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Cu cât dictatorii calcă 
mai greu în picioare lumea, 
ţinând-o tirăniceşte la pă
mânt, cu atât mai furioasă 
are să fie răscoala lumii 
împotriva lor. fnfr’o zi
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In ziua do 14 Get., serbătoarea cuv. Paraschiva se  
dei^văleşt© la. Alba-lulia monumentul ridicat în amin

tirea eroilor mucenici JEIoria, Cloşca şi Crişan.

Acest eveniment constitue o adevărată serbă- 
toare naţională pentru toată românimea, dar mai a- 
les pentru poporul nostru din Ardeal, — la care, cu 
toţii, trebuie să luăm parte, ca să arătăm streinilor 
că ne cinstim mucenicii naţionali şi ca să dovedim 
celor cari mai nădâjduesc în revenirea unei stăpâ
niri asupritoare, — că solidaritatea noastră naţionali 
şi conştiinţa drepturilor noastre şi a dragostei pen
tru acest Ardeal îşi are rădăcinile în pământul udat 
şi sfinţit de sângele eroilor şi a mucenicilor naţionali

Cine a fost Horia, Cloşca şi Crişan
Mucenicii eroi, a căror amintire sfântă se fi

xează în monumentul dela Alba-Iulias au fost trei ţă
rani iobagi, de prin ţinuturile moţimei Zarandene, 
cari nemai putând purta jugul asupririlor şi a nă- 
păstulrilor venite dela grofii şi slujbaşii unguri, stă
pânii de atunci ai Ardealului, au avut curajul să se 
ridice Inpotriva lor şi să îndemne şi pe ceialaiţi fraţi 
ai lor să-i urmeze, organizând revoluţia dela anii: 
1784—1785.

Revoluţia lui Horia a avut o mare însemnătate 
istorică: pentrucă a fost precursoara mare! revoluţii 
franceze, care la anul 1879 a dărâmat, definitiv re
gimul feudalismului; şi pentrucă Horia, prin această 
revoluţie a urmărit nunumai o mai bună viaţă ome
nească pe seama sa şl a ţăranilor iobagi din Ardeal, 
ci a anunţat simplu şi hotărât formula drepturilor 
poporului românesc asupra pământului ardelenesc.

Dela data revoluţiei lui Horia ungurii din Ar
deal au înţeles, că pământul Ardealului nu e a lor, 
iar iobagii români şi-au mărturisit pe faţă gândul, că 
acest pământ este românesc. Acest gând a încolţit 
în sufletul conştiinţei româneşti ardelene şi a crescut 
în forma programului politic, cunoscut şi înbrăţişat 
zub numi ea de „programul par tidal ui 
naţional din Ardeal**.

Dela revoluţia lui Horia se socoteşte începu
tul luptelor naţionale ardelene care, la 1918, au re
coltat biruinţa libertăţilor naţionale şi faptul suvera
nităţii româneşti asupra Ardealului.

Din aceste sumare consideraţiuni se vede, că de 
ce suntem datori să participăm la serbările inaugu
rării monumentului ridicat în amintirea şi pentru pros
lăvirea acestor eroi mucenici ai neamului nostru.

Afară de acestea însă, noi mai avem şi alte 
motive importante, cari ne determină să îndemnăm 
la participare.

Pentru ce mergem noi la Alba-lulia?
Gândul ridicărei unui monument ţăranilor io

bagi Horia, Cloşca şi Crişan l’au avut dl lulfu Maniu, 
care la 1934 a rugat pe fruntaşii ardeleni, ca să cons
titue un comitet în acest scop. Dlui Iuliu Maniu îi 
revine, prin urmare, frumosul gest de atenţiune faţă 
de eroii răsmeriţei din 1784—5. înfăptuirea acestui 
monument este înfăptuirea gândului D-îui Iuliu Maniu, 
iubitul nostru conducător.

Actualul monument este ridicat sub îndruma
rea şi conducerea ,,Astrei“, acest aşezământ de cul
tură, care cu fidelitate cultivă şi păzeşte comorile 
vieţii noastre culturale pentru propăşirea poporului 
nostru, ce-î drept cu sprijinul material al guvernului, 
dar anume înlăturându-se blazoaneie politice ca să 
poată participa toţi românii. Seibăriîe acestea, prin 
urmare sunt naţionale, unde noi ne prezentăm în 
conştiinţa solidarităţii naţionale. Şi, în fine, noi chie- 
măm la aceste serbări pe ţăranii judeţului nostru, ca 
alături de Dl Iuliu Maniu, care va fi prezent la a - 
ceste serbări, să ne mărturisim neţărmuritul nostru 
devotament pentru tot ce-i ţărănesc şi pentru cauza 
dreptăţii ţărăneşti a căror întâi mucenici şi eroi au fost 
Horia, Cloşca şi Crişan.

Să mergem deci, ia Alba-lulia în ziua de 14 Octomvrie c. serbă- 
toarea înălţării lui H O R I A ,  C L O Ş C A  ş i C R 1 Ş A N I
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D-nul Mihai Popoviciu 
sa  reîntors dinstreinătate.

Preşedintele partidului Naţional-Ţărănesc şi al 
organizaţiei jud. Hunedoara Dl Mihai Popoviciu du» 
pă o cură mai îndelungată de î grijire a sănătăţ i, 
s’a întors din străinătate deplin sănătos şi împros
pătat în puterile-i sufleteşti şi trupeşti, ca să pri
mească iarăş greaua muncă a conducerii şi îndru- 
mărei, cu înţelepciune, a vieţii politice a partidului 
nostru.

li urăm tot binele şi sănătate spre binele nea
mului şi a partidului.

Noi, din judeful Hunedoara, folosim acest pxi- 
legiu, ca să-i manifestăm deosebita dragoste şi să ne
mărturisim încrederea şi devotamentul faţă de D*saf

*

Expoziţia camerei de
Duminecă în 4 Oct. c. s’a inau

gurai în sala festivă a hotelului Cen
tral din Orăgtie expoziţia de produse 
agricole a camerei de agricultură 
din Deva.

La serbarea de inaugurare s’au 
tinut discursuri gi a participat lume 
mulfă din rândurile intelectualilor. 
Ţărani au fost mai putini la serbare. 
In schimb însă. s’au putut vedea 
frumoase produse agricole expuse 
de ţăranii nost rit harnici din Orăgtie 
«i jur.

Partidul Naţfonal-Iiberal Iu tot tim
pul a guvernat aceaată (ară numai 
sub puterea teroarei $i prin amenin- 
ţflrile ce le făceau alegătorilor tu 
preajma alegerilor, spre a schimb* 
voinţa sufragiului electoral dels sate.

Ura cea mare ae Îndrepta asupra 
fruntaşilor organixs (iilor adverse spre 
a-i Intimida şi a-i deruta dela ideile 
Ier curate.

Ce vor să faci domnii liberăloşl 
din aceste suflete curate ce tlnj-sc 
tu satele noastre româneşti? In loc 
să creese oameni conştienţi de rolul 
lor tu viaţa acestui stat, In ioc s t  facă 
oameni de activitate, oameni de mun
că «i economie spre a-fi creia gos
podării model menite a atrage ochiul 
streinului călător prin satele noastre, 
îu loc să venă Cu un sprijin în aju
torul lor spre a-i încuraji la creerea 
gospodăriilor săteşti, trezind In sufle
tul ţăranului român spiritul de emu
laţie, în loc s i  contribae la perpetu
area mancei naţionale, caută pe orice 
cale spre a le ştirbii personalitatea 
şi a înrădăcina in sufletul lui, una, 
minciuna fi invidia, fapte ce sunt 
streine de sufletul său.

Aceste procedee liberale, tu a- 
ceastă ultimă guvernare, a încoronat 
partidul liberai cu marea coroană de 
lauri, puttnd fi supranumiţi ca maeş
trii ai oligarhiei |n acest stat.

Alegerile recente, i-a făcut a în
trebuinţa toate armele mârşăveniei (n 
contra adversarilor politici cari na 
au binevoit ai onora cu sfânfa l vot 
în favoare candidaţilor liberali, con
ducted compania electorali în favoa
rea partidelor de opoziţie şl mai cu 
seamă la favoarea partidului naţio- 
nal-ţărănist care dispune de o com
pactă masă electorală Iu viaţa satelor.

Unul din procedeul cel mai scâr
bos, do care face uz partidul liberal, 
este al executărilor silite, metod pe 
care îl întrebuinţează |u orice mo
ment, ba In unele cazuri chiar cşind 
dtn cadrele legei, călcând îa picioare 
propriile lor legi, pe care le-au votat 
chiar ei.

Oare sum va fi respectată legea 
de cei mici şi neştiutori, căci cei mai 
mulţi dintre ţăranii noştri! sunt igeo-

agricultură ia Orăgtie.
Lăudăm diliginţa organizatorilor 

si apreciem gândul bun de a stimula 
hărnicia iărănees 'ă prin asifeliu de 
expoziţii, cari sunt o adevărată şcoa
lă do îndvăgire a culturei şi amelio- 
nărei produselor agricole-

Nu putem să nu remarcăm faptul 
că dl Prefect a limit să tie absent 
cta la solemnitate, în sesimb însă a 
a onorat expoziţia în ziua următoare 
cu un chef monstru, care a făcut 
furoare în Oră ştie.

raaţi,.... dar supuşi şi chiar dacă tu 
unele caşuri se întâmplă câte o in
fracţiune de lege, cei ce o provoacă, 
o provoacă din neştiinţă fi nu ar ire- 
bul supus la maximum de pede»psS.

Dar, Doamnei Câţi dintre cei ce 
fac aceste legi la noi Iu ţară, nu calcă 
aceste legi, pe cari de cele mai multe 
ori le pregites3 chiar In propriile lor 
laboratoare ale .pfiturei cenuşii",.,, 
ca apoi chiar a caua al după apari
ţia acestei legi să fie Călcată la pi
cioare, fără a se gândi la această pă
tară ţărănească, cari formează arbi
trii astei or şi cari privind dela dis
tanţă spun:

— „Dacă Dî X om cu putere In 
jara noastră face fapta cutare, dece 
nu aş a vârşio şi eu, care suntbaciu 
Gheorgha din comuna Slrăceni şi nu 
sunt umblat şi uu am atâta cap cât 
are el." — Şi baci Gheorghe are 
perfectă dreptate.

Călcări de acestea de legi se fac 
multe în ţinutul Zarandului.

Auziţi!... Regiunea Zarandului cu 
trecutul lui istoric, vitejii mo(i cari 
au ţinut conştiinţa naţională trează, 
moţii cei cu opincile rupte şi cu pal. 
mele tocite de munca istovitoare a 
vieţii, moţii cari au scris cea mai fru
moasă pagină de glorie In istoria ţă- 
rei noastre făcând zidul de apărare 
înjurai iul H O R I A ,  C L O Ş C A  şi 
C R I Ş A N  şi a lui AVRAM 1ANCU 
îngropând prin fsptele şi bărbăţia lor 
trufia maghiară, sstizi au ajuns a fl 
victima neroziilor liberale şi a sta In 
pereţii goi, pe care se milossiveşte 
percepţia a le mai lăsa şi ochii cu 
care să plângă sărăcia ce domneşte 
îu focul vetrei care prin pocnetul 
vreascurilor pare că ar plânge ală
turi de bietei moţ, timpurile de glo
rie diu trecut şi suferinţa ce o duce 
pe sufiet prin ducerea fagului agăţtt 
de gât, — jugul liberal.

Voiu da eâtevx, din victimele per
cepţiei din Buceş dm această regiune, 
încep cu Bis jena. Eroul principal al 
acestor fapte este domnul perceptor 
Nsgâţ. Poate că cetitorii aceaistl ar
ticol vor crede că descrierea fapte
lor s’a făcut cu multă exagerare. Cu 
toate acestea, deşii ar trebui să ro

şim mărturisind că s’au întâmplat 
întocmai.

In comun» Blijeni, locuitorul, Şte
fan loan a Pascalul a avut un proces 
de contravenţie pornit din ură poli
tică, prin care acest locuitor era con
damnat nici mai mult, nici mai puţ’n 
d'scăt la suma de 7000 lei. pentru 
fustei că în aiua de 18 Februarie
1936, acest locuitor a sssţinut candi
datura dini Ghîţă Pop ce era candi
dat pe list« partidului naţional-ţÂră- 
n*st, iar na pe dl dr. Romulus Mice 
candidatul liberal.

De atunci s’au scurs doi ani fără 
a fi supărat de vre-un organ al per
cepţiei prin faptul, că Ştefan loan a 
Psscului Reuse apel ta  contra ins
tanţei care a aplicat această amendă.

Faptul că procesul era în curs de 
judecaţi, acest locuitor nu a fost for
ţat ia piaţă, până te stea de 6 Sept.
1937, câad căutând a se revanşa pe 
acest locuitor pentru simplul fapt că 
este un membru devotat al partidu
lui naţiona-ţărănist şi preşedinte de 
organizaţie din Blijeni, Di perceptor 
»’& prezentat la domiciliul acestui lo
cuitor In lipsa lui de acasă, unde a- 
flâad doi copil, o fată de 10 ani şi 
un băiat de 8 ani, a început a răs
colii prin casă luându-i lucrurile de 
valoare ce le-au aflat, au deschis 
teşghiaua, de unde, din mărturisirea 
reclamant aiul, i s’a luat din banii ce 
ii Incaş «se pe vânzarea articolelor de 
băcănie.

Mi lutreb. Dl N«gftţ a fost |n ca
drele legii câcd a săvârşit această 
faptă? Iu care articol din legea exe
cutărilor silite exists un paravan de 
scăpare pentru fapta săvârşită? Din 
contră,

Ştiu că nid unui organ de «in
ducere al destinelor acestor comuni 
nu li este permis a viola domiciliul 
anui locuitor ce este absent de acasă.

De remarcat este faptul câ ia do
uă săptămâni după întâmplarea aces
tui fapt, Ştefan loan a Păscutei a fost 
achitat de amend!, nefiînd pasib I de 
ac"za ce i as aducea. Ce dorea Dl. 
Nzgâţ? Singur pus la cale de unel
tele liberale, căuta ai percepe amen
da, ca apoi s |-l tfirăglue pe drumuri 
timp îndelung»!, spre a se ridica su
ma d -p isi la administraţia Financi
ară. Este şt,ut cu câtă greutate se 
poate scoate o sumă de bani ce se 
depune de un individ pentru o csn- 
z$ oarecare.

De cele mai multe ori, nu numai 
Că cheltuieşte cu dramurile suma de
pus* dar cheltuieşte şl mai mult şi 
in cele din urmă, cei ce a depus a- 
ceaslă sumă renunţă a o mai ridica.

Pe ziua de 1 Oct. a. c- a trecut 
la penzie profesorul de geografie de 
la liceul «Aurei Vlaicu" din Orăgise, 
Dl. Romogan-

Fără zgomot şi fără ceremoniile 
sărbătorilor de rămas bun de la e-le vi 
şi colegii, supunând ;-se legii învăţă
mântului, a plecat lisând local altuia.

Acest eveniment, pentru opinia 
publică are importanţă, pentruefi pro 
fesotul Romogan este întâiul profesor 
penzionatja Liceul românesc „ V.“
gi e din generaţia acelor cărturari 
care în iimpul stăpânire! a s'ujit cu 
râvnă ceu zi neamului de la altar 
iar după unire a îmbrăţişat catedra 
profesorală ca să răspândească lu-

Ln cinica dtn Cluj, după grele şi 
îndelungate suferinţe, s’a stins ca o 
lumânare profesorul de fa Blaj Ale
xandru Lopeanu, cunoscut în gaze
tărie gi literatură sub pscodonimul 
Melin.

A fost un profesor harnic, scriitor 
popular neîntrecut gi redactor al „U- 
nirei Poporului" de la B!ej Prin a- 
cessiă gazetă trimetea ţăranilor acea 
hrană sufletească, de care însătogsa- 
zâ aga de mult ţăranii nogtri; într’o 
for s ă literară aşa de frumoasă, că

Al doilea caz s’a întâmplat locui
torului Costaia Gheorghe 1. Teodor 
din Blăjeni GrosurI Deal care este 
tot un membru al partidului National 
Ţărănesc. S’au pr-**nt»t organele 
percepţiei, au ^dR., i de ia *-e»t lo
cuitor două v  i pe care le-a lu, t la se
diul percept ei, care este în comuna 
Baceş, Na 5 le-a eliberat de r&  du
pă ce sas n unitul locuitor a adi s or
din dels ad dnistraţia Emandsr>.

Nu ştiu dacă Dl, Nîgâţ a Rite pli
nit toate formalităţile cerate d Pg-a 
executărilor sil ie f \ ancm \  A fost 
aceşti contribuabili avizaţi prin soma
ţii de plată? Dacă da, apoi numai 
după 15 sile avea dreptul să le facă 
proces-verb?.! de sechestru bunurilor 
mobile sau imobilele contribuabilu
lui şi numai fiind contribuabilul de 
faţă putea si-i ridice lucrurile seches
trate.

Dealtfel aceşti contribuabili mer
gând la administraţia financiari acest 
fer a dat ordin către percepţia Bucşa 
a le elibera lucrările puse sub «echea- 
tru. Nu m l îndoesc că această dis
poziţie a fost luată de administraţia 
financiară găsind că re ci» mele con
tribuabililor sânt întemeiate.

Fsptele acestea ar trebui să c’am 
înceteze Iu satele noastre curat româ
neşti. Este dental de ruşinos faptul 
că de unde locuitorii aceştei regiuni 
înainte ae temeau de pana de la chi
piul jandarmului ungur, astăzi se te
me numai când vede tsşca percepto
rului.

Pe viitor vom ciuta a pune fn cu
rent organele financiare ale Devei, 
cu proverbele dlor Perceptori de la 
sate, cari nu mal au mult până vor 
ajlunge a scoate baciului la licitaţie 
cenuşa din vatra singura avere ce i- 
a rămas neştirbită.

Poate s i ne întoarcem înapoi şi la 
timpurile fanariote când ţăranul ro
mân, era tăvăht prin aăpadi şi i se 
punea oui fierte la subţioară spre a 
spune de frică banii pe care îi are. 
Cu toate di astăzi toţi suntem româ
ni. Ne închinăm la acelaşi Dumnezeu 
vorbim aceaşi limbă şi suntem con
duşi de aceleaşi aspiraţiuni, totuşi ae 
mai află printre noi şi din aceia ce 
sunt numai cu num sie români, sufle
tul şi faptele nu sunt depute de cele 
le Fanarioţilor din trecut,

De să-i faci? Aşa este Ia noi. A- 
Ceste procedee dovedesc pe care cal 
tare şi situl, i-o serveşte pe tava con
ştiinţei celui slab, neputincios şi ne
voia ş.
Viitorul ne va spune mai multe.

Jean Petrescu —  Plai- 
înv. Blljsni.

nvna educaţiei naţionale alături de 
harnicii profesori ai liceului «A. Vlai
cu, care dă anual cele mai bin? pre
gătite serii de bacalaureaţi.
Nu la sărbătorit nune la plecarea 
d n scoală. Cred că nu-1 supără a- 
cest lucru pentrucă fericirea vieţii de 
perzionar, în aceste serbări i-o vor 
da, c?, după/ cum zice Cicero în 
tractatul despre bătrâneţe, — conşt
iinţa unei vieţi tră te în s’ujba bine
lui gi a dragostei de neam —

Azi noi credem că această con
ştiinţă o duce cu sine, în starea de 
penzoaar Prof- Romojan.

Deaceea îi dorim să f e fericit gi 
mulţi muŢi eni ca penzionar.

Di- lorga a zis odată, că Unirea Po
porului a lui Melin esîe cea mai bi
ne r^dectafă gazată pentru popor- 

Pleacă dintre cei vii gi d n câm
pul luptei constructive gi educative 
de neam în plenitudinea puterilor 
sale intelectuale. 11 deplâng gcol la 
din Blaj, societatea gazetarilor, gi 
poporul românesc din rândurile că
ruia a ieşit Şi pentru care a muncit 

înmormântarea lui a fost Sâmbătă 
9 Octomvrie în cimitirul din Blaj. 
Dumnezeu să-l odi hnească cu drepţii)

Profesorul ROMOŞAN trecut la penzie.

f  Alex. Lupeanu Melin


