liberalilor şl a codiţelor 
lor, mal are un scuz, care, In mod 
voit, se ignorează sau se trece 
sub tăcere.

Aceste alegeri, ca şi toate ale
gerile, de la unire încoace, cu a- 
desiuni statornice şi de o fideli
tate emoţionantă faţă de partidul 
naţional-ţărănesc, — sunt ocaziu- 
nea strigătului de protest al A r
dealului împotriva g u v e rn ă r ilo r  
centraliste cari sunt lipsite de pa
triotismul luminat şi necesar unei 
consolidări şi înălţări pe plan na
ţional şi economic a elementului 
românesc din Ardeal.

Ce au iăcut cu noi guverne
le centraliste ale regimului liberal 
de douăzeci de ani Încoace?

Ne-au divizat politiceşte; ne- 
gu aţâţat la ură pe unii Împotriva

altora; ne-au naţionalizat bunuri
le economice; ne-au distrus Instru
mentele de af rmare şl rezistenţă 
economică: băncile şl fundatiunlle 
bisericeşti şl culturale, ne-au să
răcit şi moraliceşte şi economiceş 
te, ca să încremenim într’o stare 
sufletească şl materială, din zi ia 
zi tot mai degradantă şl tot mai mi
zerabilă şl ne-au Închis uşile sluj 
belor de stat, că am rămas iar<ş 
numai la posibilitatea popiei.

Câteva (x împle, în această 
privmţă, vor fi concludente:

L i  Orăştiese clădeşte o fabri
că. Lucrători cu mâoa foarte multi 
se cer. Moţii de peste Mureş, au 
dat năvala la aceste lucrărJ, atră
gând atenţiunea publică, cu prin 
portul lor s’au prin mulţimea lor, 
ci prin înfăţişarea lor.

Sunt zdfenţoşi la îmbrăcămin
te supţi la faţă de crezi că-s oiş
te evadaţi din spitale, poartă toa
te semnele, boalelor sociale şi mal 
ales semnele foametei,

Icf: ţişarea lor arată, că încă din 
leagăn poartă în spinare mizeria 
foamei şl a hrânlrel insuficiente.

Ş' te gândeşti, eă aceştia sunt 
urmaşii lui HORlA şl a Iul IANCU 
şl vlâstireie naţiune! dominante ro 
mâne, care de douăzeci de ani are 
stăpânire politică asupra Ardealului.

Un alt cximplu: Cercetaţi, Vă 
rog, îa gazete dările de seamă a 
staţiunilor balneare din ţară şi veţi 
iatâlni nume numai de resoaasţă 
Străină.

Nu veţi Întâlni însă aproape nici 
un nume românele din Ardeal.

Ce dovedesc toate acestea? 
Că In ardealul cel bogat românii, 
fie că sunt ţărani, fie că sunt in
telectuali, sunt ţinuţi departe de 
beneficiile economice ale stăpâni
re! româneşti.

Şl da aceea a l e g e r i l e  
m a i  s u n t ,  pentru ardeleni şi
un prilegiu desperat de striga
re şi de protestare împotriva 
guvenărilor centraliste.

v .  i 3 .

In 9 Aug-, orele 22,35, M* S. Regele 
a sosit fn gara Mogosoaia pe peronul 
căreia se aflau membrii guvernului, 
sefn oftirei ei reprezentanţii autori'ă- 
t lor. Dela gara Chitită s’a format un 
tren regal, care l-a dus pe Suveran 
în gara Moşogoaia.

Pe peron au avut loc Înainte de 
sosirea trenului, câteva intrevederi 
D. Gh, Tătărescu, primul ministru a 
discutat retras cu d Victor Antones- 
cu, ministru de externe, ei apoi cu

Dacă călătoreşti cu trenul, vorba 
care o auzi mai stăruitor e foane a- 
dese ori este : oare pleacă liberalii ? I 

Dacă te duci în pietă sau în târ
gurile de vite, aceiae întrebare obse
dantă î-|i izbeşte urechea: oare când 
pleacă liberalii7 Ş , ceeace e foarte 
cu ios, că în privirea celui care pu
ne această întrebare, afli e răspun
sul : de ar pleca odată 1

Măcar că liberalii au avut majo
rităţi de voturi în judeţ, totue, se pa
re, că-i unanimă dorinţa de ai vedea 
plecaţi.

Fie că stai de vorbă cu ţărani, 
meseriaş1, industriaşi si muncitori, 
fie că voi bs şti cu funcţionari, liber 
profesionişti sau capitalişti localnici 
cu toţii fără deos .bire, [detestă regi
mul liberal si abia apucă să-l vadă 
mântuit de la conducerea ţării.

Dar liberalii vor pleca nu numai 
fiindcă îi izgoneşte majoritatea opi*

dnii Mircea Cancicov, ministrul de 
finanţe si Lirne seu, ministrul Avia
ţiei si Marinei* Primul ministru a  a- 
vut apoi scurte convorbiri cu ceialalţi 
membri ai guvernului.

Cu începere de aseară au înce
tat prerogativele regale trecute asu
pra guvernului in timpul lipsei Su
veranului din ţară. Decretul Regal 
î i  această privinţă a  apărut în» Mo
nitorul Oficial".

niei publice a  acestei ţări, ci si fiin
dcă îi copleşeşte urâciunea potlogă
riilor si lăcomiilor cari le-au făcut 
pe spinarea ţării.

S jm neşi fapte sigure, cari dove
desc că însusi liberalii se grăbesc de 
plecare sunt si serbările politice din 
ziua Schimbării la faţă, 6 Aug, aran
jate în tot cuprinsul judeţului.

în această zi s’au inaugurat nişte 
clădiri la Certej. s’a inaugurat noua 
clăd re a palatului adm. la Deva, s’a  
des velit monumentul regelui Decebal 
la Deva, s’a pus piatra fundamenta
lă la b serica unită din Deva fi s’a 
pus piatra fundamentală la oţelătia 
inaugurată de nemţii din Germania 
la Hunedoara.

Graba cu care au cocoloşit |f  
s’au grăbit să pună pecetea stăpâ li 
rei lor pe aceste înfăptuiri obşteşti 
dovedeşte, c i  vor pleca şl că este 
foarte apropiată scadenta acestei 
plecări.

Pleacă liberalii? 2
— Serbările dela Deva- —
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f An û tin Radu
protopopul unit al Devei a încetat din viaţă.

Ca părintele Augustin R«du plea
că spre meleagurile veciniciei Inel 
an preot, care putea principală a 
careirei sale fi-a triit-o în timpul 
mucenicei romine de sab stăpânirea 
ungurească.

Dar p ir. Radu nu a iost numai 
un mucenic in lupta revindedrilor 
naţionale, ci a fost un mucenic şi In 
lupta vieţii sale individuale.

Cu toţii purtăm o cruce a vieţii, 
care poate fi mai mare sau mai mi
ci, după cum este orlnduiala Pro- 
vedinţei. Părintelui Radu i-a fost 
sortit să poarte, in viaţa sa, seb toate 
aspectele şl înfăţişările vieţii sale, o 
cruce grea, pe un drum spinos şi 
gronţuros.

De aceea înfăţişarea Sa era tot
deauna gravă şi serioisl şi de aceea 
Chipul său reflecta resemnarea şi me
lancolia filosofică a sufletelor Încer
cate.

O robustă credinţa la dreptatea şi 
satisfacţia vieţii viitoare, Ua dat vi
goarea sufletească s i biruiască ad
versităţile, să pistrese echilibrul şi 
si-şl Iacă datoria până In ceasul ple- 
clrei din această lume, ca bun preot 
yl ca integru om social.

Actlvitatea-i multila ternii şi rod

nică, relaţiunile sociale şi interesul 
său pentru toile problemele şi as
pectele vietU, l’au aşezat pe primul 
plan al consideraţiilor şi al stimei.

Aceasta s’a dovedit cu ocasia în- 
mormâatirei sale, întâmplată Dumi
necă In 8 August când tot ce a avut 
Deva românesc şi intelectual, Inpre- 
ună şi cu reprezentanţii cultelor mi
noritare, — au ţinut să facă act de 
prezenţă şi să-l însoţească, pe repau- 
zztul, la locul de odihnă al cimitiru
lui din Deva, cu un sentiment de 
pietate şi vădită apreciere.

Din partea bisericei sale, de s- 
semenea a avut parte de o remar
cabilă atenţiune. Prepositnl episco
piei, Dr. N'colae Brâ zeu, cu un ro- 
bor de numeroşi preoţi i-a îndepli
nit serviciul timormântării in acor
dările frumoase a corului episcopiei 
din Lugoj, de fată la acer stă fru
moasă hurormântarr.

Organizaţia partidului costru na- 
ţional-ţirănesc deplânge, In persoa
na plrintelui Radu, pe un fruntaş yi 
reprezentativ membra. Pe aceasta 
cale îşi araţi omagial stimei şl pro
mite să i păstrese cu pietate smin
tirea 1

Vaier Pavelonlu.

Omul care s’a
CONSTANTIN

descoperit:
BURSAN.

Alegerile judeţ'ne, care s’audes- | 
fâşurat In ziua de 26 lalie, au con
sacrat un nume şi an rsalizat o stare 
de fapt flră precedent şi fără ase- 
mflnare In cuprinsul ţârei noastre.

Nomele consacrat este al d-loi 
Constantin Bârsan. Iar starea de fapt 
este, că nn regăţean se înscăunează 
In fruntea treburilor jadeţuloi nojtru.

Aceste realităţi, crclate de alege
rile judeţene, ne obligi să ne ocu
păm de persian* d-lol Constantin 
Bursan.

De la inccpnt anticipăm, ci nn ne 
impoartă şi nn ne Interesează per. 
soana D-sale din pnnet de vedere 
particular, ci numai In raport ca viaţa 
politici şi gospodărească a judeţului 
nostru.

Guma ajuns Dl. Bursan 
în judeţul Hunedoara.

Două descălecate cunoaştem In is. 
toria neamulni nostru românesc: u- 
nul Istoric din Ardeal spre vechinl 
regat, In epoca de formare şi con
solidare a neamului nostru; altul, 
dnpă unire, in vremea de afirmare a 
stlplnlrei libsrale şi asupra teritorii 
lor alipite la patria mamă.

Un personagiu vestit In loi cu
prinsul ţării, supranumit „Porcul* a 
foat desemnat, ilio tempore, de con
ducerea centrală a partidului liberal, 
să im în primire jude|ul Hunedoara. 
Când a descălecat la Deva, nn a ve
nit singur, ci s  adus cn sine o seamă 
de osmeni din casnicii săi politici de 
la Bncureşt'. Intre aceştia era şi dl 
Constantin Bursan, un felin de mi- 
noram gentium. S ’a procedat la ln- 
pârţlrea judeţului latre aceşti pre- 
torieni liberali veniţi de la Bucureşti. 
Şl, d-lnl Bursan i-a revenit plssa Ha- 
nedosrs, unde sunt aşeslmintclc me-

I talurgice ale statului. A şi s’s pri
păşit dl Bursan In judeţul Hunicdoara, 
şi aşa a ajuns di Bursan personagiu 
politic, cu menirea să activeze In ju
deţ pentru înfăptuirea descălecării po
litice liberale.

Ge a făcut dl Bursan în 
jude|ul Hunedoara?

Fără Îndoială ci dl Bursan, prin 
activitatea desfăşuraţi şi-a creiat o 
atmosferă prielnică In pit sa Hune- 
d o ira ; iar In actuala guvernare libe
rali şi-a lărgit, peste cuprinsul ju
deţului, faima aceasta. Na negăm, că 
di Bursan este socotit ca o moaşă 
miraculoasă politică, care moşeşte 
toate chestiunile particulare şi pu- 
blicr, ale judeţului nostru. Cel pn)in 
de aşa faimă se bucurii

Valoarea faptelor şi a activităţii 
politice a d-lui B train |r s |,  nn se 
poate judeca obiectiv şi trainic nu
mai după înfăţişarea de oportunitate 
a lor, ci după intenţiunea şi scopul 
pe căre i urmărrşte însaş autorul lor.

Ori, chiar ca prileglal acestor a- 
legeri, s’a dovedit, că dl Bursan este 
un marc neguţător politic şi nici de 
cum un patriot şi un ambasador al 
democraţiei, cam a binevoit a se de
fini cu multă emiasă.

Este negr||to r politic psntruci, pe 
urma activităţii sale desfăşurată in ja- 
dej, acum se vede că, cu un golsm 
feroce, a urmărit înălţarea aa pe pri
mul plan şi la scaunul de condu
cere al partidului liberai din judeţul 
Hunledoara.

Dl Bârsan, daci ar fi fost ade
vărat patriot, dacă sr fi s'ncer prac- 
ticant al democraţiei, a cărei amba
sador li place să se numească, nu sr 
h umilit demnitatea şi mândria co
laboratorilor D-sale din jndetnl no

stra, ca sl-i înlăture de la condu
cere ajudeţană şi prin aceasta sl-i 
definească politiceşte de buni noma! 
pentrn compartimentele de umplă- 
turl politică şi nici decum pentrn 
vre-un rol de suprafaţă şi răspundere.

Alegerile trecute an consacrat 
şi sa demascat pe dl Bârsan, ară- 
tândn-1 In toată htaănia sa de nrga
lilor politic ca maniere fanariote. Iar 
D-sa, la rândul slu, ne Infftţişazi pe 
colaboratorii D-sale pel tici, ca pe 
nişte inşi impersonali, f ir i demni
tate şl fără capabilitate de a înfăţişa 
Şi de a susţine interesele politice şi 
gospodăreşti ale judeţului, decât nu
mai sub tutela pretorienilor de la 
Bucureţti, — Mi-se pare că acest mo
ment al ascenaiunei politice a D-lui 
Bursan va indica Începutul unei co-

boiiri politice pentru D-sul. Pentru- 
că, oricât am deprecia pe adversarii 
noatri liberali, din acest judeţ, nu-i 
putem închipui aşa de inbeclllxaţi ca 
să consimtă l  fi stăpânit!, in perma
nenţă, de pretorienii stăpânilor din 
Bucureşti 1

Până etnd partidul liberal nu va 
avea conducători din elementele lo
cale judeţene, până stonda liberalis
mul în Ardeal rămâne un episod, pe 
care paitidnl naţional-tărănesc cu 
fruntaşii săi răsăriţi şi crescuţi din 
ogorul autohton al conştiinţei locale, 
— fi poate mătura şi desfiinţa cu u- 
şurintă.

Aceasta-i realitatea şi învăţămin
tele alegerilor din 25 Iulie pe aeama 
D-lui Bârsani

VERAX.

131 D. GEROTA
— fiul cunoscutului profesor Gerota — şi-a 
cerut înscrierea în Partidul Naţional-Ţârănesc.

Dl. D. Gerota, advocat, docent 
oniveisitar şi fost magistrat, a trimis 
d-loi Ion Mihalacbs următoarea scri
soare :

Domnului Preşedinte 
al Partidului NUional-Tărănesc

Este o datorie pentru orice romln 
n aceste clipe de excepţională criză 
•morali, naţională yi politică, prin ca
re trece ţa r a  noastră, de a nu sta 
nepisttor la dtsflşurarea el ş de a 
contribui cu toţi oam:nii de buni 
credinţi fi simţire r om taească Izolai 
tl, la opera de consolidare naţionali.

Partd 'il Naţioaal-Ţărănesc, sub 
conducerea aceluia al cărui „patrio
tism şi naţionalism a trecut marele 
txamen al tranşeelor, cu verificarea 
glonţului", avlnd alături pe acel ce 
reprezintă prin numele Inliu Mania

un sfânt trecut de luptă demni fa 
slujba românia nulul, cuprinde In ide
ologia şi aciua ui său program de ac
tivitate soluţionez acestor crize.

Şi anume:
prin trecutul celor ce-1 conduc, 

ch-săyla unei vieţi morale noi;
prin ridicarea ţărănimii o cale larg 

dese hisi către nsţioualissrea construc
tivă;

prin af.rmares regimului democ
raţi c-parlamentar — ca nu poate fi 
condamnat atâta vreme cit nu ş a 
gts:t până in prezent deplina apli
caţi ane în cadrul constitutional — u- 
nica basâ legală de guvernare.

Dsaceea Vă rog să binevoit! a 
primi Înscrierea mea la Partidul Na
tional-!* rănesc.

Cu cele mal alesu sentimente
D. D. GEROTA

Moartea bisericilor 
şi a credinţei în 
Rusia Sovietică.

Ca s& ne putem da seama de 
proporţia petzecuţiilor la cate sunt 
supuse biSencite din Rusia So v. eucă 
Si ca să cunoaştem bnbarizm rie şi 
minciunile acestui Kgun fără D-zeu, 
vom atâta, după gazete fi reviste 
slietne, îspiâv.ie mat pioaspele a le  

reprezentanţilor puterii publice din 
Rasta, în legătura cu credinţa in 
l>zeu şi bisericile creştine.

in jumătatea îatâ a a  anului 1937 
au fost inch se sau dâiâmate 612 
biserici. După confesiuni, din acestea 
au fost ^02 ortodoxe ruse. 81 catol.ce 
60 moscheie mahomedane, 55 şina* 
goge jidoveşti, 6 case ae rugâciuni 
baptiste*

Motivul, î.i temeiul căruia au fost 
închise sau dărâmate a variat, după 
împrejurări. In unele locuri le-au în
chis pentruca n a u  fost în stare să 
ach te impozitele şi taxele mari, cu 
care sunt supuse astfebu de clădiri, 
în alte locuri ie-a dărâmat sau în
chis, la ordinul comisariatului sănă
tăţii publice, pe mobvul că-s deteri
orate şi ameninţă, chipurile, viata ce
tăţenilor.

In pianul cvincvenai, proectat de 
guvernul sovietic, pentru anii 193*— 
1942, este prevăzută dâiâmarea sau

Închiderea alor 2.900 biserici. Si a- 
nume, vor fi dărâmate toate biseri- 
cele cari au o vechime do la 100 
ani în sus. Esceptiune se va ia je 
numai cu bisericile cari au valoare 
istorică s»u erchitectorialâ. Pent u a 
rămâne însă, trebuie să obttnâ avi
zul favorabil al comisariului sănă
tăţii publice.

Iată, prin urmare, o direcţie si o 
latură a  persecut ilor permanent sus
ţinute împotriva credinţei şi a  biseri
cei, ca să v l puteti face idete des- 
pie sălbătăcia neomenească a  bol
şevismului cate în ţările nebolşevi
zate, prin propagandiştii săi, varsă 
lacrimi de dragoste şi compătimire 
omenească pentru mizeriile sociale 
ale claselor muncitoare, iar acasă 
arenjază cele mai neomeneşti perse- 
cutiuni împotriva credinţei, această 
scumpă avere sufletească tocmai a 
celor multi Şi necăj ti

Credinţa însă nu piere nici chiar 
in Rusia-

Dovada pentra aceasta sunt fap
tele fi afirmările pe plan religios, 
chiar a ace .oi a, cari stau in nemijlo
cita apropiere a  matadorilor yi con
ducătorilor atei a  Sovietelor.
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Astfeliu cetim în gazetele 31 re
vistele din Amis, că mama lui Slalin 
s a  dus din Moscova în TifHs. dom'* 
ciliul de origine. Acolo s’a înscris în 
comunitatea ortodoxă si a luat parte 
la toate slujbele religioase. La sfin
tele Paşti din anul acesta, cu o evla
vie deosebită) s ’ î  împărtăşit şi s’a 
rugat, public, lui D-zeu pentru în
toarcerea fiului său, pe care se zice 
că l-a pregătit pentru preoţie, la tim
pul său. — Prin testament a lăsat 
averea sa personală în văloare de 
9000 ruble bisericii ortodoxe din 
Tifles,

Un alt caz de reîntoarcere la cre
dinţă este al fratelui lui Voroschilov, 
generalismul armatei sovietice. A- 
cesta a fost, până In primăvara a- 
cestui an, ofiţer în armata sovietică.

M. S. Regele Carol 11 al Româ
niei a vizitat localitatea Kran] dm 
Slovenia. La gări a tost întâmpinat 
de A. S. Regali Principele Regent 
Paul al Jogosiaviet. Amândoi an ple
cat apoi la castelni Brdo, unde M, S. 
Regele Carol II a fost gâsdall pe toa- 
t i  vremea câia a petrecut-o ocolo.

Războiul chino-japonez.
Intre ihlnezi fi japonezi, războiul 

e acum in tolu, după cum a’ar zice. 
Oraşul Peking a căzut In mâinile ja
ponezilor. Înfuriat! chinezii a’au nă
pustii! cu un atac straşnic asupra o- 
rafului Tientsin, unde se aflau adă
postiţi japonezii. S ’a dat atunci între 
aceste tabere o lupţi Îngrozitoare, 
an murit peste 700 oameni şl au fost 
distrase o mte de edificii publice şi 
case.

Un alt atac a mai foit dat de chi
nezi asupra Pekingului, Cu priitjui 
act sta a murit generalul chinez Q u o  
Tong lovit de un glonte japonez toc
mai pe când ducea trupele ia atac.

Cetim în nr. 176 al siarului „Pa
tria următoarele: In lunga şi greaua 
lupţi politică pe care o duce parti
dul naţional-ţărănesc, obţinând de mai 
multe ori succese dar câte odată şi 
Insuccese electorale, nici odată presa 
acestui partid sau glasul conducători
lor lui nu au insultat populaţia care 
nu i-a lost favorabili.

De «gUdatl se întâmpla an lucru 
deosebit de ruşinos. Un partid care 
n’a lisat niciun mijloc nefolosit pen
tru a obţine voturi cât mai multe, 
cestallud ci ţărănimea nu vrea al ia 
act de vânzoleala sa pretinsă naţio
nalistă, insultă ţărănimea noastră cu 
cuvinte cari dezonorează şl descali
fici o organizaţie politici. Acest par
tid care insulta este aşa z.sul Front 
Românesc condus de d. Vaida.

Noi înţelegem mlhnirea acelora ca
ri voind a l torpilese partidul naţional- 
ţ|r |n e sc  din care au plecai ca spe-

A repăfit din armată ca să se facă 
preot în slubî lui D-zeu 31 pentru a 
servi cauza credinţei. Se d ram ă 
Sergie Vor o* hilov gi e de 39 ani.

Această hotărâre a  sa a adus’o 
la cunoştinţa fratelui său prin o e rn - 
tolă, in care scrie următoarele :

«Numai adevăratul creştinism e 
înstare să dea omenirei ceace co
munismul promite să facă, dar din 
pric'na principiilor sale materialiste 
nu va pu'ea realiza*.

Acestea sunt realităţi controlabile 
pe cari le-am pub icat ca să ser
vească de medicamente sufleteşti 
acelora cari s a r  otrăvi de propa
ganda otrăvicioasa bolşevismului ca
re e duşman al omenirii si a lui 
Dumnezeu.

Înainte de a-şi da sufletul acest vred
nic general, cu mare greutate a iz
butii al scrie mamei sale această scri
soare :

„Soartea nu-mi tngădue să-mi în
deplinesc nici îndatoririle de pletste 
filială, nici datoria de soldat faţă de 
patrie. Vă rog s l mă iertaţi c l Le- 
buc si mor.*

Războiul spaniol.
Trupele generalului Franco înain

tează cu repeziciune fi biruitoare a- 
proape pe toate fronturile, in schimb 
guvernamentalii se retrag In mare 
neorânduială secătuiţi de puteri.

Gavenul din Valencia văalnd slă
birea trupelor sale a început şl el 
s l  se clatine. Ministrul de război, d. 
Prieto, se svoneşie, c l ar ii silit s l 
dem.s.onczc,

La Astuxii trupele guvernamenta
le au încercat un puternic atac con
tra naţionaliştilor, dar au fost respinşi. 
Cu prilejul acestui atac au murit pes- 
200d de soldaţi.

ranţa ciavl cl întreaga naţie se va aş
terne la picioarele domniilor lor, dar 
nu le putem deloc explica atitudinea 
nesăbuită şi dezonorată de a bitjoco- 
ri lumea satelor noastre cu vorbe de 
acest tel scrise In monitorul vals hist 
dels Cluj:,La toate secţiile, alegtiori 
sau  presentat ghiftuiţi de alcool, 
>ar pe alocuri s’au întâmplat ca el 
s l  cadă jos In sala de volaie*....„La 
multe secţii oamenii de încredere şi 
fruntaşii rontuiul românesc erau în- 
tâmpinaţi cu următoarele cuvinte din 
partea satelor: „Noi cu Frontul ro
mânesc ţinem, dar daci na ne daţi 
şl dvoastri de băut, mergem cu cel 
cari ne dan*.

Mai zilele trecute s’a ridicat alt 
glas de Insulţi din Hunedoara. D. 
Aurel Vlad care înainte de alegeri 
elogia „brava ţărănime h rnedoreani* 
care „va fi toati alături de Frontal 
românesc*, recoltând din cele peste

50 mii voturi exprimate In acest ju
deţ numai ceva peste 2000, a îm
proşcat prin foaia sa „Solia Drep
tăţii* şi împrosşcă tot felul de insulte 
pe seama ţlrlnlmei hunedorene care 
a refuz it şi va refuza totdeauna sl 
urmeze pe bltrinul care i-a înşelat 
toate speranţele, prin nepriceperea, 
lipsa de dragoste şi înţelegere a ne
voilor ei, prin manifestările sale hi- 
peristerice.

Ltă două exemple de ruşinoase 
atitudini ale politicienilor români cari 
pretind a ridica un steag nou în no
mele vechilor şi arhicunoscutelor lor 
năravnri.

Nu, d-lor Vaida şi Vlad, na v! 
reiasă încrederea alcoolul care pre. 
tindeţi cl s’a vărsat cu prilejul ale
gerilor ci instinctul sănătos id ţără
nime! noastre care ar deveni in mod 
sabit cuminte şi vigoroasâ numai prin 
voturile m’racnloase pe cari vi-le-ar 
acorda. Prinţi *0 acţiune mai intensă 
de propagandă a partidelor de mo. 
cratice thiar acele voturi pe cari le- 
aţi obţnut in recentele alegeriae vor 
împuţina considerabil. E i te de» j uns 
s l  se rlsptndessci complet in ţără
nime cunoaşterea cauzelor pentru cari 
v’aţi despărţit de partidul national- 
ţărânesc Şt iadrlsneaţa, flagrant* ne
potrivire intre apa pe care o predi. 
câţi şi vinul pe care ll consumaţi 
pentruca lichidarea politică a vala- 
chlsmului să tie to  tripletă şl ireme
diabilă,

Gravitatea rătăciri d-voattră se 
verl.ică mii repede chiar decât cre
deam. D. Vlad obţinând ceva peste 
2000 voturi in marele judeţ Hune
doara, d. Volcu Niţescu obţlrând s tb  
20 voturi tn satul In care s’a născut 
şi d. Haţitganu cunoscut prin înde
mânările o-sale electorale recoltând 
numai voturile pe care ie-a recoltat, 
ex-nunul valahismuiui a fost dai. 
Concluziile se impun dela sine. De
gringolada vaUhsmului pe panta 
geoiglsmului şi a manoilescianlsmu- 
lul este iminentă; ea a început şi 
sfârşitul se apropie. Leaded! au foat 
înirâaţi; salvarea nu mat poate veni 
dela d-nli M. Serbau, Sever Dan sau 
părintele Man; corabia e năpădită 
de apă.

Un partid politic na se poate în
fiinţa şi în'ări prin adulare şi Ipocri
zie. Şi odată intrat In declin na se 
mai poate ţine în picioare prin in
sultarea muiţlmiior cari Ii refuză în
crederea şt simpatia; rb ar v i sarea 
acestui venin este simptomul precis 
ai decăderi’. Aj îngere», la momentul 
lui S. O. S. c m c  un încuia ţi trista 
poveste a unei deveniri tară început 
începe să se dspene. Chiar capitolul 
răspunderilor pentru imensa eroare 
se poate deschide. Şl atunci, vai şi 
amar. Dar sentimentul demnităţii nu 
trebue pierdut In nici o împrejurare, 
daiă el a existat; cei cari greşesc 
să-şi pună cenuşe pe c&p şi să taci. 
in orice caz, învinsul să nu insulte 
şi să nu insulte mai ales ţărănimea.

In 8 Ai găsi atu fost delegat de 
partidul naţional-ţârănesc la o secţie 
de votare Ia judeţul Ciui la care au 
votat aproape 1000 ţărani. An apre
ciat mult cunoaşterea exactă din par
tea ţăranilor a tehnice! electorale, ţi
nuta lor demnă, seninătatea cu care 
votau: n’am văzut nici un om beat 
nici tn localul de votare nici In jurul 
lui. Rezultatul a fost: naţional-ţâraniş- 
tii 476 votări, guvernai 195 voturi; 
vaidiştii 53 şi gogiştii 17; aşa s’a vo-

V. P.

Dii ale tarii si a l e i i  valuri.
Călătoria M . S, Regelui Carol II. prin străinătate. — 
Ce se mai petrece în China. — Războiul din Spania.

M. S. Regele Carol II, în Iugoslavia.

Insultarea
ţăran im ii.

tat la secţiunea Borşa. N’am băgat 
de seamă nici calitatea de supraro- 
mlni a celor 53 de vaidişti, după cum 
n’am constatat nici „beţia, căderea 
pe jos, etc. a celo-lalţi ţărani Cari nu 
au votat cu partidul naţional-ţlrănesc. 
Toţi erau, pur 3! simplu, opt sute de 
ţărani români, demni şi cuviincioşi 
cari daci ar fi votat cn Frontal Ro
mânesc, ar ii fost, pentru „Ofensiva 
română" 800 arhangheli gata pentru 
a mântui ţara de „comunişti* şi „jl- 
dovlţl",

Un lucru a’a limpezit in Ardeal şi 
in toată t*r*- Românii na tolerează 
gogoriţele partriotarde şi ipocrizii în
drăzneţe. Democraţia eate acceptată 
de imensa majoritate a poporului ro
mân. Români s’au rostit pentru ideea 
de progres naţional şi social pe care 
o reprezintă partidele democratice 
ale tării. Şi adeziunea pcntra aceaatl 
direcţiune a desvoltăril Românismu
lui va ii tot mai masiv/.

Victor Jlnga.

Dl Miocu 
remunerat.

In ziarul „Timpul* din 12 Aug. 
am cetit, că prin un jurnal al con
siliului de Miniştri, Dl Miocu, pre
fectul judeţului nostru, a  fost de
numit membru în consiliul de admi
nistraţie a  minelor de cărbuni din 
Lonea, proprietatea statului-

Va să zică aceasta-i plata D-iui 
Mjoc pentru activitatea de prefect pe 
timp de patru ani 1 Cu atâta se alege 
Di Miocu pe arma zelului sectar sl 
a ostenelelor depuse în slujba jude
ţului, pentiu a  creia o atmosferă în 
favorul partidului liberali De mult 
am spus-o noi, că stăpâni în parti
dul liberal sunt domnii de la Bucu
reşti» iar cei din judeţ sunt slugute 
mizerabile, pe cari îi plătesc cu câte 
un os de ros.

Dar se pune o întrebare. Dece nu 
l’au remunerat din averile lor de par
tid, sau de ce nu l’au denumit In 
consiliul de administraţie a  minelor 
Petroseni, care e notoriu, câ’s pro
prietate liberală?!

Pentiucâ asa’s moravurile libera
lilor! Ei îsi remunerează slugile din 
averea statului!

Din isprăvile
primarului liberal 
din comna Uricani.

Primarul liberal dm Uricani, Mâ- 
xer Constandin, iţind mort de beat 
şi întâlnind pe Mârşav Petru, secre
tarul partidului naţ.-ţir. org. tinere
tului, In dram a început a-1 lovi ca 
pumnii şl cu nişte chel de fler, iar 
pe mama acestuia o femee bătrână 
şi onorabilă a iabit-o Încât a trântit-o 
la pământ. A tost oprit în fapta lai 
mişelească de mulţimea oamenilor ce 
s’au adunat la faţa locului.

In armă tot el a cerut jandarmi
lor să ducă victima la post. Spre 
cinstea lor jandarmii nu s ’au pretat 
la aşa ceva.

Cazul s’a deferit parchetului Deva.
Corespondent>
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Au trecut şi alegerile consiliului 
judeţean. Cu toate manoperile Între
buinţate, triumfal Naţionsî-Ţirănisl in 
cele 16 judeţe a dovedit simpatia 
maselor.

In judeţul Hunedoara partidul 
naţionai-liberal a întrebuinţat toate 
manoperile mârşave spre a fura conş
tiinţa şi votul alegătorilor. Voiu da 
câteva din trucurile întrebuinţate de 
dl deputat Tisu spre a spăla ruşinea 
din 18 Februarie 1936.

Cu două săptămâni înainte de ale
geri dl deputat Tisu ca un trepăduş 
politic a început a colinda satele u- 
sând de autorităţile administrative, 
luându-le dels slujba satelor şl în- 
trebuinţându-le in slnjba partidului 
Naţional-Liberal.

Care a fost tactica d lui Tisu spre 
a căpăta voturi? A observat ci pe 
cale cinstită nu poate avea un triunf 
in sectorul Mihăleni.

Ce şi-a sls. Hai să fac pe dema
gogul. S |  introduc principiul vechi 
al partidului Naţional-Liberal. Min
ciuna. A început a face o mulţime 
de promisiuni cari nu pot fi reali
sable.

Aşa In comuna După piatra a 
promis pentru o şcoală 300.000 lei.

Ajutor la Biserică. Deschiderea 
unui drum prin care să lege comuna 
După piatra cu Zlatna prin comunele 
Trâmpoele-Valea Dosului.

La Sliaija pentru şcoală ajutor 
120.000 lei Şi ajutor pentru biserică. 
La Buceş 60.000 lei ajutor pentru 
şcoală. La Blăjeni Obârşa construqia 
unei şcoli.

Tot la După piatra le-a promis a 
le aduce otravă spre a omorâ şoarecii 
ce le-a distrus holdele locuitorilor. 
Auslţi. După ce holdele sunt distrase 
fiomplecl, d-lul deputat i-s’a trezit mila 
de oameni spre a le omoiâ şoarecii 
din holde. O Întrebare. Dece tocmai 
In preaşma alegerilor? Cum de nu 
a’a gândit fnainte de alegeri? Sigur 
că nu s’a gândit de cât la folosul său 
personal spre a strânge valuri prin 
promisiuni şi minciuna. Dovada, că 
aceste promisiuni irealizabile le-a fă
cut in siua de Sf. Iiie. Sf. Iile făcă
torul de minuni l-a Imburdat cu ma
şină cu tot tntr’o prăpastie.

Dar mârşăvenia d-lui Tisu a atins 
culmea In ziua de alegeri. In toate 
comunele a vărsat zeci de mii de lei 
spre a  lua voturi pe băutură şi cu 
muzicanţi. Din toate satele alegătorii 
liberali au venit in grupuri formate 
In faţa cârciumilor dm sat.

La această metodă scârboasă mai 
adaugem că majoritatea din locuitorii 
comunei După piătra au votat de 2 
şi de 3 ori. Ea felicit pe dl Dr. Tisu. 
După cum vtd liberalii s’au mai ci
vilizat puţin in tacticele Întrebuinţate. 
Până In anul 1929 s’a întâmplat mi
nuni pe care numai Dl Isus Cristos 
le făcea cu plinele şi peştii şt anume, 
tntr’o secţiune de votare din 2500 
alegători In urma D-lor Liberali s'a 
aflat 3200 voturi liberale afară de vo
turile luate de opoziţie. Acum D-nii 
Liberăluşi au întrebuinţai o tactică 
cu mască. Anume, au scos cărţile de 
alegător ale altor alegători votând un 
singur om de 2—3 ori ca cârţile al
tor alegător; iar titularii cărţilor de 
alegători s’au întors acasă fără a-şl 
exprima votul.

Sa prins 2 dintre aceşti t xcroci ai 
votului universal In comuna După 
piatra. Unul din ei luat de scurt a 
răspuns Că votează pentru fratele său. 
Cei mai mulţi s’au strecurat susţinuţi 
de echipa plătită de dl deputat Tisa 
cari strlgra in cor, că cel ce votează 
este posesorul clrţei de alegător deşi 
titularul era altul de cât cel ce pre
zenta cai tea spre a vota.

Dl Judecător Imi face impresia că 
a susţinut prea făţiş pe dl Dr. Tisu 
întorcând acasă pe alegătorii cari îşi 
reclamau dreptul de vot şi nu au 
binevoit a le elibera duplicate spre 
a-şi exprima votul universal.

Şl acnm să analizăm rezultatul vo
turilor cerşite de dl Dr. Tisu mai rău 
decât milogii dela marginea podului.

Partidul Lib;ral a obţinut 519 vo
turi. Voturi luate cu bani şi promi
siuni grele. Noi am luat 390 voturi. 
Să nu crezi d.le Doctor ci acesta 
este un triunf. Nu. Pentru 159 voturi, 
ţi-ai rupt o mână, şi ai cheltuit câte
va zeci de mii de lei. Te mal aflii 
în faţa unor promisiuni {realizable 
care te va trânti cu mult mai jos de 
cât la 18 Februarie. Daci acădem 73 
de voturi excrocate de lista pusă spre 
a deruta pe oimenii noştri!, toţi banii 
grei şi promisiunile ce le-al făcut nu 
ţl-a scos decât 56 de voturi mai mult.

Noi am obţinut 390 voturi. Sunt 
voturile oamenilor cocşlincioşi. Vo
turi nemftsgălite de paharele de vin 
şi neafumate cu fumul ţigărilor date 
de pomană de Dv.

Domnule Dr. Tisu. Ai mal avut 
un noroc cu uneltele Întrebuinţate de 
Dv. spre a deruta pe oamenii con 
ştincioşl dela Biăjeni de a-şi exprima 
votul. Dacă nu puneaţi garda autori
tăţilor din Blljini să oprească oame
nii dels vot şi veneau cei 846 de vo
tanţi să-şl exprime votul nu ştiu zău 
care vă era rezultatul.

Domnii aceia ce au făcut pe co
zile de topor din Blăjeni ii fac atenţi 
că va venii o vreme când vor fi tri- 
meşi |n cilătorie de studii fie In Ba
sarabia spre s învăţa ruseşte, fie In 
Dobrogea spre a şti şi limba tur
cească satt bulgărească.

Domnului Dr. Tisu ţin să-i coma- 
nic că o tactică ca a Domniei Sale 
in regiunea acei sta nu a mai fost 
Întrebuinţată decât de deputatul de 
tristă amintire din epoca maghiară 
anume, „ H o l o k i j ”, Şi Dumneata 
d-le Tisa eşti alesul celor 129 de mă
gari cari plersându-şi conştiinţa le-a 
mai trimes prin votul lor murdar şi 
minjlt cu banul suferinţei celor mulţi 
tn consiliul acestui judeţ. Şi acel ce 
sunt aleşi de măgari, nu ştiu ce nu
me aş putea să le dau.

Şi acum semnes aşa cum Iţi pla
ce D-ta.

Blăjeni, la 29 Iulie 1937.
Jean Petrescu-Plaiu, 

şeful sectorului Mihăleni.

-  CONSTITUIREA CONSILIULUI 
JUDE1EAN s’a făcut Luni, in 9 Aug. 
a- c« Raportul despre constituire, se 
va publica in numerul viitor•

•
Producţia ouilor e foarte mare 

ia mica ţară Danemarca. Această ţa
ră este ce mai mare cxplotatoare de 
ouă din lume. In ultimul an exportul 
de ouă al Danemarcei s’a ridicat la 
1400 milioane.

ŞTIRI.
STAREA SĂNĂTĂŢII M. S. Re

gina Maria, este de prezent mulţumi
toare din toile punctele de vedere şi 
tn curând va f1 pe deplin restabilit!. 
Iubita noastrl R-g’nă a pirăs’t patul 
şi zilele face plimbări prin parcul cas
telului dela Sinaia, iar din Când in 
când câte o preumblare cu aitomo- 
b Iul prin împrejurimile S naei. M. 
S t se alimentează satisfăcător şi în 
p ogres faţă de trecut, lcâad şl car
ne de două ori la săptămâni. In afa
ră de dieta obişnuită. Peste două s t. 
ptlm lni M. S. Regina Maria va pă
răsi Sinaia şi se va instala la caste
lul dels Bran.

Dl. IULIU MAN1U a’a întors din 
străinătate Duminecă 1 August când 
s’a oprit puţin Îs Cluj. apoi a doua zi 
a plecat la Bădăcin. de unde in că
rând va merge la Sovata.

*
PLOILE, căzute dels 1 August 

începând, tn multe părţi ale ţării, sunt 
o adevărată mană cerească, îndrep
tând spre bine recolta porumbului, 
pe unde nu s’a uscat cu totul la ră
dăcină.

*

O RECOLTA, bană de nud se 
anunţă iu anul acesta din d ferite 
părţi ale ţării. Dapă cât se spune, 
s’au început şl importante cumpără
turi pentru export.

*

Arestarea lui Bela Kuhn. Din cer
curile bine inform ite ae anunţă ştirea 
despre arestarea lui Bela Kuhn, fos
tul dictator comunrsl al Ungariei. A- 
restarea s’a produs acum clic va sip- 
ţlmâni.

Dapă cum se vede i se Înfundă 
şi Ini Bela Koha. Tot aşa ar fi păţi
t-o, se spune, comunistul Rskovlski 
fugit in Rusia din România.

Cam de o jumătate de an încoace 
vechii corifei comunişti aunt luaţi la 
ochi, deţinuţi şi aruncaţi in Închisori, 
de unde cu greu mal scapă cu viaţă. 
Anii trecuţi au răpus ei pe alţii, a- 
cum insă le-a vemţ rândul lor.

•
Piatra vânătă pentru Agricultori. 

Stropirea giâulut de sămânţă eate 
o condlţtune principală. Greu poale 
prinde la ţară generalizarea practicei 
respective.

Mmisternl de Agricultură, căutând 
să învingă prejudecăţile unora din ţă
rani, cari nu vor să sulfatese (stro
pească) grâul, sub motiv că din grâa 
fâcându-se coliva „e păcat” să fie tra
tat cu sulfat de capro, caută s l  ofe
re sulfatul la preţuri cât mai eftine.

In consecinţă, departamental agri
cultural a fost motorizat s l cumpere 
prin bană Învoială dels R. I. M. M. A. 
cantitatea de 400.000 kgr. sulfat de 
cupru cu preţul de 22 lei kgr, plus 
spesele de transport de Îs fabrică 
până la destinaţie. Această cantitate 
de sulfat de cupru, se va distribui a- 
gricultorller din ţară, prin Camerile 
ae agricultură, cu preţul de 15 lei 
kgr. plus spesele de iranspoit, statul 
suportând diferenţa de 7 lei la kilo
gram de sulfat de capra efectiv dis- 
vibuit.

•
Eliberarea biletelor de cilătorie 

in trenuri• Cu privire la ehbararea 
biletelor de călătorie în trenuri direc
ţiunea generală a căilor ferate a dat 
următoarele dlspoziţiuni: Călătorii ve
niţi tn uit! mal moment de plecare a 
trenului şi cari n’au avut destulă vre
me să-şi scoată bilet dela Casam de 
bilete a s t a ţ i e i ,  se vor a d r e s a  
lmpcgatului de m şcare, care se află 
pe peionui staţiei, dda care vor pri
mi, în schimbul sumei de 100 Lei, o 
adeverinţă specială. Nomal pe baza 
acestei adeverinţe, călătorul va pntea 
obţine tn tren, dels personalul înso
ţitor legitimaţia de călătorie fără altă 
suprataxă sau amendă. Dacă un con
ductor nu are putinţa de a elibera 
biletul in tren, fie din pricină că sta. 
|ia de destinaţie este prea apropiată 
lie din pricină că numărul călătorilor

este prea mare, el vs lua măsuri ct 
aceşti călători s i  fie predaţi la staţia 
de dsstlnstie and* * vor plăti taxele de 
călătorie, fără altă suprataxă sau a 
mendi. Iu a'.*st caz, călătorul care 
nu poate orezenta adeverinţa de pla
ta taxei de 100 Lei va fi amendat.

•
Isprava unul măgar• Ia margi

nea satului Durck din Turcia, un mă
gar, care păştea pe clmp, In preaj
ma unei atupării, s’a ptmenil la un 
mo men dat atacat ca o muitlme de 
albine, Viâid si  scape de Înţepătu
rile lor, nenorecitul de măgar a răs
turnat peste 400 de stupi plini cu 
albine. Acestea Infariindn-se an dat 
năvală asupra satului înţepând pe ţă
rani şi tnţepitarile lor cran aşa de 
usturătoare şi de primejdioase încât 
bieţii oameni s’an visul siliţi s’o la 
rssna spre câmp ca să se adăpos
tească. N’au sclpat nici acolo, căci 
albinele i-an urmărit mereu. O mul
ţime de vite au murit din pridna în
ţepăturilor. Mulţi dintre săteni an fost 
internaţi In spital in stare gravă.

Dela direcţiunea liceului 
„Aurel Vlaicii*‘ — Orăştie

A V I Z

Luni, 30 August, a. c. orale 
8 dimineaţa încep examenele par
ticulare, integrale, diferenţă.

Miercuri, 1 Septembrie, orele 
8 dimineaţa, examenele de cori
genţi şi admitere In clasa l-a.

Luni, 6 Septemvrie orele 8 
dimineaţa exemenele de admitere 
in cursul superior.

Miercuri, 8 Septemvrie (Sta 
Marla Mică) orele 10 a, m. ser
viciul divin.

Joi, 9 Septemvrie, orele 8 dim, 
încep regulat cursurile.

P ro f. A ro n  D e m ia n  

Dir. lie. „Aurel Vlaicu“ Orăştie

Comitetul şcolar al Liceului şi Internatului 
„Aurel Vlaicu“ — Orăştie.

Publicaţlune.
Se publică Concurs pentru a- 

provizionarea Internatului liceului 
«Aurel Viaicu” din Orăştia, pe 
uurata anului şcolar 1937 —38, 
cu următoarele alimente;

1. Carne de vită, viţel, porc, 
oaie, miel, untura, slănină crunda 
şt afumata, — toate de prima 
calitate.

2. Mezeluri.
3. Coloniale.
4. Pâina, franzele, făină.
5. Lapte.
6. Pentru transportul alor 150 

păna la 200 stângtni lemne Uia 
pădurea „Valea**.

7. Pentru tăiatul, crepatul şl dă- 
ditul alor 150— 200 stânginl lemne.

Reflectanţii vor Înainta ofeitele 
la Comitetul ş;olar al nceutui 
„Aurel Vlalcu" din Oraşte până 
inclusiv 28 August 
1 9 3 7 ,  orele 4  d .  m .

Toate ofertele vor fi însoţite 
de garanţii, conform caietului de 
saruni.

Orăştie, 9 August 1937,

Preşedinte: Secretar:
Dr. Aug . Deac Prof. Aron Demian
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