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Monte treime M i t !
Dnii Ion Mihaiache şi M. Popovici 
vin tn Judeţul nostru

Aţa a glăsuit Dl Viad la Alba- 
lulia In fata adunării valachiştilor 
din acel judeţ- Din firea sa. Dl Viad, 
fiind sincer, a indelăturat vălul sub 
care se ascundea scopul adevărat 
ai actiunei valach'ste ţi cu o bruta
litate înspăimântătoare a spus la 
Alba*Iu ia, că scopul actiunei vala- 
histe este distrugerea Dlui Maniu

Stăm zăpăcit* si înmărmuriţi în fata 
acestor declaraţii si cu inima plină 
de durere patriotică ne întrebăm : 
cui mai foloseşte şi acest spectacol 
politic ? I Că neamului românesc si 
poporului din Aideal, a bună seama, 
nu’ii este spre nici nu bine 1

Istoria ne învaţă, că popoarele au 
şdiobit pe bărbaţii cari au stat în- 
potriva tendinţelor de propăşirea lor, 
iar pe aceia, cari au luptat cu de
votament pentru realizarea aspiratiu- 
nilor lor, i-a stimat şi le-a ridicat 
monumente, ca tă  fie pildă în fata 
urmaşilor.

Chiar în vremea zilelor, pe care 
noi le-am trăit, am văzut, că un 
un bărbat politic, ca Tisza, a  fost 
răpus de voinţa învolburată a popo
rului maghiar, penlrucă era socotit 
ca un potrivnic al realizărilor de* 
mocratice maghiare. Chiar si despre 
marele rege al Sârbilor, care acum 
li anul, a fost răpus mişeleşte, se 
vorbeşte, că a  fost suprimat între 
altele şi pentrucă era potrivnic liber
tăţilor şi democraţiei la care râvnea 
poporul croato sârb.
( In schimb, tot sub ochii noştri, 

s’au petrecut fapte edificătoare ară
tate de popoare generoşilor susţină 
tori ai cauzei lor. Musolini de 13 
ani este susţinut la postul de co
mandă supremă a statului tocmai 
de poporul din mijlocul căruia a 
eşit şi a  cărui cauze se nizuieşte să 
le realzeze. Pilsudsky a  fost prea
mărit şi cu sentimentele de adevă
rată evlavie a fost respectat de Po
lonia, care lui are, să-i mulţumească 
libertatea şi aşezarea ei de azi. Ma- 
sarik înfăptuitorul Cehoslovaciei este 
stimat şi tinut de un neam întreg In 
cele mai înalte demnităţi a  statului, 
pentrucă a  luptat, pentrucă s’a sa
crificat pentru aspir&tiunile şi propă
şirea neamului său.

Punem deci» cu toaiă onestitatea, 
fără nici o patimă, întrebarea, Dlui 
Viad: pentru ce trebuie sdrobit Dl 
Maniu?

Trebuie sdrobit luliu Maniu pen
trucă a prezidat şt a  înfăptuit stă 
pănirea românească In Ardeal, cu 
colaborarea chiar şi a  Dlui Viad ? 1

Trebuie sdrobit luliu Maniu pen
trucă a dat pământ ţăranilor, înfăp
tuind reforma agrară ardeleană, îna
intea reformei agrară din vechiul 
regat?! Trebuie sdrobit luliu Maniu 
pentrucă a colaborat sincer şi în 
chip hotărtt la actul restauraţiei, care 
în timpul guvernărei sale s’a înfăp
tuit ? I Ca să amintesc numai câteva 
din marile lui fapte publice realizate 
pentru binele şi propăşirea neamului 
nostru.

Pentru astfeliu de fapte alte nea
muri au incunjurat cu recunoştinţă 
şi iubire pe bărbaţii lor aleşi, numai 
noi să-i sdrobim şi aă-i distrugem pe 
ai noştri ?!

De sigur, că nici Dl Viad nu pen
tru aceastea cere distrugerea lui Dl 
Maniu. E! o cere pe motive şi în- 
prejurări nemârlurisits încă, dar bă 
nuite de toată lumea. Înaintea Dsului 
ştim, că au mai cerut-o e numite 
cercuri de oameni, cărora le este in
comodă persoana şi activitatea Dlui 
Maniu. Coincidenta de gând şi scop 
între aceste cercuri şi frontul vala hist 
a Dlui Vaida Viad este suspectă şi 
dă de bănuit la toată lumea de 
bună credinţă-

Ceeace dă însă o importantă de
osebită acestei atitudini a Dlui Vied 
este, că a mai avut D-I Maniu 
prietini şi colaboratori cari I au pă
răsit, cum a fost Goldiş, Mihali, Lu- 
caci, cari, însă, au rămas cuviincioşi 
fa{ă de Dl Maniu şi după despăr
ţire. Singur Dl Viad este acela, care 
după o colaborare de 30 ani cu DI. 
Maniu, se desparte de Dsul enga- 
jându-se în slujba unei cauze şi a 
unui scop aşa de detestat de întreg 
neamul şi de conştiinţa colectivă a 
demnităţii nafionale- Nici chiar Dl 
Vaida nu înţelege să pomenească 
cu ocară numele Dlui Maniu. Dl 
Viad face mai mult se angajează 
să-l distrugă.

Noi ne exprimăm indignarea pen
tru aceste necugetate declaraţii şi 
credem câ neamul românesc, care-1 
stimează şi iubeşte pe Maniu va 
reacţiona aşa, că va lichida, fără 
apel, din amintirea ei pe Dl Viad 
şi mişcarea valahistă, cu n  a lichi
dat pe foţi cei cari au negociat ma
rile interese ale neamului cu com
promisuri de circumstanţă-

Sacul cu bani a lui Anghelescu a 
zăpăcit complet pe Dl Vied în jude
cata şi în atitudinea sa. Nu în zadar 
zice un proverb străbun că pecunia 
maxima meretrix-

Verox-

Dl Dr. Al. Vaida
şi „numerus 
valahicus"

Cetim în ziarul «Vestul" din Timi
şoara următoarea situetie lămuritoare 
penfrv oricinej referitor la sincerita
tea dlui Vaida în propaganda sa 
valachisfă.

Din 12 oameni de serviciu, pe cari 
ii are d Vaida la Moşia sa Glodeni 
(fost Şaroşpatac)) judeţul Mureş, n u  
O unul român. To(i sunt unguri 
iar îa „Discomul" din Tg. Mureş, 
coedus de d- iegtner Mircea Vaida, 
din 58 funcţionari, numai unul 
esle român. D. Vaida şi numerus 
valachicus aplicat pe propriul lui teren.

Prietenii şi cetitorii noştrii, au af
lat din numărul trecut al ziarului 
nostru, că în cucând va veni la 
Deva, — Dl Ion Mihaiache preşe
dintele suprem al partidului nostru 
şi Dl Mihai ‘ Popovici, — preşedinte
le regional a Ardealului şi preşedin
tele organizaţiei noastrd judeţene.

Vestea sosirii acestor mari şefi ai 
noştrii, au umplut sufletul ţărănimii 
române, de o mare bucurie. Ţărăni
mea judeţului nostru alăturată a- 
proape toată, partidului nostru, aş
teaptă cu mare nerăbdare şi cu nes
pusă bucurie să audă cuvântul cel 
înţelept, al ş fului nostru suprem- 
Şi cu toate ca Di Mihaiache vine să 
prezideze o şedinţă a Comitetului 
judeţean, deci nu o mare adunare, 
nimeni nu va putea „pri năvala tă* 
rănimiî la Deva, în această zi, pen
trucă întreaga ţărănime română este 
alăturea de DJ Mihaiache şi credin
cioasă partidului ei, national ţărănesc.

Ţărănimea noastră, — nu poate şi 
nici nu-i este îngăduit să facă parte 
din alt partid, decât cel ţărănesc — 
care partid politic din tara noastră, 
are mai multi ţărani, decât noi ? Ca
re partid are un program mai potri
vit nevoilor şi dorinţelor ţărănimii, 
decât partidul nostru? — Nici unul. 
NiCi unul din multele noastre partide 
nu s a  legat, cu tot ce are şi tot ce 
vrea el, — de ţărănime ca npi- — 
Le-a plăcut tuluror să yi bală joc de 
această ţărănime, care este cea mai 
mare pătură socială, peste 80 la su
tă, ţăran», din populaţia tării noastre.

Au uitat, sau mai bine zis, nu au 
vrut să tină seamă că, toii oamenii 
noştrii politici şi cei caii slrigă în 
gura mare, că sunt români şi cei 
bogaţi capitalişti şi boieri, cu totii 
sunt născuţi, direct, sau prin stră
moşii lor, din această ţărănime.

Această ţărănime are în sufletul 
ei şi în trecutul ei bogăţiile nemăsu
rate, cari ne-au menţinut şi nă mai 
men Jin pe noi ca popor român.

Căci. — 1. ţărănimea a alcătuit 
poporul român ca ne tie, Ia naşterea 
Iui, căci boieri nu aveam atunci, ci 
numai ţărani erau şi Dacii şi Ro
manii, strămoşii noştrii

2. Ţărănimea a  întemeiat Statele 
noastre.

3- Ţărănimea a păstrat ordinea ro- 
mar ă, nevoia legii, domnia regească 
şi respectul mare fată de Rege.

4. Clasa tărăneescă esle aceia din 
care s’a născut, prin învăţătură de 
carte şi averi mari, — clasa noastră 
boerească.

5. Ţărănimea a păstrat neschim
bată: limba, obiceiurile, religia creş
tină, portul, cântecele şi cusăturile 
frumoase româneşti.

6. Ţărănimea prin marele ei nu
măr de naşteri de copii, a asigurat 
şi asigură şi acum armata tării de

ostaşi viteji şi îndurători la orice 
primejdii.

7. Ţărănimea prin dragostea ei a- 
tât de mare de pământul ei strămo
şesc de vatra părintească, a  tinut 
piept duşman ior şi va tine tuturor 
ce vor mai voi a le răpi, pământul 
ca le atât de drag şi pentru care îşi 
dau şi viaţa.

Iată, — ce mari calfăti are ţără
nimea noastră. — Şi totuşi, în afară 
de partidul nostru, ea a fost neso
cotită de loji oamenii politici. Fieca
re partid şi-a ales baze meseriaşi, 
ba pe bogătaşi, pe boerii, numai de 
necăjitul de ţăran, nu s’au legat-

Şi când mă gândesc la acestea, 
gândul mi-se duce la o poveste fru
moasă, cunoscută de multă lume şi 
care poveste se aseamănă de minune 
cu soarta ţărănimii nuastre: Se ştie 
povestea fetei frumoase furată de 
mama pădurilor şi pentru care multi 
tineri frumoşi şi-au perdut caoul, — 
ca să o scape din robie. — Fiecare 
trebuia să păzească caii, mamei pă
durilor şi fiecare îşi alegea ca răs
plată pentru păzit, unul din cei mai 
frumoşi cei din grajd- — Dar cu 
nici unul din caii aleşi nu puteau 
face minunea să poată fugi cu fata 
închisă. — Şi atunci a venit adevă
ratul făt frumos; — care nu a  ales 
din grajd pe cel mai frumos şi gras, 
ci a ales din fund pe cel mai slă
bănog şi amărât cal. — Dar acest 
cal avea în el şapte suflete şt atunct 
când a încălecat Făt frumos pe el, 
a putut să scape dm robie fata. — 
Asemănaţi, — fata furată, cu tara 
noastră -rumoasă şl pe feciorii cari 
şi-au ales câte un cal care arăta 
mai frumos, cu oamenii noştrii po
litici. — Şi veţi vedea că povestea, 
durere, se potrivea tării noastre, — 
căci aşa cum feciorii cu caii lor, nu 
au puiuţ scăpa tara de năcazuri şi 
sărăcie.

Şi asemănaţi acum şi nici nu se 
putea asemănare mai potrivită a ţă
ranului român, cu ralul slăbănog şi 
slab din grajdul babei.

Aşa cum se arat® calul babei, 
însă năsdravăn cu şapte suflete în 
el, — aşa e ţăranul nostru.

Flămând şi amărât de traiul rău 
şi năcazurile viet'i, dar cu cele şapte 
puteri arătate mai sus, — ale sufle
tului său.

Şi nu se putea ca Dumnezeu să 
nu ascutte rugăciunile ţărănimii noas
tre, iar din lacrimile şi suferinţele 
bietului ţăran, a răsărit Făt frumosul 
ţărănimii române care ca şi cel din 
poveste, a ales calul slăbănog dar 
nazdravăn, adecă ţăranul român, ca 
tovarăş pentru mântuirea tării aces
teia. — El a răsărit din ţărănime, 
în mijlocul căreia a trăit şi trăeşte, 
pe care a cunoscut-o de-aproape şi 
de care s’a legat cu tot sufletul său-

Este şeful nostru Dl Ion Mihaiache.

)
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In costumul său natural pe care-1 
poartă cu afât drag, şi în care noi 
vedem mai multă dovadă de româ
nism decât în frecul dlui Vaida, ase
mănarea Iui cu Făt frumos, — este 
o mândrie pentru noi.

Un om care s’â ridicat de joşi din
tre ţăranU dela ante şi uimeş'e azi 
prin mintea sa atât de luminată şt 
vorba Iui atât de frumoasă, nu nu
mai oamenii tării noastre ci şi pe 
cei din străinătate, un asemenea şef 
al ţărănimii, cereau în gândul lor 
ţăranii.

Domnia sa vine acum la noi în 
judeţ, ca şi în alte judeţe, ca să 
spună programul partidului nostru şi 
să ne pregătească pentru marea bă
tălie de răsturnare a guvernului li
beral, adecă pentru marea adunare 
de peste 200 mii ţărani Ia Bucureşti; 
în 14 Noemvrie.

Dsa vine să arate că ceiece vrea 
să înfăptuiască partidul nostru, este 
o revoluţie a  naţiei româneşti. „Noi 
vrem să schimbăm totul ce trebuie 
în această tară şi să o clădim pe 
alte fundamente". — Altfel ce rost 
avea să plec eu dela gospodăria 
mea şi să mă iau la luptă cu boerii. 
— Noi suntem săraci de averi dar 
bogaţi cu sufletul şi suntem multi. 
Cu noi este toată ţărănimea ei. noi 
avem suflete luminate, otelite pe care 
1-e punem la dispoziţia neamului 
românesc, pentru creierea unui vii
tor mai buni

Noi vrem ţărănimea luminată, la 
putere încadrată de învăţători, preoţi, 
medici, profesori, industriaşi şi co
mercianţi români. Puterea e a parti
dului National Ţărănesc şi nimeni 
nu ne poate refuza puterea, căci 
eouă ni-se cuvine, pe drept, — şi 
la nevoe o cucerim.*

Sunt cuvinte alese din cele multe 
şi frumoase pe care Dl Mihalache 
le-e spus în alte părţi ale tării, unde 
a  fos  ̂ primit de mii de târani, cu

vinte pe care Ie va spune şi la Deva.
Şi mai vine Dsa să arate că e o 

minciună tot ce duş nanii ţărănimii, 
născocesc că Dl Maniu — nu ar fi 
alături de Dl Mihalache. — Dl Mi
halache se consideră ca un fiu, ■— 
urmaş, la şefie al dlui Maniu şi în
totdeauna înţelegerea între domniile 
lor, ca şi în întreg partidul, —- a fost 
bună.

Şi ca davada cea mai bună că 
dl Maniu cu dl Mihalache, sunt în 
cea mai bună înţelegere, avem fru
moasele cuvinte ale marelui nostru 
luliu Maniu, cuvinte cu care l-a pri
mit în 10 Oct. la Ză^ău, în judeţul 
D-saleî

„Vă asigur die Mihalache că în 
lupta ce a ţi început-o ve-ti avea tot 
sprijinul nostru.

Vom sta la spatele D-vs. şi vom 
fi gata la comanda D vs. Nimeni nu 
va putea rupe apropierea dintre noi. 
Te voiu urma unde mergi D-ta* — 
In lupta pentru răsturnarea guver
nului liberal prin adunarea dela 14 
Noembrie, — puteti conta cu încre
dere pe mine şi n’aşi voi altceva 
decât ca, fiecare membru el parti
dului national-iărănesc, să vă fie 
a!ât de credincios, cum vă sunt eu.

La revedere la 14 Noemvrie la 
Bucureşti*.

In aceestă situare, ţărănimea ro 
mână a judeţului nostru îşi Îndreaptă 
toate nădejdile ei de mai bine spre 
partidul national ţărănesc-

Scăparea tării şi ţărănimii din ro
bia şi sărăcia de a z i; — se apropie- 
Pentru înfăptuirea „statului ţărănesc", 
se fac pregătirile ce trebuie. Acestor 
pregătiri, adunarea dela Deva şi de 
la Bucureşti, ţărănimea cinstită cu 
sufletul curat şi dornică de nouă 
viată mai bună într’o nouă tară, să 
răspundă iubitului ei şef Dlui Miha
lache; „prezent la datorie şi Vă ur
măm cu sfinţenie :*

/. Darnea-

De ce voim sâ răsturnim 
guvernul liberal

Noi purtăm acum o aprigă cam- | 
panie pentru răsturnarea guvernului 
liberal. Poporul se întreabă că de *■ 
ce oare voim să-l răsturnăm. Iată, 
dăm aici câteva din adevărurile cari 
nu pot fi răsturnate de nimeni şi 
cari explică lupta pe care o ducem 
noi Iu contra guvernului dlui Tătă- 
rescu.

Ei au săvârşit cea mai mare pa
nama prin oameni de stat cu de
vizele înde a fost amestecat şi vice
preşedintele senatului liberal şi din 
care afacere s’au Încasat 25 mlioane 
sperţ.

Ei au înfiinţat miile de posturi 
de agenţi fiscali cari au ajuns să fie 
o groază a poporului tratând cu bar
barie deopotrivă şi pe contribuabilul 
cinstit şi pe cel remitent.

Ei conduc prin abuz primăriile şi

judeţele cu comisii tnterimare, des
considerând voinţa poporului.

Ei au fost acei cari au desconsi
derat totdeauna legea şi nu au văzut 
decât de căpătuirea partizanilor lor 
ca să-i înfunde bine cu parale ca să 
aibe cu ce să trăiască tn timpul o- 
poziţiei.

Ei nu lasă ca poporul şi M. S. Re
gele să cunoască adevărata stare de 
lucruri din ţară conducând prin aju
torul stării de asediu şi a cenzurei, 
numai ca adevărul să nu iese la su
prafaţă.

Toate acestea sunt numai o parte 
dintre fărădelegile liberalilor d.-.r cari 
sunt destul de Însemnate pentru ca 
să fie Un motiv serios şi puternic ca 
să luptăm până la ul imul moment 
spre doborârea acestui guvern asu
pritor. x. y.

Cum sună numerusul
Dlui Vlad

Numerusul lui Vlad sună aşa: „La I 
cei mult' şi proşti da, — ia mine ba*. 
— Şi aceasta *e poate dovedi cu câ
teva fapte d-n trecutul dlui Vlad. — 
Astfel noi 11 întrebăm, — Cum se 
putea împăca uaţ onalismul- său in
tegral cu funcţiunea de furnizor al 
armatei Austro-Ungare cu porci în
grăşaţi U moşia sa?

Cum se împacă intransigenţa sa 
naţională cu declaraţia de loialitate 
ce-a făcut statului Maghiar spre a se 
feri personal de orice neplăceri ce 
l’ar putea atinge în timpul răsboiului?

Cum se Împacă naţionalismul său 
integral cu faptul că s’a rugat de ji
danii din Orăştie acu 8 ani ca să 
voteze cu partidul său, la alegerile

comunale ?
Cum se Împacă naţionalismul său 

integral cu scrisoarea ce-a adresat 
preşedintelui saşilor din Orăştie acum 
4 ani rugârsdu-1 să se ducă şi să vo
teze cu el şi cerandu i tot concursul 
pentru reuşita sa în alegeri?

Cum nu i-se opresc In gât mâncă
rile pe cari le mănâncă vara la Băile 
Geoagiu, căci sunt pregătite de-un 
minoritar şl restaurantul acestor 
băi a fost dât tn chirie de cătiă 
Banca dlui Vlad unui minoritar şi 
nu unui român?

Dar să nu credeţi că Întrebările 
noastre sunt numai acestea ele ur
mează şl sunt tacă multe.

A. .B

Teroarea liberală din IUIMIUIE!!
Cum a fost împuşcat Dr. Ilie Lazăr

Vineri în 11 1. c, a avut Ioc la Ma
ramureş o mare manifestaţie a par
tidului naţional-ţărănesc la care au 
luat parte dnii Ion Mihalache, Mihai 
Popovici, Victor Moldovan, Mihail 
Ghelmegeanu, Mihail Ralea, Dr. Ilie 
Lazăr, Dr. Solomon Virgil precum 
şi alţi mulţi fruntaşi ai noştri. — Ast
fel a venit o mulţime mare de 
oameni, cari după ce s’a sfârşit adu
nai ea a voit s& facă o manifestaţie 
de simpatie pentru iubiţii noştri con
ducători urmându-le maşinile In cari 
plecau la Baia-Mare, — până la ca
pătul oraşului. Agenţii guvernuiul au 
ieşit întiu întâmpinarea lor şi i-a pro
vocat să se împrăştie şi să nu-şi mai 
conducă şefii. In fruntea coloanei 
mergea dl Dr. Hie Lazar viteazul 
fruntaş dela Maramureş. Atunci pro
curorul Baciu Augustin a dat ordin 
să tragă po'jţia o salvă î« aer. Unul 
dintre poliţai însă a tras Iu plin şi

l’a lovit cu un glonţ pe dl Ilie Lazăr 
Glonţul a pătruns la braţul drept. 
Dapâ această nenorocită întâmplare 
imediat a fost transportat la o far
macie apropiată unde i s’au dat pri
mele îngrijiri după cari a fost trans
portat la spitalul din Baia. Mare.

Din aceasta se vede că guvernul 
liberal şi-a perdut capul şi nu mai 
ştie prin ce mijloace să împiedice 
semnele poporului prin cari tşi arată 
iubirea faţă de vechiul partid naţio- 
nal-ţărănesc şi faţă de bravii săi con
ducători, Ion Mihalache, luliu Maniu, 
şi Mihai Popovici.

Ia ultima oră ne vine ştirea că gu
vernul ar fi ordonat şi arestarea dlui 
Ilie Lazăr, —> asta tn Ioc de pedep
sirea celor vinovaţi. Se vede câtă 
dreptate are poporul fa proverbul 
său câad zice: „hoţul de păgubaş* 
aşa precum ar veni şi chestia 
asta.

g r i l a  scoa l e !»

Programul cultural
al partidului nostru!

Pentru a-se cunoaşte bine de că
tre toţi colegii, programul cultural al 
partidului am extras mai jos din pro
gramul votat îa şedinţele dm 2—6 
Febr. 1935 de Comitetul executiv 
central al partidului următoarele:

în v ă ţă m â n tu l  P r im a r  
Si c u ltu ra  P o p o r u lu i .

Vremea cere o politică şcolară e- 
roică inspirată de ideia de a se da 
copilului preferinţă înainte de orice 
In societate şi de a se dărâma ba
riera aşezată de clasă şi sărăcie In 
fa ţa educaţiei si a învăţăturii.

1. In acest scop, se vor organiza 
cursuri speciale de iaroă pentru a- 
nalfabeţi, utilizând toate organele cul
turale şt administrative pentru des- 
v oi tarea şi răspândirea lor.

Se va face o realitate din biblio
tecile populare, care vor fi alăturate 
la căminurile culturale şi la casele 
de sfat şi cetire, înzestrate cu muzee, 
radio, cinematograf, coruri săteşti etc.

2. Pentru desvoltarea şi îndruma
rea învăţământului propriu-zis, se va 
organiza Ministerul Instrucţiunii pe 
baza principiului descentralizării, dân- 
du-se prin lege largi atribuţiuni Ins
pectoratelor şcolaie, faţă de care 
Ministerul central va avea numai 
dreptul de Îndrumare şi control.

s) învăţământul primar va fi des- 
voltat şi organizat pe baze noui, im* 
primându-i-se un caracter practic şl 
regional, pentruca elevii să dobân
dească, Intr’adevăr, cunoştinţele ne
cesare pentru viaţă, legate de me
diul în care trătsc şi de profesiunea 
pe care vor fi chemaţi s’o exercite.

Pentru complectarea instrucţiei şi 
educaţiei copiilor şi In vederea pre
gătirii lor pentru viaţa gospodărească, 
vom reorganiza învăţământul com- 
plimentar, dându-i un caracter ex- 
ciusiv pra.tic şi sezonier ş\ adaptân- 
du-1 cerinţelor vremii şi mediului 
local.

Ţinând seamă de greutăţile mate
riale ale părinţilor elevilor, vom face

o lege a eforiilor şcolare, organizând 
pe alte baze contribuţia financiară 
pentru întreţinerea şcolilor şi ajuto
rarea copiilor săraci.

Vom înfiinţa cămine pentru fii de 
ţărani In capitalele de judeţ, rezer- 
vându-li-se un număr suficient de 
locuri In fiecare clasă şi acordâudu se 
burse copiilor săraci dar meritoşi.

In ceeace priveşte corpul didactic 
de toate categoriile, vom complecta 
aplicarea normelor generale de sala
rizare, prevăzute In legea de armo
nizare a salariilor. Pentru învăţătorii 
care vor realiza la sate frecvenţa geo- 
lată excepţională, se va aproba o 
gradaţie-premiu.

Educarea şi luminarea poporului 
se vor baza, In primul rând, pe şcoală 
şi biserică, înfrăţite In această operă. 
Iar învăţătorul şi preotul vor căpăta 
o astfel de educaţie, precum şi în
lesniri speciale, spre a deveni gos
podari model şi educatori, cu pilda, 
ai micilor plugari.

Din programul de mai sus, refe
ritor la înv. primar, — colegii vor 
studia şi desbate problemele ce le 
cred mai importante. Părerile dum
nealor, prezentate Secţiei noastre, 
la adresa redacţiei, — vor fi publi
cate In rubrica aceasta.

Adunarea de constituire a secţiei, 
noastre profesionale îa cadrele par
tidului se va face cât de curâad când 
va fi la Deva — Dl Ion Mihalache 
care va prezida şedinţa comitetului 
judeţean al nostru. — Se vor face 
discuţii referitor la acest program.

Prezenţa unui cât mai mare nu
măr de colegi la această şedinţă, se 
impune.

Cerem colegilor, mai mult curaj 
în a-şi exprima înscris şi verbal pă
rerile politice, atanci când au conş
tiinţa datoriei dăscăleşti împlinite.

Şi cu aceasta vă zicem la revedere la
Secţia Profesională a înv. 

din Partid. Naţ., Org. jud, Hunedoara

Dreptatea liberală
Un caz grăitor din iudetul Făgăraş

In ultimul număr din „Gazeta Fă 
găraşului" de sub conducerea vitea
zului Dr. Aurel Dobrescu f. ministru 
al partidului nostru, am văzut 2 foto
grafii foarte lămuritoare despre drep
ţi tea liberală. — Acestea două foto
grafii reprezintă 2 invalizi de războia. 
Unul este actualul prefect liberal al 
Făgăraşului un anumit Păsărar-Bâr- 
san căruia Ii lipseşte un deget la o 
mână din timpul războiului şi care 
primeşte azi următoarele sume de

bani 8000 lei pensie î i  calitate de 
invalid de războiu 15000 lei salar de 
prefect, 18000 lei diurna de prefect 
şi 35.000 lei în calitate de comis:r 
al guvernului la o societate de ex- 
plosibile. — Celalalt este un invalid 
de războiu din Breaza căruia fi lip
sesc picioarele şi care nici până azi 
nu a ajuns să primească vre-o pen
sie ci este cerşitor pe drumuri şi 
muritor defoame. Iată care-i drep
tatea liberală. M. N.
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Din aspectele cenzurei
Plugarii noştri, dela venirea 

1 beralilor în fruntea treburilor 
tării, aud vorbindu-se de cen 
zufă.

De bună seamă vor fi văzut 
gazete apărând cu coloane 
albe, şi se vor fi întrebat, că 
de ce scot domnii gazeta şi 
nu scriu în ele peste tot Nu 
scriu pentrucă se mestecă cen
zura şi şterge scrisul care nu 
le place domnilor dela putere.

Cenzura, prin urmare, e un 
feliu de lanţ pus pe mâinile 
gazetarilor, ca să nu poată 
scrie ce cred şi un feliu de la
căt pus pe gura adversarilor 
politici, ca să nu poată grăi în 
public despre faptele guver 
nantilor.

Intr’un număr anterior am 
scris în gazeta noastră despre 
unele isprăvi cam deochiate 
ale deputatului liberal Bursan 
şi în legătură cu el am făcut 
amintire şi despre deputatul 
Nasia tot liberal. Ceeace am 
scris despre Bursan a fost şters

de cenzură, iar ceeace am scris 
despre Nasta a fost lăsat. Bur
san e regăţean şi Nasta i din 
judeţul nostru-

Ce învăţătură putem scoate 
din această procedură a cen
zurii? Că pe deputatul regă- 
ţan nu te iasă cenzura să-l po
veste ş i  în gazetă, iar despre 
deputatul ardelean, fie el chiar 
liberal, poţi scrie liber, ce vrei.

Adecă cum ?! Deputatul li
beral regăţean e sfânt, n’are 
nici o prihană, iar deputatul 
liberal ardelean e păcătos, poţi 
scrie despre el cât vrei şi cum 
vrei ? I Căci asa vine vorba 
după logica şi purtarea cen
zurei din Deva.

Invităm însă pe î n ţ e l e p ţ i i  
mânuitori a cenzurei din Deva, 
să fie mai precauţi şi mai cir
cumspecţi, ca să nu descopere 
aşa brutal dispoziţiile confiden
ţiale ale stăpânilor de la Bu
cureşti, căci prea se şifonează 
situaţia liberalilor locali, în ur
ma acestei dispoziţii. Verax.

0  mare potlogărie liberală
— Din isprăvile prefectului liberal dela Ilfov —

Marile abuzuri şi deturnări de fon
duri ce s’au săvârşit Ia prefectura ju
deţului Ilfov, şi cari au permis fos
tului prefect Ghisţă ca in mai puţin 
de 2 ani de guvernare liberală să 
agonisească pe seama lui şi a fami
liei sale o avere de peste 100.000.000, 
au determinat ta cele din urmă cer
curile liberale să ceară o anchetă 
împotriva faimosului preftct Ghiaţă. 
Ancheta a fost făcută de către or
ganele Ministerului de Iaterne şi s ’a 
încheiat cu rezultate senzsţ onale. In 
sarcina fostului prefect şi a tovară
şilor lui de operaţie s’au descoperit 
abuzuri şi nereguli prin cari statul 
şi judeţul Ilfov au fost păgubite Cu 
câteva zeci de milioane.

Raportul asupra gestiunii fostului 
prefect Ghiaţă este depus la Minis
terul de Interne şi a produs conster
nare generală chiar şi tn cercurile 
liberale obişnuite cu asemenea ma

nopere. Primul eare s’a sisizat de 
cele constatate în sarcina dlui Ghiaţă 
a fost d. Dinu Brătianu, şeful parti
dului care este hotărât să procedeze 
fără cruţare împotriva acestui faimos 
prefect. In primul rând se vor lua 
împotriva lui măsurile de disciplină 
dictate, de statutul partidului şi nu 
este exclus ca fostul prefect Ghiaţă 
să fie deferit şi instanţelor judecă
toreşti.

Prefectul Ghisţă şi membrii fami
liei sale, cari formează o puternică 
dizidenţă In sânul organizaţiei liberale 
din Ilfov, vor răspunde dlui Dinu 
Brătianu printr’un violent atac în
dreptat Împotriva lui Niculescu Do- 
robanţu, cumnatul dsale, pe care vor 
încerca să-l dea jos dela prezidenţia 
organizaţiei. Lupta între acele tabere 
promite a fi foarte interesantă şi re
zervă unele surprize adevărat sen
zaţionale.

Liberalii la Hunedoara
Cu ce se laudă Costache Bursan şi Dr Fiilep

în ultima vreme liberalii au ince- 
put să facă mare larmă pe chestia 
realizărilor. Astfel printre altele au 
început sâ ridice şi un palat al pri
mării oraşului Hunedoara sub au
spiciile parlamentarilor locali Costa
che Burs3n şi Fiiiep. Desigur pe ori 
cine l’ar en'uziasma opera edilitară 
şi construclivă a unui regim însă 
când doreşh să  aşezi acelea realizări 
pe planul unei aprecieri obiective 
trebue să rnăsori investiţiunile şi chel- 
tueliie pe de-oparte cu randamentul 
şi eajitatea de altă parte. Ori lipsa 
unui raport de e cest fel este excepţio
nal de evidentă în cazul palatului ad
ministrativ din Hunedoare. S’a înce
put ridicarea iui făiă studiul antici
pat şi îndelungat el unui plan pot
rivit nevoilor primăriei şi dacă s’a 
făcut mei mere aceste nevoi apoi 
r.u s’a încercat să se adapte dup’un 
plan preds întocmit nevoilor pe cari 
ar dori să efedeze restul edificiului. 
Desigur t za lor pledează pentru o 
aşezare a lucrurilor aşa cum va da 
Dumnezeu, numai că vezi opinia 
publică nu pentru acea sângerează la 
plala impozitelor, directe şi indirecte, 
la plata aruncurilor comunale ca să

se facă palate aşa cum îi tae capul 
pe unii Domni.

Nu aceasta este însă principala greşa- 
lă pe care-o relevăm în legătura cu a- 
ceasfă casă nouă ci îi întrebăm pe 
Dnul Costache şi Dl Fiilep că dacă 
Dumnealor şi-ar zidi azi o casă ar 
zidi o din cărămida de aceaşi cali
tate ca aceia din care se zideşte 
faimosul palat adminis rativ? Iar ei 
dacă ar avea puţină dragoste faţă 
de punga lor şî banii câştigaţi, — 
dacă-i câştigă cu sudoarea unor 
muncitori adevăraţi, — desigur că nu 
şi-ar face casă dintr’un astfel de ma
terial. Şi — atunci apoi ne întrebăm 
că demnitarii publici nu trebue să 
eibe eceaş dragoste de banul public 
ca de propria lui pungă? Din con
tră trebue să fi® mal pedenfl Si 
erigenţi In problemei® cari 
engajsaxS banii noştri a tu
turor, şi să nu se  uite numai 
la efectele electorale sl de
magogice pe cari le scontează 
din asemenea împrejurări.

Dr. S. T.

O nouă linguşire
in tre  Vlad şi Sodetatea „Mica'1

In număşul trecut al gazetei noas
tre am arătat că îndată ce a ajuns 
Mitiţă guvernator al Băncii Naţionale 
imediat a apărut în gazeta dlui Vlad 
un articolaş de bineventare la adresa 
lui Mitiţă. In legătură cu aceasta ne
am gândit la multele batjocuri cari 
le-a adresat dl Vlad lui Mitiţă şi-am 
explicat acel articol numai ca o lin
guşire, — fiindcă cercurile Băncii Ar
deleana să văd dependente oare- 
cumva de dl Mitiţă, In calitatea lui 
cea nouă. — In acelaşi timp Iasă am 
tras şi cele mai urâte concluziuni 
relativ la moralitatea acestei atitu
dini şi nu am ştiut că este cazul sâ-1 
detestăm saa să 1 compătimim pe dl 
Vlad pentru aceasta lacună In con
sistenţa demnităţii sale.

Iată Insă că dl Vlad s’a grăbit să 
reediteze această atitudine In cel din 
urmă Nr. al gazetei „Solia Dreptăţii*, 
şi publică o scrisoare a Societăţii 
„Mica* prin care este înştiinţat că 
Soc. a acordat In urma intervenţiei 
sale bisericei din Geo2giu-băi un a- 
jutor de 20.000 lei şi bisericei din 
Brănişca un ajutor de 5000 lei. — 
După publicarea acettei scrisori se 
aduc elogii Societăţii „Mica* şi con
ducătorilor ei pentru această mârini- 
moasă operă, — iar dlui Vlad mari 
laude pentru intervenţia ce-a făcut.

Din acestea rezultă că dl Vlad s’a 
rugat, (şi nu s’a jenat) de Societatea 
„Mica* şi conducătorii ei Ga să acorde 
aceste ajutoare de pe urma căror 
să şi facă merite personale şi că reu
şind intervenţia sa prin propria-i ga
zetă să-i linguşească pe conducătorii 
Societăţii „Mica* spre a-şi asigura 
poate o seamă de alte beneficii mo
rale sau materiale ce ar putea să le 
aibe de pe urma acestui iapt.

Noi Insă îl detestăm pe dl Vlad 
şi arătăm că este un act care fri
zează morala şi demnitatea unui om 
fiindcă ne aducem bine aminte când 
după alegerea lui Teodorescu D-nul

Vlad personal a început o mare cam
panie prin gazeta sa In contra So
cietăţii „Mica* şi-a conducătorilor săi 
acuzându-i că fac operă de corupţie 
plătind banchet alegătorilor pentru 
a-1 obliga pe ministrul de Industrie 
şi Comerţ de pe acele vremi, care 
era candidat de senator la colegiul 
consiliilor comunale împotriva lui 
Vlad. Ne aducem bine aminte când 
a lăsat să se reproducă şi a comen
tat personal interpelările în parla
ment ale dlui Dr. Victor Moldovan 
relativ la chestia „Pyrit" şi în gene
ral relativ ia situaţia juridică a bu
nurilor Societăţii „Mica*.

Când au început aceste atacuri cer
curile Societăţii „Mica* au spus că 
Vlad dă atacuri In contra lor din 
răzbunare, fiindcă a fost dat afară 
din Consiliul de administraţie al So
cietăţii şi Că-1 dor cele câteva sate de 
mii de lei pe cari nu le-a mai înca
sat In această calitate, deşi dl Vlad 
a fost înlocuit acolo la venirea gu
vernului liberal făcând parte din lo
tul guvernului, — şi nu ales de So
cietate.

Adevărul însă este că dl Vlad 
când a fost vorba de panga lui şi de 
alegerea lui ca senator, — adecă de 
un interes personal, — şi societatea 
„Mica* a fost In contra lui, — a 
susţinut că aceasta face o operă de 
corupţie, — şi este imposibil sâ-1 
Crezi că din convingere dl Vlad şi-a 
modificat atitudinea, interesul fiind 
prea clar şi transparent!

Se vede că a ajuns la concluzia că 
linguşirea este un instrument de par
venire mai rapid şi sigur, Numai că 
dl Vlad a cam scăpat trenul.

Pentru foşti miniştri şi demnitari 
ai statului asemenea Înfăţişări ale fi
zionomiei lor morale sunt exacra- 
bile şi înc’odată arătăm că ne ca
prinele scârba de atâta lipsă de dem
nitate i

Dr- Sebastian Tainic•

Veacul linguşirilor
larăş au grăit întunecimile

După câteva exemple clasice pre
zentate Iu acest senz de gazeta dlui 
Dr. Vlad iată că cetim în gazeta li
berală „Dreptatea* din Deva că la 
o serbare din Petroşeni au grăit şi 
întunecimile.

De altfel întunecimile dispăruseră 
d^-o vreme oirecare de pe orizontul 
politicei liberale din judeţ şi toată lu
mea le-a crezut îngropate In pustni
cia lui Vulcu, — iată Insă că şi-au 
făcut găurice prin peretele partidului 
liberal şi-şi scot încetişor larăş capul.

Au văzut insă că nu mai merge 
In politică să dai cu „bâta în baltă* 
să te iei de piept cu Miocu şi să fi 
cu capu mare. — Când eşti mic şi 
intunecat este mai bine s’o iei pe 
uşa slugărniciei şi linguşirilor. Ast
fel au început intunecimile să se 
prezinte In lume pentru primadatâ 
la Petroşani cu linguşirea lui Mitiţă, 
ţinând un fulminent discurs de adu
lare şi devotament!

Se vede că trăim cu adevărat vea
cul linguşirilor! £. F.

•................................. ..............

Cămătărie 
şi politică?

Săracii datoraşi ai Băncii „Ardeleana"

Să nu scăpaţi nimeni şi să cetiţi cu | 
toţii articoloşul care stă scris cu litere 
groase pe prima pagină a ultimului 
nr. din gazda „Solia Dreptăţii* a Dlui 
Vlad purtând ttîul „Se apropie 15 
Noembrie. in acest articolaş se cheamă 
da'oraşii Băncii „Ardeleana* să-şi 
achite ratele de conversiune dela 15 
Noemv. Până aici totul este bine Insă 
articolaşul mai conţine şi o amenin
ţare la adresa celor cari nu vor plăti 

Noi atragem atenţiunea cetitorilor 
asupra acestui articol numai din curio
zitate şl pentru a le da ocaziunea să 
se convingă ei tnsfşi de ce însem
nează pentru sărăcime şi pentru dato

raşi acţiunea economică a dlui Vlad 
şi a Băncii „Ardeleană* pe care el 
este stăpân.

Noi şiim Insă că oamenii cu simţ 
şi cu tragere de inimă pentru cei să
raci şi necăjiţi ce vor zice la această 
atitudine a Dlui Vlad şi-a băncii sale 
şi mai ales câtă crezare îi vor da când 
vine pe sate şi declară că luptă pen
tru sărăcime şi pentru drepturile lor!

Desigur că se vor trezi ţăranii noştrii 
cu un ceas mai de vreme şi®văzând 
adevărul II vor întreba pe Dl Vlad de 
ce a fost conlra conversiunii şi cum 
de i ameninţă cu cheltueli de jude
cată pe bieţii datoraşi! X.

... .
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Ş T I R I
Manevrele regala au înce. 

lat. In 12 1. c. la orele 14, mane
vrele recile au Încetat. Tropenţii au 
sunat sfârşitul manevrelor. S ’a dat 
Cetire unui comunicat în care se a- 
rată mersul operaţiilor din ultima zi 
de manevre.

A urmat o masă camaraderească, 
chiar pe câmpul de luptă, masa fiind 
prezidată de Suveran şi având ca 
oaspeţi pe toţi cei invitaţi să parti
cipe oficial la manevre.

S ’a remarcat buna ţinută a trupe
lor In tot timpul cât a durat mane
vrele regale.

*
Perfecţionarea aeroplane

lor fără motor. D. Falkievicz, un 
inginer polonez, a reuşit să constru
iască un mic motor, numit „bobo", 
oare poate fi folosit de aeroplane 
fără motor. Motorul nu are decât 10 
h. p.( nu cântăreşte decât 16 lig. şi 
se poate atirge cu ajutorul lui vihza 
80 km.

*

Doi bucureşiani vlndicaţl 
d e  P e t r a c h e  L u p u  fu două car
tiere ale Bucur ştmiui s'a relevat mi
nune?» dela Mig'avit. Ştirea a fost 
colportr tă de cre dincioşi în toată Ca
pitala. In casele lui Nicolae R. Tu
dor din str. Avrig 67, (Cart. Obor) 
şi Petre Ciăciun, dascăl al bisericii 
Podeanu este un adevărat pelerina, 
giu al cetăţenilor, cari vor să se con
vingă de minunile Maglavitului.

Nicolae Tudor, suferind de surze
nie, aude aai perfect de bine.

Petre Crăciun şi-a recăpătat vede
rea. Cei doi bucureştem au vizitat 
pe Petrache Lupu la Maglavit ru- 
gându-1 să-i binecuvânteze.

— Duceţi-vă acasă, rugaţi-vă şi 
Domnul se va milostivi — le-a răs
puns Petrache Lupu. In timpul par
cursului Maglavit—Bucureşti, surdul 
şi orbul s’au rugat.

Când au coborât fn gara Bucureşti 
alt constatat minunea: Dumnezeu Ie-a 
ascultat ruga!

*
Audientele şefilor de par

tide la Suveran, După termina
rea manevrelor regale. Suveranul va 
primi fn audienţă pe şefii de partide.

Aceste audienţe au caracter infor
mativ deschiderii Corpurilor Legiui
toare. Vor fi primiţi în audienţă d-nii: 
Ion Miha ache, Ociavian Gcga. Al.
Vaida şi Gr. lunian.

*
Boicotarea Italiei în portu

rile americane. Federaţia munci
torilor din porturi şi dokuri grupând 
pe muncitorii dockeri sindicalizaţi, 
de acord cu Internaţionala transpor
turilor, a adresat siudicatelor subal
terne o circulară prin care le invită 
să refuze încărcarea sau descărcarea
oricărui vas italian.

*
In oraşul Hartford din statul 

Connecticut din America s’a expus 
acum o fotografie cum n’a ex:stat 
alta mai mare până nstfizi: e o foto. 
grafie de cinci metri şi jumătate lun
gime şi de patru metri lărgime, a 
vederii luaţi din avion a statului 
Connecticut.

%
Procesul vestit al lui Hau- 

ptmann, răpitorul copilului aviato
rului american Lindberg, a ajuns fn 
faţa celei de a doua instanţe. Haupt
mann, condamnat precum se ştie la 
moarte pe scaunul electric, a făcut I
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recurs. Curtea cu juraţi din Tretorn 
i-a menţinut săptămâna aceasta sen
tinţa. Acuzatul va face un ultim re
curs la curtea supremă a Statelor- 
Unite.

*

Ce face Societatea Naţiuni
lor si răsbolul italo-abisinlan

Pactul Societăţii Naţiunilor prevede 
că in caz de răsboiu. împotriva ce
lui vinovat trebue să se ia anumite 
măsuri. Măsurile vor fi luate de că
tre toate statele cari fac parte din 
Societatea Naţiunilor. Un comitet for
mat din 6 persoane a fost însărcinat 
să cerceteze care dintre cele două 
popoare ce se războiesc e vinovat 
de începutul războiului: cel italian 
sau abisţnian. Comitetul după ce a 
examinat faptele, a spus că vinovăţia 
cade In sarcina italienilor, cari sub 
comanda doritorului de răsboiu Mu
ssolini. a atacat pe nedrept altă ţară. 
Vina italiei e aceea că !n dimineaţa 
zilei de 3 Octombrie, trupele italiene 
din Africa, cele comandate la nord 
de generalul De Bono, au trecut 
graniţa Abisiniei.

Vinovatul a fost găsit. Se caută 
acum măsurile cari vor fi luate îm
potriva Italiei. Şt se caută să nu fie 
prea aspre, căci se tem cu toţii că 
răsfăţatul Mussolini ar fi îa stare să 
facă un răsboiu europesD, dacă ar 
fi lovit prea aspru.

* •
Turburâri polifiCe în Bul- 

garla, Joi, In 3 i. c. s‘a dcsioperit 
la Sofia, capitala Bulgariei, căiătile 
unui complot. Era vorba ca a doua 
zi să fie arestat Regele Boris, şi mai 
mulţi miniştri, pentruca puterea să 
fie smulsă din mânile guvernului de 
acum. In fruntea complotiştilor se 
afla colonelul Damian Wallseff, un 
ofiţer neastâmpărat ,care a dat şi lo
vitura din primăvara anului trecut. 
De astă dată nu i-a reuşit. El a fost 
arestat împreună cu vre o 90 per
soane. Scriu ziarele că el va fi con
damnat la moarte.

*
Catd armată ara Rusia. Un

mare ziar francez a făcut cercetări 
asupra situaţiei militare a Rusiei pe 
cari săptămâna trecută 1-ea dat la 
lumina tiparului. După acel ziar, ar
mata rusească numără zece milioane 
de soldsţi. Armata activă cuprinde, 
împreună cu unităţile ajutătoare, un 
milion şi jumătate oameni. Numărul 
ofiţerilor e de patru zeci de mii. Re
zerviştii contingentelor 1923—1934 se 
ridică la opt milioane jumătate. Tu
nurile mici, sau artileria uşoară, nu
mără patru mii cinci sute de guri de 
foc. Iar artileria grea, are 700 de 
tunuri. Numărul tankuriio> ş au
tomobilelor blindate e de t- ei mii 
cinci sute. Pe lângă cele spuse mai 
sus. Ruşii mai au patru mii trei sute 
avioane dintre cari o sută cincizeci 
sunt de bombardament.

Se vor întoarce din Rusia 
140 de prizonieri. Ministerul 
de externe a primit înştiinţare că 140 
de prizonieri, rămaşi In Rusia din 
timpul războiului, vreau să se întoarcă 
ta ţară. Banca Naţională a fost ru
gată să le dea bani străini, ca ei să
poată veni In patrie.

*

Cine vor fi noul Chirlarhl.
Se anunţă că guvernul va susţine 
candidaturile episcopului Visarion 
Puiu al Hotinului pentru scaunul de 
mitropolit al Bucovinei şi aceia a 
arhiereului Vasile Stan de Răşinari,

actual vicar al mitropoliei Ardealu
lui, pentru scaunul episcopal al Ara- 
dulăi.

*
Ex-regele George se înapo

iază în Grecia numai după 
plebiscit. Miuisterul Greciei la Lon
dra a vizitat pe Regele Gt orge. După 
zizită a declarat că regele rămâne la 
Londra până dupăce se va proclama 
rezultatul plebiscitului privitor la res
taurarea monarhiei.

*
A sărit din tren «I a rămas

fără picioare. Locuitorul Gheor- 
ghe Muzat, de fel dinir’o comună de 
lângă Cernavodă, a plecat la oraş pen
tru anumite cumpărături. Când a ajuns 
în staţie, n’a aşteptat până să se o- 
prească trenul ci a sărit mai devreme. 
Săritura însă nu i-a fost a bună, căd 
în loc să ajungă la pământ a ajuns în
tre roatele trgnului cari i-au tăiat p i
cioarele. Alţi călători l-au luat pe sus 
şl l-au dus la spital, Cu toate îngriji
rile doctorilor, sunt puţine nădejdi că 
va scăpa cu viaţă, de oarece a pierdut 
prea mult sâng«.

Cel mai confortabil 
hotel din Orăştie este

Hotelul Central
unde 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 !« dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang 

Propr.: SIMION GAVRILA
hotelier şi restaurator.

M. GHIMUţIANU
măestru dasornlcar

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

U «  HOTEL şi RESTAURANT 
în O R A S î IE
Anunţăm cu onoare publicul din Judeţ e&:

s’a deschis terasa de vară
fiind azi locul de întâlnire a elitei din Ioc şi jur, — unde cântă o muzică de jaz de 
primul rang. — H O T E L U L ,  oferă cele mai confortabile camere pentru voiajorL — 
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 preturi, 
Rugăm sprijinul onoratului public. Cu stimă DIRECŢIUNEA.

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

De vânzare
1 Timbală Ia cea 
mai bună stare.

Adresata administraţia ziarului.

mărcile „ Apollo “ 
§i «O pel"

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

Un pian
modern de vânsare.

adresa la administraţia ziarului

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin da Textile «I încâltâ 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.

Hagazinul de mode

I____ (1111 (OKI
oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 

cu preturi solide bărbaţi dame şl copil

Jirant: Dr. Alex. Herlea. Tiparul tipografiei Hirsch, Deva 1935.


