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<oi rămânem la matcă 
şi nu ne părăsim 
partidul.

Apare săptămânal sub îngrijirea .
comitet de redacţie. ***ws^r

D i r e c t o r :  Dr.Âlex. Herlea

a b o
pe 3  luni . . . .  3 0  lei — pe 6 luni . . . .  60 lei 
pe l a n . . . . 120 lei pentru Inst. şt Aut. 500 lei 

Pentru ţărani 5 0  lei pe anul întreg.
Exemplarul 2 Lei.

Să ne strângem 
rândurile!

In politica multor state în ul
timii ani s ’a conturat tendinţa 
precisă de-a consolida stăpâni
rea dreptei.

Lupta s ’a declanşat în multe 
State iar democraţia a fost în
frântă, dreapta cucerind poziţii 
foarte serioase — Aceste îm 
prejurări au influenţat în mod 
vădit politica interioară a Ro
mâniei. Am asistat la crearea 
unor partide politice aşa zise 
de dreapta şi Ia transformarea 
ideologică tot spre dreapta a 
unor partide de centru cari fără 
nici o posibilitate de validare 
şi fără nici o perspectivă de 
viitor, azi speculează configu 
raţia politicei interioare al altor 
state, — în vederea consoli
dării lor.

Desigur că din primul mo 
fnent vedem o contrazicere fără 
de seamăn între unitatea pla
nului international al acestei 
mişcări şi între tendinţele ei 
rasiste. Acesta este însă cel 
dintâiu argument în contra pre
tinsului lor nationalism purifi
cator, — fata morgana, — tu
turor celor ce cred în această 
mişcare.

Principalul pericol însă îl for
mează parada „mânei forte" 
pe care ne-o insinuează în per
manentă. Astăzi rămâne numai 
o insinuare dar dacă nu vom 
lua seam a din vreme, ar pu
tea foarte uşor să devină o 
realitate.

Tara Românească s ’ar afla 
atunci în mâna celor cari cul
tivând conservatorismul social 
şi politic s ’ar opune ori căror 
tendinţe de progres şi ori că
ror schimbări în ordinea socială, 
economică şi politică si aceasta 
nu prin mijlocul luptei drepte 
a forţelor cari ar acţiona în- 
tr’un senz sau altul ci prin mij
locul aşa numitei „mână forte". 
— Noi suntem însă în mod le
gitim îngrijoraţi de aceste pers
pective, — căci a da tara pe 
mâna unora cari nu ne prezintă 
afară de un reactionism feroce 
nici un program în ordinea s o 
cială economică şi politică în
semnează să dai bolnavul pe 
mâna doctorilor, de-acum câ
teva sute de ani caii în loc 
să aplice mijloace curative pen
tru refacerea şi consolidarea

organismului, utilizează chirur
gia fierului roşu, care este şi 
perimată şi destructivă 

lată dece trebue să ne strân
gem rândurile, — pentru apă
rarea libertăţilor şl a drepturilor 
noastre dobândite prin sacrificii 
de sânge, veacuri de-arândul, 
— Trebue să facem supremul 
efort pentru mobilizarea su 
fletească a celor cari simt îm 
preună cu noi, — şi să facem  
un puternic zid de apărare în 
contra celor cari fie din sete 
de stăpânire, din răzbunare sau 
din inconştientă atentează la 
libertăţile noastre cetăţeneşti. 
— Trebue să stăm în perma
nentă de veghe ca să nu ajun
gem în lagărele de concentrare 
a nici unuia dintre aceştia.

Dr. Alex. Herlea.

Cum a fost 
complectat 
guvernul ?

Un nou subsecretar de stat 
la justiţie.

De câteva luai de zile încoace s’a 
vorcit mereu de o premenire |n sânul 
guvernului. Era vorba ca mai mulţi 
miniştri să plece ca să fie înlocuiţi cu 
alţii. Acest svon circula nai ales după 
ieşirea din guvern a dlui M. Strunga, 
ministrul industriei şi al comerţului.

Săptămâna trecută a avut loc mult 
trâmbiţata remaniere, adică primenire a 
guvernului fără a se produce mari 
schimbări. In locul dlui Strunga a fost 
numit titular la industrie şi comerţ dl 
I. Costinescu, fost până azi ministru al 
sănătăţii.

Postul de ministru al sănătăţii na 
mai fost întregit, de oarece ministerul 
sănătăţii a fost contopit iarăşi cu mi
nisterul Muncii, cum fuseseră şi mai 
înainte, iar ca titular la amândoauă a 
fost numit dl prof. I. Nistor, până aci 
numai ministru al Muncii.

A mai fost numit, la ministerul de 
jusdţie un nou subsecretar de stat în 
persoana dlui Aurelian Bentoiu.

Sărmanii liberali nu mai ştiu de ca
pul lor cum s'o mai învârtă ca să mai 
rămână la putere. Insă M. Sa Regele 
şi a pus In gând să-i alunge cât mai 
repede fiindcă nici un guvern nu ia 
făcut până azi atâtea încurcături ca şi 
cel al lui Guţă Tătărescu.

Ne i  oaspeţi u r i  în iadei!
în curând sosesc dnii Mihalache şi PopovîcS.

Anunţăm de pe acum pe iu
biţii noştri partizani că în cu
rând vor sosi în judeţul nostru 
oaspt ti mari şi iubiţi. Astfel vor 
veni D-nii Ion Mihalache pre
şedintele partidului national ţă 
rănesc, Mihai Popovlci preşe
dintele Ardealului şi alţi fruntaşi 
de seamă. — Ei vor veni în 
mijlocul nostru ca să ne vadă 
şi să constate cum merg tre
burile partidului nostru în acest

judeţ Deaceia iubiţii noştrii par
tizani din întreg cuprinsul ju
deţului trebue să alerge ca să-i 
primim eşa  cum se cuvine pe 
aceşti oaspeţi mari. Noi trebue 
să arătăm că judeţul Hune
doara nu se simte de pe urma 
rătăcirii lui Vaida şi-a lui Vlad 
şi că noi suntem şi mai departe 
soldaţii credincioşi ai partidului 
National-Tărănesc.

naţional-ţărinesc din lud. Hunedoara
Duminecă ia 6 Octombrie 1935 

a. c. a avut loc la Deva şedinţa de
legaţiei permanente a partidului na
ţional-ţărănesc din judeţul Hunedoara. 
Cu această ocaziune s’au discutat mai 
multe chestiuni cari din lipsă de timp 
la ultima ş dinţă a comitetului jude
ţean au lost iacrediuţate spre rezol
vi re delegajiei permanente. Astfel pe 
lângă multe alte chestiuni importante 
s’a procedat la constituirea delegaţiei 
permanente şi-a celorlalte comisiuni 
prevăzute de statute. — La consti
tuirea delegaţiei permanente s’a luat 
de criteriu prncipial constituireaei nu
mai din preşedinţii organizaţiilor de 
plasă sau un substitut atunci când 
acesta ar face parte din biroul parti
dului. — Astfel delegaţia permanentă 
se compune din dnii: Dr. Iustin Pop, 
Dr. Emil Şelariu, Dr. Mihaiu Tirea, 
vicepreşedinţi, adv. Lazar Dânşoreanu 
secretar general, Protopop Vaier Pa- 
veloniu, casier; iar membrii: Dr. 
Gheorghe Dănilâ, pentru plasa Hu
nedoara, Dionisie Ardelean pentru 
plasa Deva, adv. Gh. Voişan pentru 
plasa Orăştie, Dr. Alex. Herlea pt. 
plasa Geoagiu, adv. Leontin Pârvu, 
pentru plasa Dobra, Dr. Simioa Dra- 
gomir pentru plasa Ilia, Dr. Lton 
Parasca pt. plasa Haţeg, Dr. Ieronim

Atirescu pt. plasa Sarmiseghetuza, 
Dr. Victor Save* pt. plasa Pui şi Dr. 
Emil Boeriu pentru plasa Petroşeni. 
— Comisiunea de oroare se com
pune din dnii: Colonel Vasile Băn- 
cescul, preşedinte, Dr. Ionel Albu, 
secretar, iar membrii: Dr. Ieronim 
Atirescu f, prefect, Ardelean Dioni
sie, Dr. Octavian Cosma. — Comi- 
siunea de disciplină se compune din 
d nii Dr. Gheorghî Dăni?a, preşe
dinte, Victor Savu, secretar: iar mem
bri: Dr. Emil Boeriu, Prof. Sam. 
Ciumaşiu, Alexiu David ; supleanţi: 
Preot Aurel Marila, şi Dr. Tirea 
Mihaiu.

Pe urmă se deleagă de secretari 
generali ai tineretului D-nii: loan 
Demea şi fosif Roman, şi se încre
dinţează cu organizarea tineretului 
pe judeţul întreg.

Se înfiinţează cercul profesional al 
învăţătorilor sub conducerea D-lui 
Alexiu David.

Se iau măsuri In vederea 'şedinţei 
comitetului judeţean care va avea in 
curâad loc sub preşedinţia dlui Ion 
Mihalache preşedintele partidului nos
tru şi a dlui Mihaiu Popovici pre
şedintele provincial cari vor sosi cât 
de eurând în judeţul nostru.

Se înăspreşte viaţa politică
In pragul unor înverşunate lupte politice. Cu toţii trebue 
să ne pregătim să plecăm la Bucureşti în 14 Noembrie

Partidul naţional ţărănesc a pornit o | 
luptă pe viaţă şi pe moarte pentru 
răsturnarea guvernului.

In acest scop vom încerca să venim 
la putere prin aceleaşi mijloaee prin 
cari am venit la putere în 1928, când 
am adunat mulţimile la Alba Iulia şi 
era să pornim de acolo la Bucureşti 
ca să cucerim puterea.

In acest scop partidul naţional-ţără

nesc pregăteşte pe ziua de 14 Nov. 
(ajunul deschiderii parlamentului) o 
mare manifestaţie politică în Capitala 
ţârii cu partizani aduşi din toate părţi
le ţării.

Guvernul văzând aceasta şl temân- 
du-se de puterea noastră, a hotărât să 
convoce şi el pe aceiaşi zi o adunare 
la fel în Bucureşti.
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Semne rele în sânul 
invăţătorimei din judeţ

Mai multă unire.

,S 0

Perfidie, (icneală
iau demagogie pură ?

Sub acest titlu ziarul „România 
Nouă“ a dlui Zaharia Boită publică 
un articol interesant, prin care ve
dem că dl Vlad este pus la punct 
definitiv. In acest articol se răspunde 
tuturor aiurelilor din gazeta *Soba 
Dreptăţii* şi din cuvântările dlui Vlad

Iată ce spune dl Boită:
D. Aurel Viad afirmă, că între 

vaidişti-valahişti şi între d. Maniu ar 
exista „mari deosebiri" pe chestiu
nea ca România să fie aievea a ro
mânilor. Cu alte cuvinte, d. Aurel 
Vlad, cu d. Părinte Dragomir din 
Munţii Apuseni, cu d. Poliacu dela 
Turda, cu d. Dârlosea dela Făgăraş 
şi cu alţii... doresc ca România sâ fie 
a Românilor, iar dl Maniu voieşte 
probabil ca România să fie a Saşilor 
dela Proştea-Mare, a jidanilor, a gă- 
găuţilor, a conţilor şi baronilor un
guri 1 Aşa trebue să fie, peutrucă alt
mintrelea de unde şi până unde 
acea mare deosebire, de care vor
beşte d. Aurel Vlad, Apoi dacă d, 
Maniu, fostul deputat român din par
lamentul ungar şi fostul conducător 
al tinerimei române (denumit aşa 
Chiar de către d. Vlad) şi fostul pre
şedinte al Consiliului Dirjgent, ar fi 
vroit ca Ardealul să rămână Unguri
lor, ar fi fâcut — între altale — 
o declaraţie de fidelitate că
tre statul ungar (cum i se ce. 
-ea în 1914. punăndui-se în 
vedere, că va fi scutit de ser
viciul militar. Dacă fâc a aceasta 
declaraţie de fidelitate probabil îl 
ierta şi d. Aurel Vlad, care la tân. 
dul său nu s’a sfiit să facă o 
asemenea declaraţie, atacând 
In consiliul judeţean dela Df-va In 
anul 1916 pe domnii Ion Mof t $i 
S. Bornemisa, ţicâadu-i de tră 
dători, pentrucă au avut îndrăz
neala să treacă Carpaţii şi să-şi o- 
fere serviciile guvernului român şi 
cerând sancţionarea lor.

încolo ce să mai răspundem la o 
asmenea aberaţie?

D Vlad Aurşl mai cere „zdrobi
rea dlui Manlu“ şi pentru moti
vul, că d. Maniu ar li susţinătorul 
trusturilor, prezintându-1 mereu ca 
un fel de prinzoaier, dacă nu chiar 
întreţinut al bancherilor jidani. Mare 
trebue să fie zăpăceala In capul bie
tului om dela Orăştie, dacă nu la 
oprit conştiinţa să vorbească pe a- 
cest ton incapabil. In primul rând 
este vorbă de o grosolană falşificare 
a adevărului. D Maniu încă în 
Decemvrie 1932 a prezentat 
Suveranului un memoriu prin 
care cerea desfiinţarea trus
turilor. Mai târziu In toamna anu
lui 1933. a ţinut un discurs In faţa 
unei delegaţii a tineretului dela Cluj 
pledând pentru acelaş deziderat. Deci 
exact cu 3 ani înaintea dlui. Vlad a 
preconizat măsurile, pe cari. d. Vlad 
crede, că le poate cere azi ta  nişte 
idei originale şi patentate de către 
dsa. însuşi dl Vlad II atacă doară 
pe d. Maniu pe temă, că în materie 
economică este de stângă extremă. 
Cum se împacă trusturile cu stânga 
extremă?

Apoi chiar d. Maniu este 
prizonier al bancherilor ji
dani? (d. Aurel Vlad foarte 
elegant îl numeşte ,,măga
rul"). Chiar d. luliu Maniu,

care este poate unicul om po
litic în România Mare. care 
n’a fost ales şl nu este ales 
nici într’un singur consiliu de 
admiulstratle al nici u n e i  
bănd sau întreprinderi indus, 
triale?

Şi chiar d. Vlad fi aruncă această 
ocară care şi-a amanetat organizaţia 
la Banca Uurbană?! Care face vâ- 
lah sm. fiindcă aşa i-a cerut-o d-1 
Anghelescu, protectorul său finan
ciar?! D. Aurel Vlad Îndrăzneşte să 
dea lecţii dlui Maniu In materie de 
corectitudine politică? D. Viad, care 
este un fel de defensor general al 
băacilor ? D, Aurel Viad care a 
tunat sl fulgerat împotriva 
COnver&xiUftii pentrucă apoi să be
neficieze de anumite articole, strecu
rate prin lege ? D. Vlad are tupeul 
s t  dea dlui Maniu lecţii de indepen
denţă politică faţă de bănci şi ban
cheri ? Ptii 11!

D. Aurel Viad II acuză pe d. Ma
niu, că duce ţara spre bolşevism, 
dealtăparte tot d. Vlad afirmă, că d. 
Maniu este omul marilor capitalişti. 
Contrazicerea este evidentă, brutală 
chiar şi ne inspiră o serioasă îngri
jorare fn ce priveşte starea sufletească 
a dlui Vlad. Dar dsa nu odată a sur
prins lumea cu asemenea atitudini 
diametral opuse, adoptate fie din o- 
portunizm, fie din capricii momen
tane, fie din pur interes material. In 
anul 1908, d. Viad s’a dus la c în
trunire a ţărăniştilor unguri In Bich:ş 
şi acolo a cerut izistent şi violent 
Împărţirea pământurilor pe seama ţă
ranilor. Zece ani mai târziu, In Ro
mânia Mare, d. Aurel Viad a fost
aşazicând singurul om politic 
ardelean, core s’a opus, cu 
aceeaşi violenţă şl inzlstanfă 
reformei agrare. D. Aurel Viad 
vroieşte să 1 prezinte pe d, Maniu ca 
un om exaltat, violent, extremist, os 
cilând Intre diferite extreme şi rap
sodic. Desigur în contrazicere cu d. 
Vlad, care este cel ordonat, cumpă
tat, moderat, constant şi circumspect... 
Judece lumea care fi cunoaşte pe 
amândoi. <

Trecând apoi Ia chestiunea restau
raţiei. d. Aurel Vlad (după cum ce
tim în „Universul*) a emis o teorie 
confuză despre inconsecvenţa d-lui 
Maniu şi l-a calomniat că n’ar fi des
tul de [monarhist. Regretăm că din 
cauze independente de noi, nu pu
tem să dăm dlui Vlad răspunsul cu- 
venit, dar sperăm, că o să mai avem 
prilej pentru asta.

Dar acolo, unde d. Vlad este dea- 
dreptul amuzant, e partea aceea a 
cuvântării, unde Ii face reproşuri dlui 
Maniu, că nu-i respectuos faţă de au
toritatea de s ta t ...  la  fata ochilor 
noştri sufleteşti retrăim scena, când 
In primele şedinţe ale primului par
lament românesc d. Aurel Vlad, de 
pe banca ministerială arunca — Iu 
lipsă da argument, — manşetele des- 
bumbate către marele stat major al 
armatei.

Este un proverb ardelenesc care 
I-ai uitat, die Vlad, şi care ţi-1 adu
cem aminte:

— Cine are unt pe cap să nu iese 
Ia soare.

(Căci s ’ar putea întâmpla să se to
pească untul şi să te opăreşti).

Dr. Gheorghe Ohăbeanu.

Vin alegerile în judeţ!
Grijiţi că vrea să vină unul Dongoroz!

Gaztele din Bucureşi aduc ştirea 
că după abzicerea dlui Mitiţă Cons- 
tantinescu din locul de deputat de 
Hunedoara se va face o nouă alegere 
In care guvernul va propune şi va 
susţinea candidatura unuia cu nu
mele Dongoroz, — vedeţi deci iubi
ţilor cu cine doresc să-l Înlocuiască

pe Mitiţă, cu Dongoroz despre care 
nu cred efl a-ţi auzit vre-odată. Acesta 
săracul precum vine aşa se şi duce. 
Se vede de-aici clar că liberalii cei 
mari dela centru doresc să ni-1 bage 
cu sila pe gât. — Poporul Iasă este 
prea înţelept ca să-l primească şi 
să-l sufere.

Noi învăţătorii, suntem o tagmă ti- 
neră şi neconsolidată pe deplin. In 
situaţia noastră de azi, avem o mul
ţime de doleanţe şi deziderate, atât 
de ordin şcolar, cât şi profesional. 
Aceasta, o ştie toată lumea, nu se 
pot obţine, decât numai prin conlu
crare armonică, unire deplină şi or
ganizaţie profesională- puternică.

Organizaţia noastră, pentru care 
s’a pus, In trecut, mult suflet, entu
ziasm şi avânt nu se bucură de tot 
concursul nostru, al tuturora, pe care 
am fi moraliceşte obligaţi să 1 dăm, 
la toate manifestările ei. Unii colegi, 
în loc să-i dea sprijinul moral şi ma
terial, cum se recere, găsesc câ-i mai 
potrivit şi cred că se ridică In ochii 
altora, dacă-i pun beţe în roate şi li 
îacetinesză mersul, îi tulbură atmos
fera şi îi zădărniceşte orice preocu
pare profesională şi şcolară.

Starea aceasta de spirit, din sânul 
Invăţătorimei, se repetă de câţiva ani, 
atât la adunările noastre de plasă, 
cât şi în adunările generale judeţene. 
Câţiva colegi tineri, fie îndemnaţi de 
răuvoitorii cauzei dăscăleşti, fie din 
îndemnul lor propriu, au găsit de 
cuviinţă să ridice nemulţumiri neîn
temeiate şi uneori regretabile, faţă 
de colegii lor mai vechi In serviciu, 
provocâad prin ieşirile lor de nemul
ţumiri neînţelegeri şi menţinând o 
atmosferă încărcată, neprielnică preo
cupărilor noastre, fie şcolare sau 
profesionale.

Adevărat, numărul acestor colegi 
tineri, pescuitori In apă tulbure nu-i 
mare, se reduce numai la câteva per
soane, dar In tot cazul e suficient, 
pentru a tulbura atmosfera a sparge 
solidaritatea profesională de care In 
vremurile grele de azi, chiar In in
teresul nostru, avem necondiţionată 
lipsă şi firă de care nu putem reâ- 
liza nimic, oricât de activi şi des
toinici ar fi conducătorii noştri, că
rora ne convine să le căutăm gre
şelile, şi când nu le fac, să le criti
căm activitatea, dar fără a le da con
cursul cuvenit.

Prin ştirile de faţă, n’am intenţia 
să fac procesul nimănui. Doresc să 
constat un singur lucru: Înţeleg di- 
verginţele de păreri, In desbateri în
ţeleg să se prezinte diferite proce
duri, în realizarea şi punerea la punct 
a unei probleme sau acţiuni, dar nu 
înţeleg aruncarea de invective şi stri
găte nepotrivite la adresa colegilor

Program
In cel mai scurt timp, colegii, cari 

înţeleg să conlucreze pentru idealul 
de realizări al partidului nafional-ţă- 
rănesc, vor fi convocaţi la o consfă
tuire spre a fixa modalitatea de fiin
ţare şi de lucru a cercului nostru de 
studii din sânul parţidului. Şi pâră 
atunci Insă, liniile mari ale acestui 
program de lucru se desenează dela 
sine, avăndu-se Ia vedere puterni- 
cile şi luminoasele directive ce ne 
vin dela cei ce pregătesc în centru 
cadrele mari ale politicii şcolare, de 
viitor, pe care marele partid de mase 
ţărăneşti le-a înscris In programul 
său de realizări.

Este vorba de temeinicirea şi aşe
zarea pe noi principii a învăţămân
tului primar spre a fi apropiat şi in
tegrat vieţii săteşti. Ca din abstract, 
intelectualist cum era şi este şi azi,

mai vechi Ia serviciu, sau mai bă
trâni. Aceasta nu-i prceduiă cole
gială, nici deamnă de tagma noastiă, 
care trebue să dea dovezi de disci
plină, de solidaritate profesională şi 
de unire deplină, când se desbat 
chestiuni de ordin şcolar şi profesio
nal, fn adunările noastre da plasă şi 
judeţene.

Colegiii tineri mulţi-puţini, câţi s’au 
prezentat ca tulburătorii atmosferii 
adunărilor noastre, neavând nici un 
motiv de nemulţumire, întrucât do
leanţele lor au fost susţinute tot
deauna de către colegii mai bătrâni 
cum era şi breşe să fie, judecând a- 
poi lucrurile mai calm, să revină la 
sentimente mai bune, lăsând arun
carea Invectivelor pe seama altora....

Manifestările colegilor tineri, ju
decate din punct de vedere şcolar 
şi profesional, sunt sernae rele şi 
tind să slăbească puterea organiza
ţiei noastre, să destrame solidarita
tea necimentală în deajuns şi să ză
dărnicească orice acţiune bună şi de 
folos.

Tinerii noştri colegi, în entuzias
mul lor, poate nu-şi dau seama, că 
orice gândire şi început de acţiune, 
reclamă mult timp, multă judecată şi 
multe pregătiri, până să ajungă a fi 
realizată, îndeplinită. Un mare căr
turar român zice: „Tinereţea are 
multe daruri, dar are şi bătrâneţea 
pe ale sale*. Tinerii, este adevărat 
au o nemăsurată încredere In sine, 
însă cu aceasta mare încredere, dau 
greş repede, nefiind deprinşi cu în
cercările vieţii. Bătrânii, oameni ma
turi, orice s’ar zice, au respectul rea
lităţilor, sf'a’ă faţă de greutăţile în- 
făptuirii^unei idei şi vedere mai clară 
asupra cugetelor şi sentimentelor o- 
meneşti.

Aşa fiind, tinerii ar face un pas 
înainte, apropiindu-se de cei mai In 
etate decât ei, întrebâadu-i de greută
ţile latâmpinate în străbaterea dru
mului, care acum stă înaintea lor, a 
tinerilor. Dela bătrâni veţi putea şti 
şi afla multe lucruri bune şi folosi
toare in drumul greu şi spinos ce-1 
veţi sti ăbate, cu mai multe şanse de 
reuşită.

In concluzie: Trebuinţa de întâl
nire, de sfătuire şi de unire, este la tot 
cazul folositoare şi ducătoare la scop, 
atât pentru noi, ca tagmă, cât şi pen
tru şcoală, ai cărei slujitori suntem.

A Grecu.

de lucru?
învăţământul să devină practic, folo
sitor, cu un rost bine priceput, ca 
astfel ţărănimea să iubească şcoala, 
să-i simtă adânc lipsa şi să o ajute.

Şcoala primară nu mai poate fi 
numai anticamera celor secundare ci 
o şcoală integrală şi rotunjită prin 
sine a mulţimilor rurale, a mulţimi
lor muncitoare. Rostul şi scopul ei 
trebue să fie ridicarea păturilor largi 
ale poporului, la situaţie mai bună, 
şi care să dea muncii creeatoare de 
orice categorie toată demnitatea ne
cesară.

Date fiind aceste mari diretive de 
viitor înspre care se va îndrepta 
şcoala primară din ţara noastră, — 
uşor se desprinde ceeace avem noi, 
aici, de făcut! Este găsirea modali
tăţii de adaptare a acestei reforme 
la şcoala şi mediul satelor noastre
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hunedorene, prepararea terenului ca 
reforma cu toate măsurile ei binefă
cătoare să poată fi aplicată cât mai 
de vreme încât să se bucure şi sa
tele noastre hunedorene, prepararea 
terenului ca reforma cu toate măsu
rile ei binefăcătoare să poată fi apli
cată Cât mai de vreme încât să se 
bucure şi satele noastre, cu un ceas 
mai de vreme, de toate avantajele ei,

Mai pe scurt, şcoala primară ru
rală trebue să fie şcoala ţărănimei, 
să fie concrescută cu viaţa plugărimii 
şi pregătind pe micii ţărani pentru 
idealul de viitor al statului-ţărănesc. 
Aceasta se urmăreşte de către ideo
logii şi reformatorii noştri şi pentru 
desăvârşirea acestor bune gânduri 
este nevoe de cât mai mulţi şi mai 
însufleţiţi înţelegători şi colaboratori. 
Mâna oricui va aduce o mică contri
buţie pentru realizarea acestor impe
rioase idealuri, nu va fi respinsă.

Tot în legăturăj'cu aceasta şi in
trând In oarecari amănunte, sunt a- 
tâtea probleme locale de interes spe
cific bunedorean, cari nu strică să 
fie discutate şi răscolite cât mai mult 
şi cât mai serios.

Să ne gândim numai la situaţia 
comunelor de munte împrăştiate pe 
cele văgăune şi coaste de dealuri, 
cu şcoala lor îndepărtată şi greu de 
apropiat, la măruntele sate sau că
tune cu lipsa lor de şcoală sau cu 
şcoala prost întreţinută, netncăîzită, 
nehigienică. Lipsa terenului de ex
perienţă de pe lângă şcoale sau ca
litatea lui inferioară acolo, unde este.

Să ne gândim la lipsa gravă de 
material didactic şi mobilier de pe 
lângă atâtea şcoale, la absenţa aproape 
complectă a utilajului necesar cursu
lui complimentar, ş. a. ş. a.

Toate aceste ca şi altele pe cari 
nu le-am amintit, aşteaptă să fie răs
colite perseverent, frământate înde
lung şi odată ce ne vom opri la so
luţii cumpănite, ele vor trebui suge
rate conducătorilor noştri ca să le 
realizeze neîntârziat,

Aşa îmi Inchipuesc cu acest cerc 
de studii al nostru şi cam de aces
tea vom avea de făcut! Ce câmp 
larg de muncă şi preocupări nobile 
ni se deschid i

Alexia David, 
înv.

Ce-o sp u s dl Huniu lu Cut
„Maiestate fă dreptate” !

La Cut In jud. Aibă a avut loc o 
importantă întrunire a partidului na- 
ţional-ţărănesc, la care a luat parte 
dl Iuliu Maniu.

Intre altele dl Maniu a rostit şi ur
mătoarele cuvinte cari privesc toată 
situaţia poporului nostru:

.Noi avem curajul să spunem cu 
tot respectul, cu toată cinstea, pe 
care trebue să o dăm Regelui, neca
zurile, durerile d-v. §i greşelile ce 
se fac. Orice s’ar întâmpla, vom spune 
adevărul oricui pentrucă vreau să 
mă pot uita liniştit în ochii dv. cins
tiţi şi când mă veţi chema să pot 
servi cu cinste şi omenie şi ţara şi 
poporul românesc. (Aplauze). Fraţilor,

I ceeace spun eu şi ceeace spune d. 
Mihalache şi toţi ceilalţi devotaţi prie
teni, cărora le mu’ţumesc câ s’au 
obosit până aci, e adevărul şi dacă 
vreţi ca el să dea roade, apoi să ve
niţi să luptaţi cu noi. Aşa cum aţi 
jurat la 1928, la 6 Mai la Alba-lulia, 
să veniţi când veţi fi chemaţi la Bu
cureşti, Ja 14 Noembrie. Să veniţi cu 
toţii să nu aşteptaţi să vă ducă cu 
autobusele şi trenurile, căci partidul 
nostru n’ars bani. Nu stăm de vorbă 
cu bancherii, cari adună din sufe
rinţa dv. miliarde. Veniţi cu merinde 
în traistă, veniţi alături Ie noi, cum 
v’a ajutat Dzeu, cu iniţia curată şi 
mintea limpede, să strigăm: „Maies
tate fă dreptate"

Ce-a pătit săracul Vlad 
la Q h e i  a r

Se vede că omul încă n’a învăţat 
minte. Astfel Dr. Vlad s’a dus în 15 
Sept. la Ghelsr unde In loc să fie 
primit cu urale a fost huiduit şi flue- 
rat încât n’a ştiut pe unde s’o şteargă 
din comună. — Desigur este regre
tabil că unii oameni i-au strigat cu
vinte şi înjurături dintre acelea cari 
nu se pot scrie, însă probabil pe dl

Vlad numai aşa 11 poţi aduce la rea
litate ca să vadă că sufletul cinstit al 
poporului este In contra lui Vaida
şi a acelor cari Tl linguşesc 
pe cel de SUS. — Asta-i adevă
rul şi dacă Vlad va mai păţi decâ- 
ttva ori aşa poate că i-o da Dum
nezeu mintea românului cea de pe 
urmă.

Gâlceava liberalilor
din judelui nostru

După Ce a fost numit Mitiţă In pos
tul de guvernator al „Băncii Naţio
nale", a rămas vacant locul de pre
şedinte al organizaţiei liberale din 
judeţul Hunedoara. — De îndată au 
şi început lucrăturile şi sforile Intre 
liberalii localnici. — Astfel a început 
lupta ascunsă Intre Miocu şi Bursan. 
— Fiecare dintre ei avea partizanii 
săi cari făceau atmosferă şî trăgeau 
sfori. Nici unii nu se declarau pe 
faţă, se pregăteau Insă pentru ca la 
prima şediDţă a delegaţiei lor per
manente punând problema să şi câş
tige majoritatea. — Au văzut Insă că

voturile sunt împărţite cam pe din- 
două şi astfel n’au mai pus chestia 
alegerii noului preşedinte zicând că 
păstrează locul pe seama lui Mitiţă 
pentru cazai când ar pleca dela Banca 
Naţională.

Adevărul este însă, ori cât ar 
încerca să-l ascundă Că Intre Miocu şi 
Bursan s’a deschis o luptă surdă 
pentru întâietate In partid.

Noi prevedem Insă că liberalii din 
judeţul nostru o să ajungă foarte rău, 
— asemenea turmei fără păstor ast
fel încât toate oile o vor lua razna 

după capul lor.

Te coprinde scârba!
tntre Vfsd si M itită

Gazeta „Solia Dreptăţii" a dlui | 
Vlad In nr. său din 3 Oct. 1935 scrie 
un articol Intitulat „Banca Naţională 
are un nou guvernator". — In acest 
articol este bineventat In postul de 
guvernator dl Mitiţă Constactinescu. 
— Când am cetit acest articol ne-a 
cuprins scârba fiindcă In faţa ochilor 
nostrii au apărut toate articolele scrise 
de dl Vlad In care a fost batjocorit 
Mitiţă în fel şi chip, — ne-a apărut 
In minte pledoaria lui Mitiţă dela 
Tribunalul Deva în procesul cu So- 
nu Damian, şi-am văzut cum se întind 
l a b e l e  Băncii „ Ardeleana* spre 
„Banca Naţională". — Este o mur-

I dărie fără de margini ca după ce te-ai 
bârfit o viaţă întreagă ca cineva să 
nu ai forţa morală necesară ca să-ţi 
menţi demnitatea şl să nu te lingu
şeşti ca căţeii cari au fost bătuţi. — 
Ştiam noi mai demult că anumiţi d-ni 
sunt capabili de orice, că atunci când 
este vorba de interesele lor materiale 
uită şi de demnitate şi de orice alte 
scrupule, — numai afacerile lor să 
iese,

Iată cine sunt „dezinteresaţii" cari 
luptă pentru interesele mulţimilor, 
cari pătimesc Este bine să-i cunoaş
teţi de câtă demnitate şi de câtă 
forţă morală dispun.

Liberalii si pădurile i l a r i i  de i
Scandaloasă afacere la apus de regim liberal.

Intr’un articol anterior am promis, 
că voi arăta paguba mare, care re
zultă pentru sătenii din Bouţar, pe 
urma vinderii pădurei lor In condi- 
ţiunile cunoscute şi, am promis că 
voi arăta şi partea de vină a condu, 
cătorilor locali.

Cum sa făcut vânzarea!
Pădurea a fost negociată de un 

anume Sweikâfer. Acesta, In ultimul 
moment a cedat-o, pe lângă anumi.e 
condiţiuni „Rimei* ca să poată să 
se împărtăşească cât mai mulţi din 
preţul de vânzare al pădurei. Swei- 
kbfer a pretins un sperţ de renun
ţare de Lei 400.000, cari urmau să 
se Impărţească; In această formă. In
tre diferite feţe simandicoase, dintre 
cari nu lipseau nici conducătorii lo
cali ai composesoratului.

D rr fiindcă Rima (Uzinele meta
lurgice dm Hunedoara) întreprindere 
de stat fiind, nu puteau da sperţ de 
renunţare, s’a trecut In condiţiunile 
contractului încheiat Intre compose- 
sorat şi Rima, ca cumpărătorul, peste 
preţul convenit la licitaţie, să plătească 
spese avute de composesorat cu câş
tigarea dreptului de exploatare, con
form unui borderou de cheltueli, — 
la mâna composesoratului lei 400.000. 
Rima a plătit această sumă la mâna 
preşedintelui da onoare a aompose- 
soratului, care a semnat o chitanţă 
de primire pe seama Rimei. Banii 
Insă, de fapt, i-a predat lui Swei- 
koper. In chipul acesta composeso- 
ratul a fost păgubit cu Lei 400 000, 
cu concursul conducătorilor compo
sesoratului.

Composesorii pe această cale se 
afle că au dreptul la această sumă
?;i trebue să-l silească pe preşedin- 
ele de onoare să le-o verse In casă.

Că el cum se va descurca cu po
litician» libereli, cari şi-au constituit 
prin Sweikbper al lor o aşa impor
tanţă dijmă din vânzarea unei pă
duri, tl priveşte ş!-i va fi de simţi
toare învăţătură.

De altcum, In paranteză fie zis, 
acest preşedinte de onoare a Bouţa- 
riului de sus a mai păgubit poporul 
şi Intr’alt chip. După ce această afa- 

-<* se trăgăna de multă vreme, a 
ape vestea Intre oameni că nu se mai 
Uc.: vânzarea şi oamenii să nu mai 
cădăjduiască, câ vor primi bani, pe 
urma vânzării. Dar dacă au lipsă de 
bani, el, preşedintele, le cumpără 
drepturile ca să le facă bine. Cu a- 
ceastă apucătură, spun ţăranii, a cum
părat de la mai mulţi drepturile pe 
preţuri derizorii de le i: 2000, 3000 
şi 4000, după cum s’au putut aiunge. 
In chipul acesta a achiziţ’onat drep
turi dela mulţi oameni. Iar la împăr
ţirea banilor din vânzarea pădurei, 
a încasat după liecare drept câte 
14.000 lei.

In ce stă paguba 
composesoratului!
Pădurea s’a vândut după o estima

t e  in ginerească, care s’a făcut în

epoca de stabilizare a leului. Pudu- 
rea s’a vândut de fapt într’o vreme 
când leul are o valoare Inferioară 
epocei dinainte de stabilizare.

Deci la stabilirea p r e ţ u l u i  de 
vânzhre, In urma acestei împrejurări, 
composesoratul a fost păgubii r - ’ei: 
3 000.000 cel puţin.

Din contract a fost lăsat af< 
tul prin care se prevedea, câ i 
zitul agricol, după această vânzare 11 
plăteşte cumpărătorul. Astfel compo
sesoratului i-se reduce preţul vân
zării cu valoarea impozitului agricol. 
Probabil că această operaţiune s’a 
făcut, ca să se poată convinge cum
părătorul la plata celor 400.000 lei, 
sperţ de renunţare.

Banii realizaţi după vânzare s’au 
împărţit, In urma unei hotărâri abu
zive şi arbitrare a d-lui secretar de 
stat Negură. Ori, averile colectivită
ţilor, după un principiu foarte comun 
economic, nu se instreinesză, ci dup : 
împrejurări, se schimbă, se prefăcu 
din pădure In bani. Composesorii ae 
dreptul numai la fructul rezultat pă 
urm acelor averi. Adecă cum ?! Bou- 
ţârenii, cari trăesc In aceste vremi 
să mânce şi să risipească păduri de 
mii de hectare agonisite de generaţii 
dearâadu, iar urmaşii sute de auiau 
să înghită In sec şi să ia drumul pri
begiei, din lipsă de venite la com- 
posesoratul, după care trăiau până 
acum.

O formidabilă afacere s’a făcut, 
care are repercusiuni dezastruoase 
asupra unei comune. Conducătorii lo
cali lipsiţi de conştiinţă şi lacomi de 
câştiguri şi-au dat mâna împreună 
cu liberalii regiunei setoşi şi ei după 
bunuri nemuucite, ca să realizeze 
această afacere şi ca să nenorocească 
pe vreme îndelungată pe sătenii naivi 
ai acestei comune.

Când nu va mai fi cenzură şi stare 
de asediu vom arăta lucruri şi mai 
deochiate în legătură cu această afa
cere şi în legătură cu persoanele cari 
au avut rol la desăvârşirea acestei 
afaceri.

încă puţină de tot răbdare!
Verax.

Guvernul
pleacă?

In Bucureşti se crede că liberalii vor 
pleca dela guvern în decurs de cel mult 
2 săptămâni. Dealtfel decâteori se aude 
că vine dl Titulescu acasă să ştie că 
fierbe ceva în politica internă. Deastă- 
dată dl Titulescu şi-a anunţat sosirea 
în ţară spre sfârşitul săptămânii, iar 
M. S. Regele primeşte în audienţă şefii 
diferitelor partide.

Toate acestea sunt semne precise că 
zilele guvernului liberal sunt numărate.



Pag. 4. S O L I A Nr. 15.

G eoagen ii au scăpat 
de Mi t i ţ ă

Mitiţă Corstantinescu şeful liberali
lor din plasa Geoagiului a fost nu
mit Guvenator la „Bmca Naţională” 
Astfel deşi le-a promis săracdor Ge- 
oageni marea cu sarea, nu a stat ca 
să-şi tnplinească promisiunile, ci în
dată ce s’a ivit ocazia să saiă tn 
altă baltă mai mare a şi sărit.

Din această întâmplare a lui Mitiţă 
poporul trebue să tragă o învăţătură 
şi anume că Domnii ăştia ca Mitiţă 
veniţi de prin oraşele mari cari n’au 
rădăcini In popor, — nu sunt legaţi 
de el cu inimă curată şi la prima 
ocaziune dezertează dela datorie. Ast
fel este drept că Geoagenii să se în
trebe că oare de ce a părăsit Mitiţă 
subsecretariatul finanţelor şi-a frecat 
la „Banca Naţională, — dacă el zice 
că luptă peetru popor. El trebue ast
fel să stea acolo la locul de unde 
putea să servească poporul. — Ade
vărul Insă este altul şi anume că pe

întrebări!
Luni In 7 O ct a. c. s’au prezentat 

la pretura din Deva peste 100 de 
fruntaşi din comunele: Veţel, Here- 
peia, Leşnic ş> Vâlcez pentru a cere 
lămuriri că de ce sunt scoşi la cor
voadă (muncă publică silită) cu jan
darmi pentru a căra pietriş pe şo
seaua naţională.

Ne alătuiăm şi noi la nedumerirea 
acestor oameni năcăjiţi şi întrebăm 
pe D-nul Prefect pe baza cărei legi 
oamenii trebuie să plătească şi im
pozit pentru drumuri şi tot ei să le 
şi repare fără să capete nimic pen
tru această muncă?

Şi este posibil că acei cari susţin 
că sunt în regală cu toate impozitele 
şi că nu înţeleg să muncească gra
tuit să fie ameninţaţi cu bătaia?

Aşteptăm nu numai lămuriri ci şi 
o anchetă exemplară In cauză şi mai 
ales sancţiuni.

ş t j r I
Redacţionale. Anunţăm cu re

gret abonaţii şi cetitorii că apariţia 
gazetei noastre a suferit o mică pauză, 
aceasta din motive independente de 
noi,

*
Petrache Lupu fl oamenii 

de ftiintă. Marele nostru învăţat, 
dl prof. G. Marinescu din Bucureşti a 
fost trimis de ministerul sănătăţii să 
cerceteze pe ciobanul Petrache Lupu 
dela Maglavit, dacă-i sănătos sau nu. 
D- sa a plecat însoţit de mai mulţi doc
tori dela ministerul sănătăţii. Când erau 
aproape de cioban cineva din mulţime 
a strigat că vin să-l aresteze pe Pe
trache Lupu. Toată lumea s’a adunat 
împrejurul ciobanului, strigând din răs
puteri să nu se apropie căci ei nu vor 
lăsa să fie arestat. Cu mare greutate 
d-1 profesor Marinescu l-a putut con
vinge pe oameni că şi d-sa es e cre
dincios şi că a venit să asculte şi d-sa 
cuvintele înţelepte a e ciobanului. A 
stat mai multe ceasuri de vorbă cu 
ciobanul după care a venit înapoi la 
Bucureşti. Aici d-sa a adunat pe toţi 
gazetarii şi Ie-a spus că s’a convins c& 
ciobauul Petrache Lupa este întreg Ia 
minte şi că tot ceiace spune el sunt 
lucruri dela Dumnezeu.

*

Mitiţă nici odată nu i'a durut de po- 
por, ci el amăgind poporul a încer
cat să se ridice pe el Insuş la treapta 
de subministru, — iar azi după ce 
partizanii l’au votat şi l’au ridicat 
acolo, Ia loc să le fie de ţo’os, fără 
nici o părere de rău îşi lasă oamenii 
săi In grija nimănui, — iar el trece 
la „Banca Naţională" fiindcă acolo 
are un salar lunar de sute de mii de 
lei şi fiindcă să rentează mai bine. 
Vede şi el nelnţelerile din partid şi 
că guvernul e pe ducă, şi-o fi zis: 
să mă vâr eu aici, apoi pe Geoageni 
ti las ta plata Domnului sau....

Apoi noi Ii întrebăm pe săracii 
Geoageni că de-aceia l’au votat pe 
Mitiţă 15 ani, ca tocmai acum să-i 
laşe fără sprijin? Se vede de-aici 
clar cât o preţuit Mitiţă votanţii săi 
şi cât a preţuit paralele în cât a fost 
ta stare să schimbe situaţii in locul 
prietenilor. M. N.

Arătarea unei stele cu cruce 
pe cer. In satul Petroşiţa-Muntenia 
într’o noapte din săptămâna trecută, 
sătenii, adunaţi decuseară In vederea 
târgului ce urma să se ţie a doau zi, 
au văzut lucruri minunate. După me- 
zul nopţii, grădinarul Dumitru Legu- 
lescu, aruncandu-şi ochii spre cer a 
zărit spre apus o stea foarte mare, 
care lumina mai mult ca oricare alta. 
Privind cu mai mare băgare de seamă 
a văzut că pe stea era o cruce mare 
luminoasă. Speriat, Legulescu a înce
put să strige. Adunându-se împrejurul 
lui mai mulţi săteni au văzut cu toţii 
In adevăr crucea pe stea. Toţi au ră
mas foarte miraţi, neputând doimi 
toată noaptea.

*

cat e da raspăndită Biblia.
Cartea cea mai mult citită şi răspân
dită din lume e sf. Scripturi. Cei mai 
mari oameni ai lumii o citesc. In mo
mente hotărâtoare, de grea cumpănă, 
tn ajunul marilor războaie, Napoleon 
îşi lămurea gândurile In slova dum- 
nezeească a Bibliei. Regele Angliei, 
George al V-lea, începând din anul 
1881, In fiecare zi citeşte un capitol 
din Biblie, de faţă fiind şi Regina. In 
decursul anului trecut au trecut In mâ- 
nile cetitorilor 11 milioane exemplare 
noui din Biblie.

*

Fia pâinea cftt de rea . . .
Mai anii trecuţi numeroşi români s’au 
lăsat înşelaţi de nişte agenţi şi In spe
ranţa de a se îmbogăţi au plecat In 
America de miazăzi în republica Ar
gentina spre a căuta lucru. Zeci d n 
aceştia colindând 5 ani de zile piin 
America de sud fără să se poată sta
bilii undeva şi să capete de lucru. Vă
zând c& îmbogăţirea In america a ră
mas doar o poveste, cei 10 români 
transilvăneni s'au adresat consulatului 
român din capitala Argentiniei spre ai 
trimite la ţară. Consulul nostru de a* 
colo profitând de ocazia că tocmai se 
latorcea un vapor Spre Constanţa a 
rugat pe comandantul lui să i primeas
că şi să-i aducă In ţară. — Zilele tre
cute au sosit la Constanţa. Primul lor 
cuvânt când s’au văzut In ţar& a fost: 
„Fie pâinea cât de rea, tot mai bine 
In ţara ta".

Turbează după un an. s&
teanul Gheorghe M. Săraru, din Tunari, 
judeţul Buzău, a fost muşcat acum un 
an de un câne tui bat, dar nu s’a cău
tat de loc. Deunăzi, săteanul a fost cu
prins de turbare şi dupăce a muşcat 15 
persoane, a murit în chinuri grozave. 
Iată ce păţesc cei caii nu se duc la 
doctor după muşcătura de câine.

*

Urmările obiceiului cu îm
puşcaturile ia nunta. După o 
datină străveche se mai obişnueşte şi 
azi In multe părţi să se tragă la nunte 
focuri de arme In aer. De multeori 
acest obiceiu are urmări triste. Astfel 
la o nuntă ce a avut loc zilele trecute 
In comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, s’au 
tras mai multe focuri de armă în aer. 
Unul dintre gloanţe a nimerit pe un 
nuntaş în gât, care dus în spital a în
cetat din viaţă. Iată urmările unui obi
ceiu, care trebue părăsit!

*

Furtună puternică în Polo
nia. bi partea de răsărit şl miază-zi

a Poloniei, s’a abătut o puternică fur
tună, din cauza căreia s’au iscat mal 
multe incedii. Două sate au ars în în
tregime. 15 persoane au fost ucise de 
trăznet,

*

Un foc uriaş la Londra. Ca
pitala Angliei este unul dintre cele mai 
mari oraşe ale lumii. Lume multă um
blă pe străzi, fiecare cu afacerile lui, 
unul într’o parte, altul in alta. Aşa că 
îşi poate închipui oricine, ce este pe 
acolo, când se aprinde vre o casă. Săp
tămâna trecută s’a aprins o magazie 
mare, înăuntru căreia lucrau sute de 
muncitori. A fost un adevărat noroc pe 
ei, deoarece clădirea s'a aprins dupăce 
ei au ieşit din lucru. A doua zi s’a a- 
prins o magazie şi mai mare, alături 
de acea casă. De aici focul s’a întins, 
încât mai multe străzi erau întunecate 
de un fum gros şi prşcăcios. Flăcările 
se puteau vedea dela o depărtare de 
20 km. Cu toate că pompierii acolo 
sunt foarte bine organizaţi, trei dintre 
ei au fost răniţi greu î.i timpul stingerii.

I I “  HOTEL şi RESTAURANT
în  ORĂŞ TI E
Anunţ® cu onoare publicul din j i d f l  c:

s’a deschis terasa de vară
fiind azi locul de întâlnire a elitei din loc şi jur, — unde cântă o muzică de jaz de 
primul rang. — H O T E L U L ,  oferă cele mai confortabile camere pentru voiajori. — 
R E S T A U R A N T U L  este neîntrecut In specialităţi de: mâncări, şi băuturi.

Domnii funcţionari, preoţi învăţători şi notari se bucură de 20 procente reducere la preţuri. 
Rugăm sprijinul onoratului public. Cu stimă DIRECŢIUNEA.

AVIZ MEDICAL:
Dr. S Seidner medic dentist din 
loc, plecând în concediu la 11 
August, î i reia consultaţiile la 
sfârşitul luni când se reîntoarce.

De vânzare
1 Timbal i  In cea 
mai bună stare.

Adresa la administraţia ziarului.

mărcile „ Apollo" 
şi „Opel"

se vând şi pe lângă rate 
convenabile Ia firma:
A. Hirsch din Deva.

Un plan
modern de vânzare,

adreîa la administrata ziarului.

4
S a n d a l e  de dame 

şi domni.

M. STERN
Magazin da Textile f! încălţă minte 

cel mal eftln Izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

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

cele mai elegante asortimente.

Magazinul de mode

m aas8M m m ^w 8r
oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 

cu pejturl s o l i d e  bărbaţi dame şl copil

Cetiţi şi răspândiţi „SOLIA"
Jiranh Dr< Alex. Herleo. Tiparul tipografiei A. Hhtcb, Deva. 1935.


