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Horea adunare national-tărănistă din CIu]
Au luat p arte  50.000 delegaţi din în tre g  Ardealul şi Banatul
— Judeţul Hunedoara a trimes delegaţi din fiecare plasă, participând peste 1000 persoane —

Sâmbătă 29 Iunie 1935 în ziua de 
Sft< Petru a avut Ioc Ia Cluj marea 
adunare politică a partidului natio
nal ţărănesc. — La această adunare 
au luat parte 50.000 de delegaţi din 
întreg cuprinsul Ardealului şi-a Ba
natului. — A fost una dintre cele 
mai mari adunări cari s’au {inut vre-o- 
dată în tara noastră. — Judeţul Hu
nedoara încă a fost reprezentat de 
peste 1000 delegaţi veniţi din toate 
plasele judeţului sub conducerea frun
taşilor noştri din judeţ*

Delegaţii din judeţul Hunedoara 
au plecat Ia Cluj Vineri seara cu un 
tren special la care au fost ataşate 
7 vagoane arhii pline cu delegaţii 
judeţului nostru- In afară d e  a c e a s ta  
au plecat numeroase delegaţii cu 
maşinile.

Sosirea Ia Clui a fost în dimineaţa 
zilei de Sâmbătă când organizatorii 
adunării au aşteptat lumea în gară 
şi au format coloanele pentru defi
lare. — Toate străzile Clujului dela 
Gară şi până la Catedrala ortodoxă 
erau 'p line de lumea care aştepta 
rândul să defileze. — Astfel defila
rea a început la ora 10 dim. Ea a 
fost primită de către dnii Ion Miha
lache, Iuliu Maniu, Dr. Lupu, V. Mad- 
gearu şi ceilalţi fruntaşi ai noştri, 
cari stăteau pe-o tribună aşezată în 
faja Clubului Partidului national- ţără
nesc- — Acolo au defilat pe rând 
toate judeţele- Defilarea durând peste 
2 ore.

Când a defilat judeţul Hunedoara; 
ochii conducătorilor noşlrii s'au um
plut de bucurie văzând ţăranii îm
brăcaţi în alb şi de sărbătoare cari 
au venit de pe văile şi munţii Hu
nedoarei să facă mărturie la Cluj 
pentru Ion Mihalache şi Iuliu Maniu-

Discursul d lu
D. Virgtl Madgearu ia cuvântul în 

mijlocul unei calde manifestaţii de 
simpatie.

Am deschis lupta — spune d-sa — 
nu numai pentru a răsturna guvernul 
ci pentru a răsturna regimul liberal 
înlocuindu-1 cu statul ţărănesc. Am 
început lupta când am socotit că ex
perienţa liberală a fost îndelung în
cercată. Această experienţă e falimen
tară. Discursurile noastre n’ar ii fost 
atât de convingătoare ca falimentul 
partidului liberal. Insă plecarea tre- 
bue precipitată. Avem convingerea 
că fiecare ceas adânceşte mizeria, şi 
poate duce la frământări revoluţio
nare pe care nu le-ar mai putea în
frâna nimeni.
Situaţia internaţională a 

României.
Ne aflăm Intr’o situaţie internaţio

nală grea. Numai statele cu autoritate 
mai pot încheia azi convenţii inter*

— Numărul mare al delegaţilor noş
tri înseamnă că poporul din acest 
judeţ este legat de partid şi că el nu 
rătăceşte aşa de uşor, precum a voit 
dnul Vlad ca să-I ducă cu el. Po
porul a simţit că lupta în contra lin
guşitorilor celor de sus o duce nu
mai dnii Mihalache şi Maniu şi că 
Vaida face parte chiar dintre acei 
linguşitori

In fruntea organizeţiei judeţene se 
aflau dnii Dr. Iusiin Pop v.-preş. şi 
conducătorul organizaţiei apoi dnii 
Dr. Şelariu, Dr. Tirea foşti parlamen
tari, Dr. Atirescu f. prefect, adv. Lazar 
Dânşoreanu secretar general. Victor 
Savu f. primar, Dr. Cosma. Iosif Ro* . 
man, Proresor Uumaşiu, Ur. Sebe- 
şan, I. Demea, Prof. Haneş, Păr. Me- 
drea, Al. David, Dr. Ionel Albu, I. 
Nistor, N. Babeş. I. Russu şi alţi in
telectuali fruntaşi-

După ce-au defilat toate plasele 
judeţului a urmat grupul separat de 
peste 3C0 persoane al organizaţiilor 
din plasa şi oraşul Orăştie şi din 
plasa Geoagiu având în frunte pe 
dnii Protopop Vaier Paveloniu preş. 
org. plasei Orăştie, adv. Gh. Voişan 
preş. org< oraşului Orăştie şi Dr. Alex 
Herlea preş. org; plasei Geoagiu.

După defilare poporul s’a  dus la 
teatrul mic unde a  avut loc aduna
rea- Cum sala era mult prea neîn
căpătoare, poporul a stat în marele 
parc al oraşului unde a ascultat cu
vântările prin megafoane ce erau 
instalate în întreg cuprinsul parcului.

Au luat cuvântul dnii; Dr. Socol, 
Sauciuc-Săveanu, Pan Halica, Dem- 
Dobrescu. Axente Banciu, Dr* Aurel 
Dobrescu, Adonis Popov, Victor Jinga, 
Vaier Moldovan.

V. Madgearu
naţionale şi se pot menţine pe pri
mul plan al evenimentelor. Ori la noi 
lumea se uită cu milă şi desconside
rare. Iată în ce situaţie ne-a adus şi 
în politica externă partidul liberal.

Singura preocupare a guvrrnulu* 
a fost să salveze cu avutul statului 
băncile şi fabricile,, adică fortăreţele 
partidului. N’a avut altă preocupare 
şi asta o afirm cu toată seriozitatea: 
decât să salveze partidul liberal.

Bugetul statului a fost grevat cu 8 
miliarde. Apoi alte 7 miliarde au fost 
date Băncii Naţionale tot pentru a 
acoperi gospodăria prădalnică a par
tidului liberal. Iată deci 15 miliarde: 
odată 8 şi odată 7, stoarse patrimo
niului colectiv.

Afacerile guvernului.
Nu ştim cine va urma la guvern, 

însă oricine va veni va trebui să tri
mită judecători de instrucţie la mi

nisterul de industrie şi comerţ, unde 
s’au făcut cele mai neruşinate afaceri 
cu contingentările şi compensaţiile.

Tot în ordinea morală să răspundă 
guvernul ce-a făcut cu perimetrile 
petrolifere date cu miile de hectare 
în folosinţă, sub pretext de explo
rare. ?

Acum guvernul liberal e preludiul 
unui regim de dictatură. In întuneric 
sub cenzură şi stare de asediu, toate 
lighioanele rod din avutul ţării. Apoi 
s’au mai întâmplat şi anumite lucruri. 
Guvernul se arată lipsit de demni
tatea cea mai elementară.

Cazul Gabriel Marinescu e ilustra
ţia gradului de decădprf» ,n ““ 
găseşte guvernul. Nu se poate ad
mite o asemenea decădere fără ca 
opinia publică să nu pălmuiască o- 
brajii primului ministru.

Mai recent am asistat apoi la in
cidentul constituţional provocat de 
d. Dinu Brătianu.

Modificarea Constituţiei
Şi noi vrem schimbarea constituţiei 

dar spre stânga iar nu spre dreapta. 
Fiindcă socotim că ea nu se potri

veşte cu structura şi spiritul unui po 
por de ţărani. Asta însă e cu totu- 
altceva. Aşa că d. Tătărăscu nu a 
făcut aluzie la iniţiativa noastră nici 
la iniţiativa d-lui Goga când a spus 
că dacă există iniţiativă, Constituţia 
se poate modifica.

După experienţa jugoslavă nu va 
putea nimeni să octroeze o constitu
ţie peste parlament. Nouă nu ne e 
frică, căci conştiinţa populară se ma
nifestă atât de masiv şi hotărâtor.

Să pcftească să facă dictatură ! Cu
noaştem şi noi câţiva dictatori însă 
nici unul nu face parte din ceata de 
târâtoare. ___ ■

*7pera pe cJre o vom face noi e 
operă revoluţionară fiindcă voim să 
schimbăm structural aşezarea econo
mică şi nu ne temem de nimeni, cu 
forţele pe cari le avem. Nu ne este 
frică de nici o târâtoare de acelea 
care nu se văd — şi nu se aud. Ce
lor cari se văd dictatori le spunem: 
poftiţi, vă veţi izbi de conştiinţa ţă
rănească şi de piepturile noastre.

D. Virgil Madgearu îşi sfârşeşte 
discursul în furtunoase aplauze.

Discursul d-lui dr. N. Lupu
Ia cuvântul d. dr. Lupu. D- sa spune: 
După şase săptămâni, de când du

rează manifestaţiile noastre, ar tre
bui să fim obosiţi, dar nu suntem
fiindcă vedem scânteerile de lumină

\

din ochii dv. şi aceasta ne dă curaj. 
Pretutindeni e o unitate generală de 
suferinţă. Devizele dv. pe cari le-aţi 
înscris azi pe placarde pot forma o 
carte a suferinţei şi mizeriei. Cereţi 
azi libertate şi demnitate.

Când vor ceti cei din Bucureşti îşi 
vor zice; Ce e asta libertate şi dem
nitate? Ce înseamnă ele? Să cetească 
domnii din Bucureşti istoria politică, 
care e plină de lupta pentru liber
tate şi demnitate. Ei însă nu vor în
ţelege niciodată devizele dv. Noi însă 
trebue să le tălmăcim. Lipsa de bani, 
diferenţa de preţ, impozitele insupor
tabile, sunt probleme de care trebue 
să se ocupe orice guvern.

Ori actualul guvern benchetueşte. 
El se ocupă să scrie istoria. Şi cum 
o scrie? A luat pe unul din poliţie 
să facă istorie iar pe Iorga l-a pus 
să Iacă poliţie. Şi ce scrie Gavrilâ? 
Că el a făcut restauraţia şi nu Iuliu 
Maniu. . .

E vremea să spunem: destul!
Mii vor deasemenea ca drepturile 

şi iniţiativele în politica externă să 
aparţină capului statului. Or, nu pu
tem admite ca soarta ţării s’o decidă 
un singur om, oricât de sus ar fi el.

Să se şti că poporul român, cu 
preţul vieţii, îşi va apăra libertăţile 
şi drepturile sale. Se încearcă apoi 
desbinarea şi anume se lansează că 
nu e înţelegere între Maniu, Miha
lache, şi dr. Lupu. Or, ţin iarăşi să 
se ştie că aşa cum nu se desparte

I
 Sfânta Treime nu ne vom despărţi 

nici noi: Mihalache, Maniu, dr. Lupu-

Discursul d-lui Iuliu Maniu
Urmează la cuvânt d. Iuliu Maniu 

care e primit cu vii ovaţii.

Numeroasa asistenţă îl aclamă Ia 
picioare timp de zece minute. D-sa 
spune: Iubite d-le preşedinte, iubite 
dr. Lupu, iubite, d-le Madgearu şi 
fraţi iubiţi:

După cuvântările atât de luminoase

şi însufleţite ale fraţilor noştri, mă 
voiu mărgini a mulţumi fruntaşilor 
acestui partid, cari au ţinut să parti
cipe la marea adunare naţională a 
Ardealului şi Banatului. Zecile de mii 
de oameni care au defilat azi au 
grăit îndestul prin prezenţa şi ordi
nea lor,
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Noi toţi din Ardeal şi Banat ştim 
că inima şi mintea d*tale, d-le Miha- 
lache, e pentru noi. Dacă am venit 
zeci de mii de oameni să învingem 
greutăţile momentului, am venit să 
dovedim că Ardealul şi Banatul e cu 
trup şi suflet încadrat în partidul 
naţional-ţărănesc.

Prin adunările dela Braşov şi Si
biu v’am dovedit încrederea deplină 
ce avem |n biruinţa d-voastră. Nu
mele dv. se va înregistra în istoria 
acestui partid. In d-ta fierbe acelaş 
sânge fanatic naţional care arde şi 
în pătura românească din Ardeal care 
a ştiut să trăiască sub robie atâtea 
secole fără a-şi pierde nici un mo
ment naţionalitatea.

Prin prezenţa noastră aci vrem să 
dovedim că naţionalismul e pentru 
propăşirea naţiunii române. Toate 
instituţiile acestui stat tebuie să fie 
cuprinsă de ginta latină. Această 
mare tendinţă a naţionalismului nos
tru nu vrem s’o servim cu vorbe 
goale ci cu fapte mari, pentru că 
Dumnezeu ne-a înzestrat şi ne-a fă
cut destul de capabili.

Mizeria din Ardeal.
Suntem convinşi die Mihalache, că 

steagul ce-1 ţii azi în mână va duce 
la biruinţă. Dar prezenţa noastră aci 
înseamnă şi glasul mizeriei ce apasă 
populaţia acestei provincii. Noi ve
dem cum se iroseşte averea acestui 
stat.

Nu mai putem plăti atâtea biruri. 
Ne angajăm a lupta pentru unitatea 
acestui neam. Vedem însă că la Bu
cureşti s’a instalat un centralism fe
roce, care dăinuie şi care continuă 
să ignoreze provinciile.
w a n s i i H

In programul nostru avem descen
tralizarea. Venind la guvern am a- 
plicat o parte din program. Liberalii 
însă au venit şi au înlăturat acest 
principiu. Aceste cuvinte nu vrem 
să atingă pe fraţii noştri din vechiul 
regat, cari nici ei n’au azi cuvânt In 
treburile ţării ca şi noi. Aceste cu- 
viete ating însă pe câţiva venetici, 
fanarioţi veniţi acolo fără să aibe ni
mic comun cu pământul acestei ţări 
pe care o exploatează fără milă. In 
ţara noastră numai de dreptate nu 
se poate vorbi. E drept că dreptatea 
e prevăzută în Constituţie dar dure-

' oasă realitate. Constituţia azi e căl
cată în picioare de aceşti venetici.

Noi toţi din Ardeal cât şi din ce
lelalte provincii suntem lipsiţi de re
prezentanţi In parlament, datorită a- 
legerilor făcută sub teroare şi cu fur
turi de urne.

Nu e destul ca naţiunea să do
rească ce trebuie, ci trebuie să trea
că la fapte. Judeţele, oraşele şl co
munele sunt conduse azi prin comi
sii interimare, în loc să fie conduse 
prin reprezentanţi aleşi de popor.

Nu vrem ca într’un drum de au
tomobil dela Sinaia la Bucureşti să 
se schimbe guvernul.

Noi Ardealul avem în tradiţie na
ţionalismul şi creştinismul. Şi fără 
a avea în imaginea noastră naţiona
lismul şi Sfânta Cruce nu putem fa
ce nimic.

In momentul când fraţii noştri din 
vechiul regat au dat cuvânt de or
dine să înceapă lupta pentru înlătu
rarea acestui regim, noi am început-o.

Ceeace se petrece în treburile pu
blice e o provocare şi de aceia te 
rog domnule Mihalache să purcezi 
cât mai repede ia o îndreptare a si
tuaţiei. Acţiunea d-tale de va fi în
cununată de cel mai deplin succes 
ţara va fi fericită şi totul va fi bine. 
Te rog domnule Mihalache să te 
gândeşti şi la noi, ardelenii. In mo
mentul însă Când programul partidu
lui nostru şi guvernarea noastră ar 
fi în pericol, atunci să contezi pe noi 
ca pe o oaste devotată.

In Ardeal în ultimii 120 de ani au 
fost trei revoluţii. Ardeleanul nu ve
de sacrificiu când trebue să apere 
cinstea, ţara şi demnitatea naţională. 
Asta nu înseamnă însă că noi nu 
vedem altă luptă decât revoluţia.
r>------i_  ___ j _4 « tn ..Uimii an i. Când
am luptat pe cale civilizată prin a- 
dunâri populare reuşind astfel să 
zdrobim o tradiţie care dăinuia pâ
nă acum şi anume ca numai orăşenii 
să schimbe regimurile iar ţărănimea 
să nu fie consultată. Dictatură nu 
suferim. Schimbarea consultaţiei n’o 
tolerăm sub nici un motiv decât a- 
tunci când vom fi consultaţi pentru- 
că noi reprezentăm marea populaţie 
a acestei ţări. Termină asigurându-1 
pe d. Mihalache de devotamentul şj 
concursul Ardealului şi Banatului.

Discursul dlui luliu Maniu a fost 
aplaudat furtunos de mulţime.

Cuvântarea dlui Ion M ihalache
Primit cu aplauze d. Ion Mihalache 

spune
La sfârşitul adunărilor noastre re

gionale adică azi, am avut impresia 
că suntem în noaptea învierii şi că 
aud glasul ceresc strigând: Ţară în
treagă, bucură-te că fiul tău a înviat 
din morţi.

D-voastră ardeleni — onoare — aţi 
ştiut totdeauna să fiţi ocrotitorii ţă
ranului român. Marele merit al inte
lectualului ardelean e că a deşteptat 
pe ţărani şi aceasta spre deosebire 
de ceeace a făcut intelectualul din 
celelalte părţi, care l-a asuprit. Fraţii 
noştri ţărani sunt în partidul nostru.

Intuiţia sănătoasă a poporului ro
mân e steaua ce ne călăuzeşte. Dar 
aceasta nu e suficient. Trebue să 
avem conştiinţa naţională Care e le
gată de conştiinţa socială. E rolul 
partidului nostru să îndeplinească a- 
ceastă operă: o conştiinţă activă şi 
constructivă, Tineri cari învăţaţi, e 
ispititor să vi se spună că nu aveţi 
nevoe de carte, ci că trebue să luaţi

o bâtă şi vi se dă slujbe. Ce vorbe 
ieftine I Noi nu vă putem spune decât 
învăţaţi serios carte, ca atunci când 
vă vom pune în slujbe să ştim că 
am ales oameni de temei. Iată la ce 
operă vă chemăm şi iată ce vă spu
nem noi d-voastră, viitorii z'dltori 
ai statului.

Un ţăran nou
Ne trebue un ţăran nou, un ţă

ran cu suflet şi cu trup nou. Ca să 
ajungem acest obiectiv trebue însă 
să schimbăm cumpăna viieţii econo
mice. Când ţăranul cumpără dela 
fabrică se rupe cumpăna dreptăţii. 
EI plăteşte articolul industrial foarte 
scump şi vinde produsul agrar dra
matic de ieftin. Iar ca să înfăptuim 
dreptatea naţională vă chemăm la 
luptă căci ea nu se cerşeşte ci se 
Cucereşte.

Apoi în ce priveşte gospodăria lo
cală, programul nostru prevede că ea 
trebue înfăptuită cu oameni locali 
cărora trebue să li se dea toate po
sibilităţile şi toate răspunderile. Fac

un apel către intelectualii Ardealului 
şi vă rog să vă daţi seama că aveţi 
o mare obligaţie morală: să fiţi ală
turi de ţărănime. Ea este forţa reală 
a statului român.

Un intelectual nu valorează social
mente pentru mine decât în măsura 
în care se face insttumentul ţărănimii.

Au fost unii cari au crezut că ei 
sunt partidul şi au plecat.

Au plecat însă cu firma iar [matca 
a rămas cu noi. N’a fost nici măcar 
vijelie ca să ne pună pe gânduri. Au 
plecat şi să fie buni plecaţi. In ceeace 
priveşte viitorul, să ştiţi că avem 
obstacole grela de trecut. întâi ne 
împiedicăm de un ciot: de guvernul 
Tătărăscu. Acest guvern e complect 
compromis. Incapacitatea lui o cons
tată chiar d. Dinu Brătianu şeful par
tidului liberal. D. Tătărăscu vrea să 
modifice Constituţia, dar ce să mo
difice? Nici primul minstru nu ştie. 
Constituţia înseamnă contract pe ter- 
men lung Intre ţară şi rege. Oare 
prin cine vorbeşte azi ţara? Printr’o 
ciosvârtă de partid.

Alte obstacole.
Dar mai sunt şi alte obstacole. De 

pildă partidele mici. Există frontul 
constituţional. D. mareşal Averesca 
ne a dat o lecţie de constituţionalism. 
Ar dispare acest front, dacă d. ma
reşal Averescu s’ar înţelege cu re
gele. Nu mai puţin sunt forţele ocul

te. Realitatea nu se poate nici tăgă
dui nici ascunde, căci ea singură 
scoate capul. Mi-ar fi fost uşor să 
strig şi eu din sală: Jos forţele ocul
te*1. Insă atât nu e destul. îmi iau 
angjamentul public că la primul con
tact voi distruge aceste forţe. Toţi 
suntem monarhici şi constituţionali, 
însă noi nu înţelegem să ne jucăm 
cu vorbele. Monarhie constituţională 
înseamnă bună înţelegere intre voinţa 
ţârii şi a Coroanei, fără nici un a- 
mestec. Iar dacă amestecul se iveş
te ţara va şti să-1 înlăture.

Domnule Mania, vă mulţumesc 
Călâuros pentru asigurările date fn 
numele ţăranului ardelean. La aceste 
asigurări eu ţin să adaug că pe li
niile mari şi programatice n’a fost 
niciodată dezacord.

Hotărârile s’au luat totdeauna fa 
unanimitate. Vom lupta în numele 
programului iar dacă va fi nevoie 
vom muta baza de operaţii aci în 
Ardeal.

*

In tot timpul cuvântărilor şi mai 
ales când a vorbit dl Maniu şi apoi 
dl Mihalache poporul a strigat: Jos 
cu linguşitorii celor de sus,
tot timpul domnind o însufleţire de
nedescris-

După adunare poporul s’a dus în 
linişte la gară unde s’a urcat în tre
nurile ce-i duceau spre casă, deaslă- 
dafă întăriţi în convingeri că se gă
sesc pe calea adevărului, pe calea 
cea bună-

Până când plugarii, această co
vârşitoare majoritate a ţării, lucrează 
din zori şi până în noapte, ca să 
strângă tot rodul câmpului, — până 
atunci dl Tâtărescu se gândeşte la 
lucruri mari: se gândeşte să scoată 
Jin  pî.rnitiU trecutului lanţuri si obezi, 
în cari să strângă libertatea cetăţe
nească a plugărimei- Aşa scriu zia
rele din Bucureşti şi aşa vorbesc oa
menii politici, că dl Tâtărescu voieşte 
să ne facă un mare plocon: vrea 
să schimbe Constituţia

Constituţia, acest contract de aşe
zământ, l-a alcătuit în 1926 Ion Bră
tianu, ca să fie pe multă vreme legea 
de temelie a ţării. N’a fost ea bună, 
că conducătorii noştri au protestat 
împotriva ei. Dar- votată odată, ai 
noştri au socotit că-i mai bine pen
tru ţară să o ţinem, decâl să o tot 
stricăm. Urmaşul lui Ion Brătianu, 
dl Tâtărescu însă socoteşte că tre
bue schimbată- L’.mea Insă, cu în
grijorare întreabă, cum vrea oare să 
schimbe constituţia? Pentrucă numai 
în două feliuri se poate sclvm ba: 
sau lărgind drepturile cetăţeneşti, sau 
împuţinându-le. Că dl Tălărescu ar 
fi de aceia, cari lărgesc drepturile 
cetăţeneşti, nu putem crede: pentrucă 
starea de asediu şi cenzura, pe ceri 
le-a folosit până acuma- In guver
narea sa dsale, sunt mărturii sigure, 
că d sul se gândeşte la schimbarea 
constituţiei în înţelesul ca să înpu- 
ţineze libertăţile cetăţeneşti. Vrea a- 
decă să împuţineze din drepturile 
naţiunei şi să sporească drepturJe 
puterii executive.

Constituţia, de până acuma, da 
drepturi diferite cetăţenilor, între cari 
se socotesc foarte însemnate şi de 
căpetenie: dreptul de a controla gu
vernele cum cheltuesc banii stiânşi 
din impozite şi dreptul de a aşeza 
astfeliu de impozite prin reprezen
tanţi aleşi de el: prin deputaţi.

Ori, prin noua Constituţie tocmai 
aceste două importante drepturi ale 
naţiune! voiesc să le ştirbească: să 
nu mai a-bă parlamentul dreptul de 
a  controla cum se cheltuiesc banii 
ţării şi să nu mai aibă naţiunea drep
tul exclusiv de a  pune impozite a- 
supra cetăţenilor.

Pe lângă aceste lucruri grave, se 
spune că dl Tălărescu, care e fiu de 
mare boier din Târgu Jiu. ar mai vrea 
şi un lucru de tot şod şi oarecum 
de râs: să introducă în noua cons
titute înfiinţarea de drept a  clasei 
poiereşh cu drepturi şi titluri din vre
mea domniei fanariote.

Că în ce măsură se vor putea rea
liza aceste planuri ale dlui Tâtărescu, 
nu şlim. Că în ce măsură sunt ade- 
zărate aceste svonuri. iarăş nu pu
tem afirma, cu hotărâre, că le-am 
cules şi noi din gazetele dela Bucu
reşti. Ceeace ştim însă cu hotărâre 
este, că tărei noastre, In împrejură
rile actuale, nu-i lipseşte o astfeliu 
de schimbare de constituţie. Această 
încercare ar fi un act de hotărâtoare 
provocfctiune la adresa naţiunei şi 
ar mai fi şi un certificat, că dl Tă- 
tăescu, în cursul guvernării de un 
an şi jumătate, şi-a slrical în aşa 
măsură suîletul şi inima, ca să se 
lasă a fi instrument de sugrumare a 
libertăţilor cetăţeneşti.

Noi nu credem în aceste svonuri 
şi nu ne temem de aceste svonuri. 
Acţiunea viguroasă, pe care o sus
ţine partidul naţional ţărănesc, pen
tru răsturnarea acestui guvern, este 
chezăşie, că nu se va putea întâm
pla, aceea ce doresc unii domni de 
la guvern.

Adunarea grandioasă a partidului 
naţional-ţărănesc dela Cluj, a fost un 
avertisment şi o învăţătură pentru 
guvern, în acest înţeles.

Verax.

Aflăm cu mufiă bucurie ştirea că sta
rea sănătăţii iubitului nostru preşedinte 
dl M!hai Popovid este depila mulţumi
toare. Domnia Sa a fost supus unei o- 
peraţli şl glonţul a fost extras, iar rana

complect vindecată. — Domnia Sa îşi 
va lua un conced* u mai îndelungat spre 
a petrece convalescenţa, la Karlbad unde 
va pleca zilele acestea.
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Răvaş.
Gazeta valachistă dela Orăştie scrie 

cu litere gigantice, că d- Dr- Aurel 
Vlad a jo st proclamat „preşedinte de 
onoare“ al organizaţiei „Frontul Ro
mânesc" din capitală. Grandios eve
niment istoric acesta, cu o neîntre
cută potriveală, căci sacul şi-a gă
sit petecul. Evident, că organizaţia 
din capitală a Frontului Românesc 
n’are nimic de lucru, eg a a venit la 
idea ingenioasă, ca să-l proclame pe 
d. Vlad la această înaltă demnitate, 
bineştiind, că acest mare bărbat de 
stat — mai bine z-’s : de şezut — e 
neobosit în a  porta demnităţi de o- 
noare, cari i-sunt dragi în aşa mă
sură, încât şi cele „efective" sau »ac- 
tive" le transformă în »de onoare“ 
punând la baza lor şi Ia unele şi ia 
altele ofiul cu dumnezeescul lui far
mec. Noi, hunedorenii, cunoaştem 
prea bine wdolce far niente“, în care 
se complace vigilentul profet dela 
Orăştie pentru buna pază a elemen
tului românesc. Felicităm deci orga
nizaţia din capitală a  Frontului Ro
mânesc pentru fericita proclamare 
prevăzând, la ce culmi necunoscute 
va înălţa d. Vlad organizaţia atât de 
devotată dsale aşa, că aceasta în
dată dela primul început al presi- 
denţiei de onoare a marelui măies
tru al otiului va fi transpusă în — 
Nirvana.

Un mic cusur însă totuşi are is
torica proclamare* E cam prea de 
vreme, să 1 fi proclamat president de 
Onoare pe d. Vlad, care nici nu a 
avut încă timp, să-şi fi valorificat 
înaltele aptitudini, ce-1 predest'nau 
spre aşa o nouă demnitate „de onoa
re” iar timpul, ce mai restează din 
viata Frontului Românesc, ajuns deja 
pe doagă de moarte, e mult prea 
scurt, decât ca d. Vlad să poată 
evolua în măsură completă pentru 
a-şi pune în aplicare întreg otiul seu

în binele noului lăcaş politic al dsale. 
Se pare însă, că frontiştii din capi
tală au chibzuit în felul, că vechea 
tradiţie otioasă a dlui Vlad va ţinea 
locul insuficientei timpului de stagiu. 

•

0  capră râioasă din (urma necu
vântătoare a căprarului Aurel Vied, 
cu impertinenta de capră îşi permite 
a numi întrunirea partidului national- 
ţărănesc ţinută la Braşov în 17 Iunie 
a. o. — adunătură.

Animal stupid această Capră, con
fundă lucrurile şi plecând dela sine, 
a crezut, că cei întruniţi la Breşov, 
au fost cei din Frontul Românesc, 
al căror stimul de întrunire e singur nu
mai hămisirea de a  roade la friptură• 

•
0  altă capră râioasă din cireada 

Iui Vlad, dă cu cornul într’un advocat 
national-ţărănist pentru pretinsul fel, 
cum acesta ar fi tratat pe mai multi 
ţărani, cari voiau, să se încălzească 
în canceleria lui într’o iarnă grea.

Răspundem caprei râioase, pe care 
o cunoaştem prea bine, — cu afu
risenia, ca minciuna josnică, pe care 
o debitează, să-i atragă blăsiemul, 
că precum merele de aur din gră
dina Hesperidelor se apropiau de 
buzele celui, ce le privea, dar în cli
pita acea şi dispăreau, aşa şi auto
rului minciunei vecinie să i-se apro
pie de gură friptura ahtiată, dar nici
când să nu ajungă a o gusta, ci să 
devină un Friplurides, care precum 
în trecutul seu aşa şi în restul vieţii 
şi chiar şi pe cealal’ă lume să tră
iască într’o nesfârşită goană după 
friptură şi vecinie torturat de mirosul 
iritant al acesteia, să bată dela uşă 
la uşă a cluburilor politice cerşind 
gologani dela Averescu, Iorga, Arge- 
toianu, Maltezanu. Văitoianu, Gheor- 
ghe Brătianu şi Vaida cum şi dela 
alţii în viitor.

De când s’a întâmplat, că dl Vlad a 
plrâsit partidul national-ţărănesc, oa
menii dsale umblă pe sate şi caută să 
zlpăcească lumea cu lucruri şi poveşti, 
pe care ţăranii nu le pot pe de-a-’ntre- 
gul, controla. De aceea, In cele ce ur
mează arătăm noi cum stau lucrurile.

1. Dl Vlad a plecat din partidul nos
tru, pentrucă a fost şl este împotriva 
votului universal. Dlui crede că nu-i 
bine să aibă tot românul drept de vot, 
ca să-şi poată spune cuvântul asupra 
treburilor publice. Dar ca tot românul 
sâ plătească impozit, să facă cătănie, 
să meargă la războiu şi să moară, la 
vreme de lipsă, pentru ţară, aceasta o 
socoteşte, dl Vlad, de lipsă pentru tot 
românul I

Dl Vlad mai vrea ca alegeri’e să nu 
se facă ca în vremea noastră, cu liste 
pe judeţ, ci ca în vremea ungurească: 
pe circumscripţie, pe cerc, şi votul să 
nu fie secret, ci pe faţă, că atuncia dl 
Vlad, în cercul Orâştiei ar reuşi tot
deauna. Cine ar îndrăzni dintre dato- 
raşii şi funcţionarii băncii să voteze 
împotriva dlui Vlad. Acum când votul 
nu-i pe faţă şi când încă esle univer
sal, şi face acte de constrângere asu
pra bieţilor cetăţeni datori la bancă, 
că te cuprinde mirarea. înainte de adu
nările, pa cari le organizează dl Vlad, 
merge provocarea la datoraşi, ca să se 
prezinte.

2. Dl Vlad a părăsit partidul naţio- 
nal-ţărănesc, pentrucă nu voieşte aşe
zământul cooperaţiei. Dl Vlad a pre
zidat, în judeţul nostru, vreme îndelun
gată destinele vieţii publice. In acest 
timp, întrebaţi pe oamenii d-sale, că 
câte bănci populare sau cooperative a 
înfiinţat ? I Vă spun eu, că nici una.

Dlui n’are inimă pentru binele po
porului, s ă  înţeleagă cât de necesar 
este ţăranului creditul eftin şi valori- . 
zarea, cu excluderea mijlocitorilor a 
produselor s a le . Afară de a c e a s ta  coo» J

peraţia este calea şi mijlocul prin care 
guvernele ţării sprijinesc poporul. In 
vechiul regat cooperaţia fiind în floare 
şi aflându-se cooperative în fiecare sat, 
se vede în chip evident cât ajutor şi 
câte avantajii s’au scurs din visteria 
publică a ţării la sate şi la plugarii 
La noi în judeţ, fiind cooperativele pu
ţine e firesc că şi împărtăşirea din bu
nurile publice e necunoscuta. Dl Vlad 
n’a putut înţelege binefacerile acestei 
întocmiri democrate şi n’a vrut să Ie 
înţeleagă, pentrucă de după ghişeul 
băncii „Ardeleana" şi de pe tcaunul 
de pr^şjd nte a acestei bănci, nu se 
pot vedea şi nu se pot p.icepe nevoile 
şi lipsurile poporului nevoiaş. Cine se 
uită pe fereastră vede lumea care trece 
pe drum, iar cine se uită în oglindă 
6e vele numai pe sine. Argintul care-i 
lipit pe dosul oglindei, nu-1 lasă, nu-i 
îngăduie să vadă şi pe alţii, să vadă 
necazurile şi nevoile altora.

3. Dl Vlad a părăsit partidul naţio- 
nal-ţărănesc, pentrucă este împotriva 
economiei dirigeate.

Despre aceasta spune, că-i bolşe
vism, că ea tinde să-l lipsească pe ţă
ran de proprietatea pământului Câte 
vorbe atâtea neadevăruri. Mai spune 
că în urma organizărei vânzării pro
duselor ţărăneşti, cine ne asigură, că 
venitul realizat nu se va scurge în bu
zunarul organizatorilor?! Noi răspun
dem, că nici dl Vlad nu afirmă cu cer
titudine, că venit realizat se va însuşi 
de alţii; dar prin feliul comercializării, 
aşa cum se face acuma, cu certitudine 
venitul î-1 încasează alţii.

Acestea sunt cele trei pricini mari, 
reale şi adevărate, cari l’au făcut pe dl 
Vlad să părăsească partidul naţlonal- 
ţărănesc şi să dea mâna cu ciocoii de 
la Bucureşti, împotriva plugarilor din 
Hunedoara originei şi a vieţii sale.

Verax.

Pentru studenţi!
Am luat la cunoştinţă cu o deose

bită bucurie că studenţii judeţului 
nostru dela Universitatea din Cluj şi 
în această vară vor organiza un tur
neu artistic cultural în toate oraşele 
şi comunele mai importante din ju
deţ.

Ne-am bucurat pentrucă suntem 
convinşi că şi în acest an ca şi în cel 
doi precedenţi nu va trebui sâ luăm 
parte la aceste festivităţi numai pen
tru a încuraja o mişcare — care in
contestabil trebuie încurajată — ci 
pentru a şi petrece o seară cât se 
peate de plăcut.

Pentrucă mult timp nu vom uita 
atmosfera de entusiasm şi de bună 
dispoziţie pe care aceşti studenţi ne- 
au procurat-o mai ales anul trecut, 
câod în nenumărate rânduri studenţii 
au fost aplaudaţi la scena deschisă 
în timp îndelungat. Am auzit atunci 
dela persoane competente preţioase 
elogii şi mai ales o remarcă din par

tea tuturor, că spectacolul aranjat de 
studenţi, a fost superror şi ca inter
pretare şi ca valoare artistică multor 
spectale date la noi de artişti cu 
nume mari, cari vin în provincie cu 
ciurucurile scenelor din capitală, cu 
piese cari excelează prin trivialităţi 
şi cari cred că numele lor este 
suficient pentru ca orice piesă ori
cât de proastă sau plictisitoare să 
reuşească.

Prezenta printre studenţii şi în a- 
Cest an a dlui prim-regisor Rădules- 
cu dela Teatrul Naţional din Cluj, 
este o chezăşie că şi îa acest an 
programei a fost bine întocmit. Sa
crificiile dlui Rădulescu desinteresul 
şi ardoarea cu care lucrează pentru- 
ca aceste festivităţi studenţeşti să ne 
captiveze admiraţ a, noi nu le putem 
răsp’ăti numai încurajându-i activita
tea culturală prezentându-ne cu toţii 
la aceste serbări.

L. Dănşoreanu-

Dl Mihalache
Aşa zisul front românesc a pus în 

circulaţie o formulă de patriotism pe 
cât de falsă pe atât de înjositoare pen
tru calitatea noastră de popor stâpâ- 
nitor, de naţie suverană In această ţară.
A pus în circulaţie formula, că intelec
tualii, cărturarii români de aceea nu 
au slujbe şi stau pe acasă, pentrucă 
în slujbele publice ale statului şi în 
slujbele întreprinderilor particulare sunt 
angajaţi mai mulţi streini decât români.
Ei vreau să integreze pe români în 
drepturile lor, să vină deci toată lumea 
cu d-şii că cine nu vine, nu-i bun 
român.

Formula-i ademenitoare în aceste 
vremuri de reală criză. Din partea căr
turarilor este bine primită şi foarte 
mult susţinută. Pentru a o face înve
derată s’a creat o întreagă literatură 
statistică, de multe ori foarte exagerată, 
ca să adeverească adevărul formulei şi 
ca să argumenteze pentru necesitatea 
şi oportunitatea ei.

Împotriva acestei nefireşti înfăţişări 
a lucrurilor şi împotriva exagerării pri
vitor la situaţia cărturarilor In slujbele 
publice s’a ridicat Dl Ion Mihalache 
în vorbirea pe care a ţinut o la Cluj.

Despre rolul cărturarilor a spus Dl 
Ion Mihalache următoarele: „Cărturari 
daţi-vă seama că dv. aveţi o datorie 
morală de recunoştinţă către ţărani. 
Aţi învăţat carte cu burse luate din 
birul ţării plătit de aceşti ţărani. Nu 
aveţi dreptul sâ vă faceţi instrumentul 
clasei conducătoare împotriva lor. Sun
teţi datori să vă faceţi instrumentul lor 
pentru ei. Partidul eBte al lor, ţara este 
a lor. Cărturarii nu sunt decât condu
cătorii în funcţie de nevoile ţărănimei, 
în funcţie de programul ţărănesc. Pre
cum Christos a descălţat de cureaua 
opincilor pe ucenicii săi, aşa sunteţi 
datori să ajutaţi pe părinţii dv. pe ţă
ranii noştri. Un cărturar socialmente 
nu valorează, după mine, decât în mă
sura în care se face instrumentul na- 
ţiunei, instrumentul ţărănimei.

Atâtea probleme noui se pun înain
tea noatră. Statul nu poate merge îna
inte cu năravurile de până acum. Ve
deţi cum se strânge funia dela par de

$i cărturarii
Ia o zi Ia alta Ne trebue o ţară nouă 
care nu se poate rezema decât pe sân
gele ei, pe seva ei, pe forţa sufletească 
a acestei ţărănimi.

Slavă şi închinăciune fruntaşilor şi 
intelectualilor care au înţeles să se de- 
personaliseze pe ei şi să se identifice 
întotdeauna cu nevoile naţiunei. Omagii 
dlui Iuliu Maniu că a ştiut să proce
deze astfeliu. Că au fost poate şi vor 
mai fi intelectuali din partidul nostru 
care au crezut că ei sunt partidul (aşa 
cum crede şi susţine dl Vlad în a sa 
Solie a Dreptăţii. Nota culeg.) că adecă 
apa trebuie să meargă şi să atragă 
după ea albia, asta nu se poate. Apa 
o mai dă razna câteodată, dar trage 
totdeauna la matcă. Au crezut unii din
tre prietenii noştri, că unde sunt ei 
acolo este partidul. Când am văzut că 
unii râvnesc Ia grajdul de armăsari 
voinici şi că au luat firma -— un sfert 
de firmă — nu m’am speriat. Ei au 
crezut că armăsarii se vor duce după 
firmă, dar armăsarii au rămas la lo
cul lor.

Pot medita deci cărturarii noştri des
pre adevăratul patriotism, că au primit 
de la dl Mihalache indicaţiuni drama
tice asupra rolului şi asupra chemărei 
pe care au să o îndeplinească.

Azi nota patriotizmuiui şi a naţio- 
nalizmului este socială şi cine se mişcă 
pe acest plan este adevărat român şi 
patriot.

Cărturarii patrioţi şi pătrunşi de na
ţionalismul adevărat trebuie să se afle 
în rândurile acelora cari muncesc pen
tru lărgirea posibilităţilor de progres, 
de înălţare şi de bună stare a ţărăni- 
mei, iar nu alături de aceia cari se pre
tează la rolul de instrumente în acţiuni 
de divertisment şi ducere în rătăcire a 
opiniei publice româneşti.

Că plugarii nu pricep toate aspec
tele mişcărilor politice din ţara noastră, 
e de înţeles; dar că cărturarii să nu 
priceapă ce se ascunde îndărătul acţiu
nilor transparente, aceasta nu se poate 
pricepe şi aceasta se socoteşte ca o rea 
vo'nţă în aprecierea acţiunilor politice

Verax•

Ş T I R I
Şcolile din Orăştie a dat frumoa

se serbări de sfârşit de an. Trebue 
să remarcăm frumoasele serbări şcolare 
ce-au organizat şcolile primare şi secun
dare din Orăştie cu prilejul sfârşitului 
de an. Trebue să remarcăm mai ales 
frumoasele expoziţii de lucru-mauual şi 
desemn, cari denotă stăruinţa de-o po
trivă a profesorilor şi ale elevilor. Ţi
nem să arătăm că noi susţinem şl în
curajăm de-opotrivă tot ce este vrednic 
şi bun astfel cum detestăm tot ce este 
steril şl rău. Şcolile secundare din Orăş
tie trebue să-şi aducă aminte cum am 
îmbrăţişat şi cu ce căldură am apărat 
cauza gimnaziului de fete, anul trecut

pe aceasta vreme, când era ameninţat 
sâ fie desfiinţat şl înlocuit cu o şcoală 
profesională. Dar şcolile trebue sâ ştie 
că infeibilifate pedagogică nu există, că 
poate greşi ori cine dar mal presus de 
toate educaţia se integrează din colabo
rarea profesorilor cu părinţii şi cu gla
sul opiniei publice. Deci este foarte lo
gic, ca atunci când se greşeşte de către 
unul dintre factori să se producă opo- 
siţli celorlaţi Toate lucrările trebuesc ju
decate în Hnişte şi în deplină obiectate 
şl atunci colaborarea acestor factori va 
dă roadele sale. Noi suntem geloşi de 
prestigiul şcolilor noastre şl observaţi- 
unea îafăţizată în mod civilizat nu este 
iertat să supere pe nimeni, ci din contra 
ori cine este vizat, e obligat să aplice 
în cauze toata obiectivitatea ca pentru a 
desprinde adevărul.
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Magazinul de mode

CAROL ZO BEL
oferă onoratului public un 
mare asortiment d e : 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dame si copii

I

cu preturi s o l i d e

Invitare. Onoraţii membrii ai 
Corpului Pompierilor voluntari din 
Orăştie, în baza art. 23 a regulamen
tului Comitetului Pompierilor sunt 
respectuos rugaţi ca in ziua de 7 
Iulie 1935, la ora 3 p. m. să bine- 
voiască a se prezenta la adunarea 
generală extraordinară care se va 
ţinea in localul Primăriei — Ordinea 
de z i : Abzicerea preşedintelui, a co
mandantului şi a sub-comandanţilor 
şi eventual desfiinţarea Corpului 
Pompierilor voluntari. Preşedinte: 
Alexandru Herlea> Comandant: An
drei Faragâ-

*

Societatea Academică a Studen
ţilor Universitari Hunedoreni — 
Cluj" organizând un turneu artistic 
cu Revista: „Hunedoara jubilează* 
in scopul creierii unui fond de pro
pagandă culturală, în luna Iulie a. c. 
aduce pe această cale la cunoştinţa 
publicului hunedorean următorul iti
nerar: 6 Iulie Deva, 7 Brad, 9 Gu- 
rabarza, 10 Ilia, 11 Hunedoara, 13 
Simeria, 14 Geoagiu-băi, 16 Orăştie, 
17 Călan, 18 Haţeg, 19 Lupeni, 20 
Lonea, 21 Petroşani, 23 Caransebeş 
şi In 24 Iulie Băile Herculane. — 
Revista e compusă din 30 tablouri 
şi cuplete muzicale. Direcţia de sce
nă: d. Vintilă Rădulescu, primul re- 
gisor al Teatrului Naţional — Cluj. 
Direcţia muzicală: dl Ţigudeanu Şte
fan. J a z z u 1 excelent al turneului 
va cânta şi la dansul ce urmează fie
cărui spectacol. On, Public este in
vitat şi pe această cale.

*

Dela Cercul de Recrutare. Se a- 
duce la cunoştinţa tinerilor cari nu 
au cerut însumarea cu termen redus 
cu ocazia operaţiunilor de recrutare 
din acest an, ca până la 25 Octom
brie 1935, trebuie să depună sau să 
trimită recomandat la Cercul de Re
crutare: a) O petiţie timbrată prin 
care se ceară însumarea cu tei men 
redus; b) Certificatul sau diploma de 
absolvirea şccalei. — Aceste acte vor 
fi depuse numai la Cercul de Recru
tare Respectiv. Cele ce vor fi trimi
se sau depuse la Minister, nu vor fi 
luate în considerare. Cei ce nu cer 
această însumare până la 25 Octom
brie, sau cerând-o, nu depun §i cer. 
tificatul şcolar, pie J dreptul la ter
men redus şi v . r  fi încorporaţi pe 
întreg termenul de serviciu al armei 
pentru care a fost recrutat (ait. 70 
din Legea Recrutărei).

*

Cererile pentru amânările de
studii. Tinerii clasei 1936 însumaţi 
Cu termen redus, cari doresc a fi a- 
mânaţi de serviciul militar pentru 
continuare de studii, vor depune sau 
trimite prin scrisoare recomardantă 
la Cercul de Recrutare respectiv: l t 
Până la 15 August inclusiv: O ce
rere timbrată, care va cuprinde ob
ligatoriu următoarele: Numele şi pro
numele, domiciliul stabil (unde va 
primi comunicările) — data şi locul 
naşterei, contigentul, Cercul de Re
crutare, şcoala prin care cere amâ
nare, localitatea unde se află aceia 
şcoală, anul şcolar în care este în
scris. Tinerii cari nu depun cererea 
de amânare până la data de 15 Au
gust, inclusiv pierd dreptul la amâ
nare şi vor fi încorporaţi la 1 Noem- 
brie 1935. 2. Până la 30 Iulie al a- 
nului următor celui care a depus 
cererea de amânare (adică până la 
30 Iulie 1936): a) Un certificat un'c 
de înscriere-frecfenţe şi activitate şco
lară (după modelul trimis facultăţilo

şi Academiilor din ţară, prectim şi 
Ataşaţilor Militari), b) Declaraţiile 
Md. A. şi B. şi recipisa de plata taxei 
militare pe anul pentru care a cerut 
amânarea. Tinerii cari nu depun a- 
ceste acte, vor fi încorporaţi la 1 
Noembrie 1936. 3. Tinerii claselor 
mai vechi decât clasa 1936, cari au 
solicitat amânare de studii pentru a- 
nul 1934/35, vor trebui să depună 
până la 30 Iulie 1935. actele arătate 
la punctul 2. Cei ce nu le depun, 
vor fi Incorporaţi la 1 Nov. 1935. A- 
ceşii tineri, dacă nu inplinesc până 
la 1 Noembrie 1935, vârsta de 27 
ani, iar medicinişti şi farmacişti 29 sni 
şi mai au nevoie de amânare pentru 
continuare de studii şi In anul 1935- 
1936, trebuie să depună sau să tri
mită la Cercul de Recrutare, respec
tiv, actele arătate la punctul 1 şi 2 
şi la datele arătate la acele puncte, 
pentru a obţine amânare pe anul 
1935—35 Cei ce nu depun cererea 
de amânare dela punctul 1, vor fi 
încorporaţi la 1 Noembrie 1935. Cei 
ce depun cererea dela punctul 1, 
dar nu depun până la 30 Iulie 1936, 
actele dela punctul 2, vor fi încor
poraţi la 1 Noembrie 1936. 4 Certi
ficatele de studii şi cererile de amâ
nare, trebuiesc depuse sau trimise 
numai Ia Cercurile de Recrutare. 
Cele depuse la Minister, nu vor fi 
luate în considerare. 5. Aceste dis7 

poziţiuni privesc şi sunt obligatori1 
şi pentru tinerii cari studiază în străi
nătate,

*

In atenţia proprietarilor de cai.
In ziua 6 Iulie 1935 va funcţiona 
în Orăştie în târgul de vite o Comi
sie de Remontă Care va cumpăra 
cai de toate categoriile: ofiţereşti 
artilerie (de câmp de munte şi grea), 
cavalerie şi infanterie, având vârsta 
între 4—9 ani împliniţi. Preţurile vor 
fi acelea de pe piaţă — prin bună 
învoială plătindu-se imediat Ia nu
merar.

A n u n ţ

La Banca Populară „Parân
gul" din Petroşani ( Z i a r u l  
„Avântul") se găsesc registre 
chitanţiere şi bonuri de plată 
pentru composesorate, asociaţii 
de păşunat, păşuni comunale, 
cooperative, bănc i  populare, 
etc., precum şi alte registre de 
cari acestea au nevoe.

Se fac expediţiuni şi prin 
poştă, contra ramburs. Preturi 
ieftine.

Legătoria de cârti şi cartonageria

D. Pardos
Orăştie

Execută tot felul de lucrări, 
branşa hârtiei cu preţuri  
foarte convenabile. Biblio
teci se leagă luxos şl prompt.

N. GHIMUŞIANU
măestru dasornlcar

în edificiul Hotelului 
„ Central" din Orăştie 
Primeşte la repara
ţie tot felul de cea
sornice şi bijuterii cu 
preţuri convenabile.

Incunoştinţare!
Caut persoane serioase, care au 
praxă şi se ocupă cu cumpă
ratul laptelui de vacă şi de 
Oale, înfiinţând:

o lăptărie modernă
s; blneorganizată cu pre
gătirea untului şi alte di
ferite brânzeturi, precum 
Sl vinderea lor pe plete.
Zilnic pot vinde dela 1000 kilo
grame lapte în sus, în condiţiu- 
nile cele mai favorabile.
Comerţ cu bun viitor şi adu
cător de parale. Oferlele serioase 
se acceptă.
Adresându-vă cu încredere la :

Dumitru $tef
prop rietar şi maşinist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE corn. B o i u ,  (j . Huned.)

Hallo!
Arendez sau eventual cum
păr o maşină de treerat 
grâu care să fie în bună 
regulă de funcţionare, cu 
toate aparatele necesare. 
Proprietarii de maşini, cari 
doresc o astfel de transac- 
ţie, sunt răgaţi, ca fără în
târziere, să-şi î n a i n t e z e  
ofertele în scris, precum şi 
c o n d i ţ i i l e  necesare de 
acceptare.
Adresându-vă cu încredere la

Dumitru Ş te f
p rop rietar  şl maşinist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE corn. B o i u ,  (j. Huned.)

Restaurantul

„GH. CIOCA“
din Orăştie

este cel mai intim local. Vi
nuri excelente şi bucătărie 
bună. Se primesc abonamente 
pentru prânz şi cină în con- 
dijiunile cele mai avantajoase 
serviciu prompt.

LIBRĂRIA

Remus Branga
din Orăştie

este asortată cu tot felul de 
material de librărie, rechizite 
şcolare, cărţi didactice, lite
rare şi ştiinţifice, tablouri fo
tografii, material pentru ma
şinile de scris, schapirografe, 
ştampile etc.

Preturilece3e mai mici!
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortiment al librărie 
BRANGA din Orăştie.

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD"
al dnei Lupan din Orăştie

unde găsiţi o bucătărie bună 
şi ieftină. Abonamente pt. 
prânz şi cină cu preţurile 
cele mai ieftine. Vinuri ex
celente, serviciu prompt.

Cel mai confortabil 
hotel din Orăştie este

Hotelul Central
unţle pe lângă preţuri moderate 

primiţi o cameră bine mobilată 
şi de-o curăţenie e x e m p l a r ă .  

Tot acolo vă stau la dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang 

Propr.: SIMION GaVRILA
hotelier şi restaurator.

I
S a n d a l e  de dame 

şi domni.

M. S T E R N
Msgazln de Textile sl încălţăminte 

cel mal eftin izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

de textile.
Pantofi de dame, domni şi de copii, 

cele mai elegante asortimente.

Cetiti si răspândiţi „SOLIA c i

Girant: Dr. Alex. Herlea. Tiparul tipografiei A. Hlrsch, Deyai. 1935,


