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„Noi dictatură nu suferim, — 
noi schimbare de Consti
tuţie nn admitem decât 
din v o i n ţ a  noastră, a 
mulţimilor".

1ULIU MANIU

ABONAM ENTE:
pe 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . , , . 60 lei 
pe l an . . . . 120 lei pentru inst. şi Aut. 500 lei 

Pentru ţărani 50 lei pe anul întreg.
E x e m p l a r u l  2 Lei.

Spie Mi de ( d e l t e ? ! Scrisoare deschisă
amicului meu Dr. Enea Nicola, medic

Ai ud.Vă aduceţi aminre de enul 
1916. anul intrării României în 
războiu, când toată intelectua
litatea ardeleană română care 
nu era mobilizată a fost inter 
naîă în lagărele ungureşti din 
Ungaria dela Scopron etc.

De odată cu falimentul regi
mului Ausfro-Ungar când pen
tru ultima dată ne am întâlnit 
cu aceste lagăre, câştigasem  
certitudinea că poporului ro
mân din Transilvania, de a zi 
înainte îi va fi asigure tă cel 
puţin libertatea cetăţenească.

Astfel statul nostru este mo
narchic constiruţională, în care 
sunt asigurate toate libertăţile 
cetăţeneşti, •— aşa cum le cu
noaşte un regim democratic. — 
Fie psyhologia potsbelică, fie 
depresiunea sufletească a con
servatorilor noştrii, — a lăsat 
ca viata noastră de stat până 
acum câţiva ani să se desvolte, 
respectând larg libertatea indi
viduală, — şi drepturile cetă
ţeneşti recunoscute prin pactul 
nostru fundamental. — Credeam 
că prin lagărul dela Şopron, 
cel puţin noi ardelenii am iz 
băvit canonul istoric, că de
portarea noastră acolo a fost ul
time clipă a izbăvirii.

De câţiva ani încoace însă 
vedem tot mai clar că pe ori
zontul păcii interne se ridică 
ameninţători norii aşa numitei 
acţiuni de dreapta care utili
zând sentimentul national şi 
eroic încearcă să pervertească 
înţelesul libertăţilor asigurate 
prin constitui e. La început ma
nifestările lor au fost delire şi 
neînsemnate. — Conjunctura 
internaţională i a făcut însă din 
ce în mai îndrăzneţi. Exemplele 
Italiei şi ale Germaniei i-au a- 
demenit complectamente încât 
unii din ei astăzi preconizează 
chiar şi schimbarea axei poli
ticei noastre externe.

Partidul liberal suferind în 
toamna anului 1933 când a ve 
nit la putere, — acele nenoro
cite întâmplări cu garda de fier, 
zice că a fost silit să uzeze de 
mijloace excepţionale pentru a- 
sigurarea ordinei în Stat. — Spre 
marea surprindere a opiniunii 
publice însă am văzut că a- 
cele măsuri se permantizează, 
fără nici un motiv şi astăzi se 
îndreaptă mai mult împotriva

partidelor de ordine, cum ar fi 
partidul national ţărănesc.

Din această ordine, politică 
internă ne găsim în fata unui 
fenomen de care probabil nici 
partidul liberal, — promotorul 
lui. — nu şi dă seama. — Da
torită asemănării între măsurile 
de ordine liberale cum sunt 
starea de asediu şi cenzura, şi 
între mijloacele înţelese de par
tidele dreapta, acestea din urmă 
au început să-şi afirme asemă
narea vederilor lor şi să pre
conizeze întărirea şi înăsprirea 
mijioacelor pentru asigurarea 
ordinei interne.

Desigur ei sunt acum în cău
tarea mijloacelor pentru a pu 
tea realiza concepţia lor poli
tică, sau cel puţin să devină 
recunoscută în mod oficial în 
opinia noastră publică. — N’au 
reuşit să fie primiţi în oficiali
tate până azi şi de aceia în
cearcă să se afirme prin ma- 
nifestaţiuni ca acelea de cari 
s ’au petrecut Dumineca trecută 
la Baroul de Ilfov.

Repetându-le ei se vor des 
coperi în fata oamenilor serioşi 
şi cu răspundere de tară, dar 
totuş trebue să ne pună serios 
pe gânduri căci, mâine sau 
poimâne ne vom putea trezi 
din nou, acum în România- 
mare, într'un Şopron al intelec 
tuahlor români, concentraţi în 
lagăre pe propriul lor pământ I

Şi oare cine va purta răs 
punderea politică, — şi poate 
cine va suferi în linia întâi nu 
le trece prin mintea leaderilor 
liberali? I

Dr. Alex. Herlea.

s’au desfăşurat în plin scadal
Dnminecă au avut loc la Baroul de 

Ilfov alegerile pentru co isiliul de dis
ciplină şi decan. La aceste alegeri 
s’au depus două liste: una Ia frunte 
cu d. Gr. luni an, iar cealaltă în frunte 
cu d. Istrate Micescu. Alegerile s’au 
desfăşurat tntr’o atmosferă încărcată 
ele dând loc la excese şi scandaluri. 
Partizanii neavocaţi, adică studenţii, 
dlui Istrate Micescu, s’au dedat la 
manifestaţi ostile faţă de partizanii 
celeilalte liste. Au avut loc ciocniri, 
numeroşi alegători bird împiedecaţi 
de a pătrunde în palatul justiţiei pen
tru a-şi exercita dreptul ae vot.

Iubite Amicei

Noi doi suntem homeopatici, un 
motiv mai mult, să ne regăsim In ve
chea roastră pretinie, căci doar: So- 
lamen miserorum est socios habere 
dolorum. Iar noi suntem soţi In su
ferinţă. Dar aveam şi un motiv mai 
apropiat pentru a-ţi adresa scrisoa
rea de faţă.

Am cetit articolul tău: „Despăgu
birea deponenţilor şi creditul româ
nesc din Ardeal“, — apărut în foaia 
personaţă a dlui A. Vlad dela Orăş
tie. E un articol foarte judicios, din 
care ţişaeşte adevărul cu o putere 
elementară iresistibiiă. Dar ai greşit 
adresa. L-ai trimis pentru publicare 
chiar la acel loc, care era gura lu
pului pentru el. Se şi dovedeşte a- 
ceasta cu soartea ce l.a ajuns: a apă
rut după congresul dela Cluj, când 
nu mai putea avea eficacitatea dorită, 
do3r articolul tău era o sugestie şi 
chiar o întrebare deschisă cătră con
gres. Şi cum a fost tratat? — Cu o 
„Notă a Red-U cu atât mai imposi
bilă, că autorul ei e îisuş d. A Vlad 
prezid. Solidarităţii, care prin aceasta 
notă dovedeşte, că dsa n’a vrut, să 
se sesizeze de articolul tău nici câtuş 
de puţin. Pentru ce? La întrebarea 
aceasta Iţi răspund cu unele lămuriri, 
ce urmează asupra acestui om, care 
In toată viaţa lui a beneficiat de un 
noroc extraordinar de a nu se fi rostit 
critica asupra lui, din ce a rezultat, 
că opiniunea publică nu a fost In 
măsura, să-l cunoască în adevărata 
lui realitate şi nuditate. O nedreptate 
socială aceasta, căci pentru fiecare 
om trebue, sâ existe o dreptate ima
nentă pentru a-i verifica adevărata 
valoare, pe care o reprezintă în viaţa 
publkă a colectivităţii. Chiar şi pen
tru d. Vlad era binefăcător şi salu
tar, dacă la timpul său era criticat 
cum se cuvinea, In care caz ar fi 
evoluat altfel. Nu voiu face aci bio
grafia şi „karakterbild-ul* complet al 
acestei figuri curioase din Ardeal, 
pentru care trebue alt cadru, decât 
cel al unei scrisori deschise. II voiu 
trata numai In spectrul moralului seu 
In raport cu banca „Ardeleana", ur
mând să-l imortalizez mai târziu cu 
biografia critică, ce i-o voiu face o 
Intr’o broşură.

*
Ia anul 1901. decedatul de pie me

morie Dr. loan Mihu, numit „Marele 
solitar dela V i n e r e a om de înaltă 
nob eţă. a găsit de bine, să-l cheme 
pe A. Vlad, atunci nou advocat In 
Deva, la postul de dire ctor al Arde
lene!.

Acesta, născut şi trăit în Orăştie, 
cunoştea prea bine situaţia excelentă 
da atunci a băncii, de acea, materia
list din fire, şi hrăpăreţ, cum era, 
s’a gândit: acum e momentul de ra
pacitate 1 Astfel a declarat, că pri
meşte postul dar numai In condiţiile,

dacă pe lângă director general va fi 
ales şi jurisconsult al băncii şi mem
bru In consiliul de adm. şi dacă i-se 
va permite şi practica advocaţială 
particulară In mod nelimitat aşa, cum 
o făcea In Deva. Cei dela Ardeleana, 
In buna credinţă, că acest protejat 
va li de bun folos băncii, au accep
tat condiţiile harpagonice aşa, că a- 
cesta s’a înfipt în sângele Ardelenei 
dela primul început ca un vampir 
cnmulând trei funcţiuni la bancă, una 
mai incompatibilă ca cealaltă. în plus 
mai profesa nelimitat şi ca advocat 
particular ba după ce a fost ales de
putat la Budapesta, a mai făcut şi pe 
deputatul, deci In total cinci funcţiuni. 
Şi pentruca răpuşia lui să fie de o 
revoltă şi imoralitate completă, deşi 
ştia prea bine, că deţine funcţiuni in
compatibile sau poate chiar pentru 
acest motiv a căutat, să se înfigă şi 
mai mnlt In corpul băncii: şi-a sti
pulat *n actul de angajament şi o 
sumă oribilă de multe zeci de mii 
coroane aur drept desdaunare pen
tru cazul, dacă i-s’ar denunţa anga
jamentul. Şapte ani s’a lăfăit In felul 
acesta In sângele sermanei Ardeleana.

Ce s’a întâmplat? Menajatul A. 
Vlad In loc, să se devoteze băncii şi 
să se achite In mod cinstit şi conş
tiincios de obljgamentele angajate, 
le-a neglijat In aşa măsură, care a 
provocat tadignaiea şi celor mai răb- 
durii din fruntea băncii. Lui i-plăcea, 
să petreacă la Budapesta, unde pu
tea, să-şi satisfacă vanitatea, care-1 
determinase, să facă actul de indis
ciplină de a intra în activitate fără 
a aştepta botărârea forului politic 
competent, — de a se vedea In fai
mosul parlament de lângă Dunăre, 
de altă parte se distrăgea, doar ştia 
el prea bine, că nu va face opera de 
mântuire a neamului prin intrarea 
indisciplinară In activitate a lui sin
gură.

întreb : oare Ardealul cinstit cunoş
tea şi admitea aşa un cumul revol
tător, cum şi-a creat d, Vlad la banca 
Ardeleana şi apoi să nu mai cunoască 
îndatoririle, ce le avea faţă de cei, 
ce l’au ridicat şi înălţat la o viaţă 
fericită şi faţă de bancă însaş ?

Zi de zi se adunau tot mai mult 
picurii nemulţumirii. Când apoi în 
anul 1907 a izbucnit revo'ta celor din 
fruntea Ardelenei A fost revolta în
gerilor răbdurii.

Marele cumulard a trebuit, să de
misioneze din postul de director şi 
jurisconsult şi-a trebuit, să renunţe 
cu mare jale şi la despăgubirea shy- 
lokiană, ce şi-o stipulase In actul de 
angajament.

Penţru fidelitatea cronicei arăt aci, 
că cei dela conducerea Ardelenii s’au 
adresat chiar mie, depunând multe 
stăruinţi să primesc eu postul de di. 
rector dându-mi chiar carta bianca 
în ce privea condiţiile, eu însă am
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declinat ofertul simţindu-mă In jenă, 
să iau locul dlui Vlad, care îa urma 
unei proaste fatalităţi îmi era — văr.

Vei crede, că după această lichi
dare parţială d. Vlad s’a îndreptat. 
Aş, — el a rămas acelaş incorigibil 
In felul de a conduce banca. Aşa a 
răbufnit apoi la anul 1923 a nu ştiu 
câtelea gravă nemulţumire a acţio
narilor, cari Ia mai multe memorii 
ale lor au arătat situaţia imposibilă, 
creată de d. VJad prin conducerea 
culpabilă şi tendenţioasă a băncii.

Ce a făcut însă acesta? — In loc 
de asanare a săvârşit o manevră imo
rală: a siluit urcarea capitalului so
cial al băncii, la 20 milioane prin 
emiterea de acţiuni nouă, pe cari a- 
proape toate le-a acaparat dsa deve
nind astfel stăpânilor atotputernic la 
bancă.

A urmat aranjamentul de plată a 
Creditorilor In baza leg i conversiunei. 
Dl Vlad a întocmit un ofert diabolic, 
pe care majoritatea deponenţilor l’a 
respins. Atunci a jurat răsbunare 
deponenţilor pentru a arăta, că el e 
mai tare. Norocul l’a favorizat în a- 
cest procedeu lipsit de orice scrupul, 
căci reprezentantul deponenţilor tras 
la sorţi, care conform legii era mem
bru al comis. p. jud. capacit. de plată 
a Ardelenei, a fost un ţăran din com. 
Vinerea, şeful fanfarei de acolo, in
teresată cu o depunere de abia 1500 
Lei faţă de stocul de peste 60 mili
oane al depunerilor. Aşa a urmat, că 
cota de plată s’a fixat ia con
damnaţi fiind deponenţii la perderi 
de câte 5 6 ^ . Căci ce a făcut prea 
cinstitul A. Vlad? — Din perderile 
de 40 V* milioane ale băncii a arun
cat asupra deponenţilor 67 % —  27 
milioane adeca */* părţi Iar banca su
portă abia 13'/t milioane adeca abia 
V,-a parte.

Şi după ce d. Vlad a făcut această 
decapitare a deponenţilor, momentan 
a început, să facă mare reclam băncii 
sale prin g zeti sa, că ea dispune şi 
după aranjamentul de plată a credi
torilor de active peste 71 l'a milioane,

că mai are rezerve latente şi des
chise ba o mai spune, că imobilele 
băncii nu au fost arătate în bilanţ în 
adevărata lor valoare.

Că aşa o operaţie sângeroasă asu
pra deponenţilor e o crimă strigă
toare la cer, — se constată şi din 
concluziunile articolului tău şi din al 
meu, pe care l’am publicat cu titlul: 
Etica Bancară■

Iată o spoliare a deponenţilor echi
valentă cu pauperizarea lor. 'Şi oare 
pentru ce acest vampirism? Pur şi 
simplu pentru motivul, că d. Vlad 
nu era deponent la Ardeleana în- 
vestindu-şi milioanele în aetit astfel 
dsa nu avea, ce perde• El s ’a gân
dit deci• să-şi îngraşe actiile pe rui
nele deponenţilor.

Şi acest domn are curajul de a face 
morală, altora şi a se erija In mare 
financiar şi patriot mântuitor de ţară 
ba Intr’un ceas slab a ajuns chiar 
presidentul ^Solidarităţii". Dar unde 
este oare inspiraţia acestui om de a 
fi purtătorul problemei refacerii cre
ditului din Ardeal şi Banat? Vivi- 
secţiunea barbară, ce a săvârşit asu
pra deponenţilor, nu-1 indica nici câ 
tuş de puţin pentru locul, care re
clamă concepţie, orizont şi devotament.

Regret, că te-ai lăsat amăgit de 
vorbele lui, pe cari le Citezi.

De altfel convingerile dlui Vlad nu 
trăiesc de azi până mâne. De ex. In 
politică a început ca socialist iar azi 
e la extrema dreaptă şi dacă ar mai 
avea o pădure de vândut, momen
tan l-ar abandona pe ftihrerul dela 
Cluj.

Tot aşa In concepţiile economice 
şi financiare a tribulat toate variaţiu- 
nile chiar şi etatizarea marilor indus
trii şi economia dirijată şi să nu te 
surprindă, dacă într’o bună zi îl vei 
vedea comunist.

Cu afectele vechei şi nemutabilei 
prietenii.

Deva, la 11. Dec. 1935.

Dr. Iustin Pop•

Consfătuirea
po l i t i c ă  de

Duminecă In 8 Decemvrie 1935 a 
avut loc o importantă consfătuire po
litică a partidului nostru In comuna 
Geoagiu. — Din acest prilej a sosit 
la Geoagiu dl Dr. Alexandru Herlea 
preşedintele organizaţiei partidului 
nostru din această plasă, însoţit de 
dnii: advocat Sabin Viorel, loan Pre- 
secan şi loan Popa.

Imediat după sosirea In Geagiu dl 
Dr. Herlea a aflat că membrul nos
tru Romoşan Lazar este bolnav In 
pat şi astfel s’a dus la locuinţa lui 
să-l cerceteze şi să se intereseze de 
sănătatea lui.

După aceia Dl dr. Herlea însoţit 
de dl adv. Viorel şi de dl Octavian 
Mumăta actual consilier comunal ales 
pe lista partidului nostru In Geoagiu, 
s’au dus In partea de sus a satului 
unde-i aştepta dl loan Mermezean 
fost primar al Geoagiului pe timpul 
nostru, împreună cu un numeros grup 
de partizani. — Dl dr. Herlea a fă
cut o vizită la locuinţa dlui loan Mer- 
mezan.

De aicea au plecat cu toţii la casa 
dlui Octavian Mumăta unde a avut 
loc consfătuirea şi la care au parti
cipat şi următorii: loan Mermezan f. 
primar al Geoagiului, Ferdeşiu Ni- 
colae, f. consilier comunal, Frăţilă I. 
f. primar al Geoagiului, Stoica Iosif 
f. funcţionar de bancă, Sârbu Iacob 
proprietar de moară. Dan loan, Va- 
sile Dâucan,, Roşu Simion, Roşu Io
sif, Necşa Manase, Lup Iosif, Borza 
loan, Oaneea Irimie, Gârjob Iosif, 
Urs Nicolae. Balşan Nicolae, Cioro- 
gariu Iosif, Bulbucan Vasile, Truca 
Nistor, Lazăr loan 1. Indreiu, Lazăr 
Petru, Homorodean Iosif, etc. etc. In 
afară de aceştia au sosit la Geoagiu 
ca să ieie ultimele informaţi uni refe
ritoare la situaţia partidului nostru şi

la Ge o a g i u
câţiva fruntaşi din comunele înveci
nate. — Intre cari Cranciova Iosif 
membru In comitetul judeţean şi şef 
de sector în Aurel-Vlaicu, Lucaciu 
Ioslf f. ofiţer de sergenţi, membru In 
comitetul judeţean şi şef de sector în 
Foit precum şi următorii preşedinţi 
de organizaţii comunale şi fruntaşi; 
Cândea Petru din Boiu, Bozeşan Si
mion şi Cranciova Iosif din Gelmar, 
Purstin Simion şi Bogdan Simion 
din Mada, Buda Antoniu din Foit, 
Moga Iosif şi Crişan loan din Cig- 
mău, Cocoş Augustin şi Candin La
zăr din Geoagiu-Băf.

înainte de începerea of.cială a cons
fătuirii Dl loan Presecan s’a întreţi
nut îndelungat cu toţi cei prezenţi 
dând toate explicaţiunile şi toate cla
rificările necesare pe care le cereau 
cei prezenţi.

După începerea oficială a consfă
tuirii primul a luat cuvântul Dl loan 
Mermezan fost primar al Geoagiului 
care In cuvinte înţelepte şi simţite 
bineventează oaspeţii şi arată că nu
mai prin unire şi solidaritate In ju
rul steagului vechiului nostru partid 
ardelenesc ne poate fi asigurată iz
bânda cauzei pentru care luptăm. — 
Deaceia îndeamnă pe toţi oamenii 
cinstiţi să nu se laşe amăgiţi de aceia 
cari vreau să rupă o parte dintre noi 
Căci aceia prin fapta lor slăbesc tru
pul măreţ şi fiinţa neînfricată a ar
deleanului care a ştiut întotdeauna să 
fie o singură simţire.

După aceia ia cuvântul Dl advo
cat Sabin Viorel care arată că sta- 
bilindu-se In comuna Geoagiu cu bi
roul său advocaţial doreşte să con
tribuie cu activitatea sa la întărirea 
credinţei locuitorilor din această co
mună In partidul nostru naţional-ţă- 
rănesc şi că doreşte ca să realizeze

un spirit de înfrăţire şi pace Intre 
toţi membrii partidului nostru din 
acea comună solidarizându-i In jurul 
programului acestui partid şi-a con
ducătorilor săi.

După cuvântarea domnului avocat 
Viorel a luat cuvântul Dl Dr Alexan
dru Herlea. preşedintele organizaţiei 
din plasa Geoagiu şi care într’o lungă 
cuvântare a luminat toate problemele 
politice actuale arătând cât de şu
bredă este poziţia d-nilor Vaida şi 
Vlad şi cât de înălţătoare este pozi
ţia d-nilor Maniu şi Mihaiache. Gru
pul celor dintâi urmând politica lin
guşirii, iar partidul nostru urmând 
politica demnităţii. — Arată că acea 
grupare prezintă o realitate numai în 
judeţul Hunedoara şi numai în plasa 
Geoagiu şi Orăştie căci In restul ţării 
şi în restul judeţului sunt inex stente 
organizaţiumle valachiste, dlor nea- 
vând nici măcar câţiva oameni de în
credere.

Arală că cel mai mare duşman al 
partidului nostru este partidul libe
ral care a introdus starea de asediu 
şl cenzura, a  introdus teroarea fiş- 
cală, a patronat cele mai mari potlo
gării Intre cari panamaua devizelor 
şi panamaua dela Ministerul de Agri
cultură, tă şi azi conduce majorita
tea comunelor şi judeţelor prin co- 
misiuni interimare, că a iertat In mod 
samavolnic impozitele întreprinderi
lor mari, şi multe alte nelegiuiri ale 
regimului liberal In faţa cărora pu
ţinele construcţiuni ce realizează sunt 
de tot neînsemnate. — Arată că prin 
prezenţa lui Mitiţă Constantinescu In 
plasa Geoagiu s’a obţinut o seamă

de beneficii cari au fost Insă numai 
mijloacele unei demagogii in alifica- 
bile din partea unuia care nu are 
nici o rădăcină In acest pământ.

Amăgirea populaţiunii prin aceste 
mijloace nu a avut ca rezultat decât 
tot căpătuirea lor inşile căci Mitiţă 
astăzi nu s’a mulţumit cu situaţia de 
subsecretar de stat şi a devenit gu
vernator al Băncii Naţionale părăsind 
astfel politiceşte pe aceia cari de 10 
ani de zile l-au sprijinit şi au căutat 
să-l înaiţe. — Astăzi când Geoagenii 
nu mai au nici măcar un amăgitor 
ca Mitiţă nu mai au ce să spere dela 
partidul liberal care este un partid 
de import în acest judeţ.

Arată mai departe că este necesar 
să ne numărăm rândurile ca să ştim 
precis că de azi înainte cine sunt 
prietenii nostrii şi cine duşmanii po
porului muncitor.

După dl dr. Herlea a mai luat cu
vântul Dl Iosif Stoica, Dl Sârbu la- 
cob şi Dl Iosif Cranciova care-au fă
cut propuneri relative la organizarea 
noastră In această comună şi relativ 
la paza necesară pentruca să nu pu
tem fi înşelaţi sau induşi In eroare de 
către oficialitatea care încearcă să ne 
împiedice prin felurite mijloace.

Consfătuirea a luat sfârşit Ia ora 5 
după masă Intr’o atmosferă caldă şi 
prietenoasă, — după care dl dr. Her
lea s’a dus în comuna Gcîmar la lo
cuinţa fruntaşului nostru Isaia Dăian 
membru In comitetul judeţan, unde 
a fost aşteptat de mai mulţi locuitori 
din acea comună cu cari s ’a întreţi
nut timp îndelungat.

loan Popa-

Dl Goga a fost descoperit
că face parte din 6 consilii de adm. alături de streini

Zilele acestea a fost mare senza
ţie în parlament când partidul nostru 
naţional-ţărănesc prin cuvântarea dlui 
Madgearu l-a descoperit pe dl Goga 
că face parte -din 6 ccnsilii de ad
ministraţie unde este foarte gras plă
tit. — In toate acestea consiiîi de ad
ministraţie dânsul stă alături de mai 
mulţi jidani şi streini. Astfel dl Go
ga să vede că este naţionalist numai 
In politică şi pentru ochii lumii, căci 
In consliile de administraţie stă alâ-

| turi cu streinii.
Din acestea fapte, oamenii cinstiţi 

pot vedea clar cine este adevăratul 
naţionalist, dl Goga care face parte 
din atâtea consilii de administraţie 
sau dnii Maniu cu Mihaiache cari cer 
exproprierea marilor fabrici, — ase
menea exproprierii moşiilor grofeşti.

In numărul viitor vom arăta amă- 
nunţt din cari consilii de adminis
traţie face parte dl Goga.

Societatea „Americano-română,‘
unde este preşedinte dl Vaida a fost amendată

Ştim că există o dispoziţiune In 
baza căreia toate întreprinderile mari 
streine sunt obligate să introducă un 
anumit procent de români In funcţiu
nile sale. — Astfel societatea de pe
trol „Americano-română” unde este 
preşedinte al consiliului de adminis
traţie dl Vaida a fost amendată cu 2

milioane lei, de către Ministerul de 
Industrie şi Comerţ fiindcă s’a făcut 
controlul la toate societăţile şi s’a a- 
flat că această societate nici n’a nu
mit numărul corespunzător de români 
In sânul său.

Iată deci câtă deosebire Intre vor
bele dlui Vaida şi între faptele sale

Liberalii din judeţ neînţelegere
Intre Liberalii din judeţ a izbuc

nit iarăş o mare neînţelegere. Aceasta 
a izbucnit de astă dată pe chestia 
viitoarelor alegeri parţiale cari vor 
avea loc In judeţul nostru.

Astfel cei dela centru, Bursan şi 
compania susţin ca viitorul cadidat 
să fie un om de mare suprafaţă, bi. 
neînţeles unul de-al lor de prin Bu
cureşti. Cei mici de-acasă susţin că 
rândul la candidatură este a dlui 
Alex. Igna. — Acesta văzând că pe

chestia lui izbucneşte scandalul şi 
dându-şi seama că într’adevăr o ale
gere parţială nu se poate lua decât 
cu un om de mare suprafaţă politică, 
— a declarat că renunţă mâhnit dar 
benevol. — Partizanii lui au decla
rat însă categoric că mai bine să nu 
pună candidat decât să aducă unul 
dela centru.

Se aşteaptă cu mare curioritatate 
soluţiunea care o vor da-o liberalii 
acestei încurcate afaceri.

Situaţia Soc. „Mica“ se clatină
Situata societăţii „Mica" începe să 

devină din ce In ce mai şubredă, — 
fiind ameninţată să-şi piardă toate 
drepturile miniere de pe teritorul ju
deţului Hunedoara.

Astfel pe lângă pierderea dreptu- 
rilor sale miniere este vorba de per- 
derea averii imobiliare constătoare 
mai cu seamă din cele 2000 de ju- 
găre de pădure. — Această pădure 
dacă va fi expropriată va fi dată co
munelor respective.

In acest interes deputatul partidu
lui nostru dl Dr. Aurel Dobrescu f. 
ministru de Domenii a făcut o aspră 
fnterpelare în parlament. — Cerând 
ca guvernul să ia măsuri urgente,— 
fiind vorba de drepturile statului şi 
ajutorarea satelor ş -a  populaţiunii 
pe care-o stăpâneşte azi societatea 
„Mica".

Poporul din jurul Bradului aşteapt* 
Cu răbdare să vadă cum se va isprăvi1 
această luptă.
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Scrisoare către tinerii 
judeţului Hunedoara

Tineri ţărani şi intelectuali,
In numărul de faţâ al gazetei noastre, 

ne adresăm tineretului acestui judeţ şi 
în primul rând vouă, celor ce aţi rămaşi 
legaţi de ţarină, ca să robid alăturîa de 
părinţii voştrii, scormonind brazda ca 
să scoateţi roada, pe care de multe 
ori vouă ţăranilor, na vă este rânduită 
să o mâncaţi.

Alţti sunt aceia cari aproape v’o fură 
pe preţuri de nimic, iar voi rămâneţi 
doar cu am'ntirea pHcută, a unui an 
bun roditor, dar sudoarea în care aţi 
scăldat roada pământului, tot nepreţuită 
a rămas. Dacă aţi plătit la rând dările 
către stat şi datoriile voastre, trântorii 
pot spr ne că ţăranii sunt oameni cins
tiţi şi trăesc fericiţi. Ce le pasă lor de 
durerile voastre şl traiul vostru amar?

Şi ne adresăm vouă întâiu, pentrucă 
chiar dacă puterea de înţălegere a voas
tră nu va fi prea mare, sufletul vostru 
erte curat şi neîntinat

Otrava făgăduelilor mincinoase a bo
ierilor liberali, ori ai celorlalţi politicieni 
neisprăviţi, pe voi nu va cuprins, nici 
nu vă poate cuprinde pentru a sfărâma 
puterea voastră de pătură ţărănească, 
cum voiesc ei.

Voi cei dela 18 până la 25 ani, n’aţi 
auzit până acum, decât oftatul tab lui şi 
mamei voastre, cari sbătându-se în să
răcie grea, — rostesc cu desnădejde: 
o Doamne dă cel puţin copiilor noştrii 
puterea de a ştii să lupte, pentru a 
trăi o viaţă mai bună decât a noastră.*

Am auzit şi noi în multe case cât şl 
în casa ţărănească în care ne-am năs
cut, această mărturisire a părinţilor 
noştrii necăjiţi.

Şi dacă suferinţa voastră şi a părin 
ţiior voştrii e maie şi astăzi, este pen
trucă ţăranii nu sunt uniţi. Au Ia înde
mână votul şi nu sunt destul de lumi
naţi şi de bine îndrumaţi ca să-l folo
sească spre binele ţârănimei

La alegeri să lasă ademeniţi de min
ciunile liberalilor, ori îmbătaţi de nero
ziile şi otrava fronturilor sau partidule- 
ţele neisprăviţilor şi alungaţilor din 
marile partide.

Dacă voi aţi fi uniţi aţi reprezenta o 
putere atât de mare în ţara noastră, 
încât numai dacă v’aţi strâmba către 
cei ce vă fură votul, — n’ar şti unde 
să se ascundă de frică.

Astăzi, singurul partid politic în ţară, 
care s’a ridicat din mijlocul ţârănimei, 
care s’a legat print.’un mare program 
de guvernământ să desrobească această 
ţărănime şi să o scape de necazurile 
de până acum, este marele şi puterni
cul partid Naţional Ţărănesc. — In a- 
cest partid, cu adevărat al lor, — 
ţăranii trebuie să şi pună toată nă
dejdea lor spre mai bine<

Şi pentru a uni şi întări ţărănimea 
noastră spre a fi, pe lângă cea mai 
mare şi cea mai puternică pătură a a- 
cestei ţări, partidul naţional ţărănesc 
a hotărât să deştepte şi să organizeze 
tot tineretul acestei ţări

Vă chemăm sub steagul partidului 
nostru ţărănesc şi pe voi cei tineri în
tre 18 şi 25 ani, pentru a vă lumina 
şi organiza, ca să deveniţi mâine lup
tătorii neînfricaţi ai partidului nostru şi 
cetăţeni luminaţi ai Urii noastre, care 
are 85 la sută din populaţia ei ţărani.

Această şcoală de întrumare în viaţă, 
noi vă chemăm la o şcoală de pregă
tire, nu e să spargeţi’ geamuri sau să 
faceţi cărămizi, — trebuie să vă pre
gătească pe voi ţăranii români, ostaşii 
de mâine ai partidului nostru, ca uniţi 
în jurul marelui luminător şi ţăran al 
ţăranilor Dl Ion Mihalache şeful nostru 
suprem, să fiţi gata a tăuri o nouă ţa
ră în care ţăranul să trăiască mai uşu
rat.

Vă va pregăti această şcoală să pu
teţi arăta asupritorilor voştrii, că aceas 
tă ţară este a celor mulţi ce muncesc 
şi trudesc şi nu a câtorva cari specu
lează. fură şl trăesc în belşug. Să ară
taţi că fără o împărţire dreaptă a bu
nurilor acestei ţâri şi lăsaţi mai departe 
pradă certelurilor şi speculei capitaliş
tilor şi streinilor, ţăranii români vor 
sfârşii prin a-şi f-Ce singuri drepte. Va 
trebui să cereţi şi să vă fie ascultată 
durerea, înfăptuirea întocmai a statu
lui tă-ânesc prin desfiinţarea drepturi
lor şi înlesnirilor de cari se bucură a- 
tâţia bogatoi, cari trăiesc din speculă 
şi jaf. Stat ţărănesc cu ridicarea ţără
nimii dela sate în locul ce i-se cuvine 
şl cu o politică sănătoasă îndrumată în 
folosul vostru.

Şl în acest frumos, mare şi bogat 
judeţ al nostru câte nu ar fi de înfăp
tuit prin noul stat ţărănesc

Atâtea bogăţii ale munţilor şi pămân
tului nostru trec în mâinile bogătaşilor 
şi streinilor .Munţii noştrii aur poartă, 
noi cerşim din poaită’n poartă."

Cei 400 mii de ţ?rani (aproape 100 
votanţi) ai judeţului nostru se vor unii 
în jurul partidului naţional ţărănesc ca
re are datoria de a schimba acestă si
tuaţie tristă.

Un şef ca Dl Ion M halache şi ca 
Di Iuliu Maniu, care ne luminează ca
lea ca un luceafăr, sunt destulă garan
ţie că pe bur ă cale urmăm şl salvarea 
ţării din necazurile de azi, numai parti
dul nostru o poate face cu reuşită.

Şi mai chemăm alăturea de voi tine
retul ţărănesc şi pe fraţii voşti, învă
ţaţi la carte multă, — cari plecaţi dela 
breazdă uită suferinţa îndurată de el şi 
ai lor şi se leagă de partiduleţele fu- 
găriţilor din marile partide sau de cele 
ale neisprăviţilor cari stau în slujba 
duşmanilor noştrii de peste hotare, ori 
se pleacă slugă boerilor liberali, — 
străinându se de matca lor ţărănească. — 
El trebuie să ştie că mai român decât 
ţărănimea noastră, nu e nimeni în a- 
ceastă ţară.

Chemăm acest tireret la datoria de 
a-se pune în serviciul fraţilor lor dela 
sate, amintindu le că d?că li-s’a şters 
de pe palme urmele bătăturilor lăsate 
de coada sapei sau a secerei, — apoi 
nu este îngăduit să şteargă din sufletul 
lor de ţărani neaoşi şi dragostea ce 
trebuie să poarte obărş ei lor ţărăneşti 
din care s’au ridicat.

Şi avem încrederea deplină că şl a- 
cest tineret învăţat, va veni întreg ală
turi de voi cei mulţi, tineretul ţărănesc, 
căci unde sunteţi voi, acolo e ţara.

La începutul acestui frumos drum de 
organ zare şi luminare a voastră sub 
steagul triumfător al marelui nostru par
tid, — ne facem creştineasca datorie 
rugând pe bunul Dumnezeu să vă în
drepte paşii şi cugetul pe această cale 
adevărată.

Făcând aşa, avem siguranţa că mâi
ne, când ve-ţi forma pătura de oameni 
maturi ai ţării veţi trăi mai uşuraţi şi 
fericiţi, decât azi părinţii noştrii.

Dorim să vă vedem o r g a n i z a ţ i  
cât mai puternic şi mai curând, spre a 
putea fi gata la ordinul comandanţilor 
noştrii cărora să fim în stare a-le răs
punde în orice moment: „prezent şi vă 
urmăm cu sfinţenie.* — In această cre
dinţă vă trimitem dragi tineri salutul 
nostru frăţesc cu multă dragoste şi 
Sănătate!

Secretari generali ai tinere
tului naţ. ţăr. din j. Hunedoara

/. Demea, înv. direct, şcolar.
Şl

I Roman, avocat.

I Regulamentul 
de organizare

al tineretului national-tărănesc
Art- 1- — Pe lângă conducerea cen

trală a Parlidului Naţional-Ţărănesc, va 
funcţiona organizaţia Tineretului Na
ţional Ţărănesc, cu ramificaţii în toata 
ţara

Preşedintele partidului este de drept 
şi şeful suprem al Tineretului Naţio- 
nal-Ţărănesc. EI va conduce organi
zaţia prin Secretarul General al Tine
retului desemnat pe preşedintele par
tidului.

Art- 2 Scopul acestei organizaţii 
este de a educa, instrui, disciplina şi 
orienta Tineretul în spiritul doctrinei, 
tacticei şi misiunei partidului naţional- 
ţărănesc în viaţa publică a României; 
şi de a-1 face să contribue cu forţele 
sale organizate la ridicarea morală eco
nomică, socială, culturală şl politică a 
ţărănimei române.

Art- 3- — In organizaţia tineretului 
naţional-ţărănesc vor putea intra tinerii 
între 18 şi 25 ani. Conducerea centrală 
va putea admite excepţiuni în mod 
provizoriu la început şi numai pentru 
elementele care roluri în conducere.

Arf. 4- —- Organizaţia tineretului va 
consta din:

A. Organizaţii comunale.
B. Organizaţii judeţene.
C. Organizaţia centrală.
D. Secţiile universitare In centrele 

universitare.
Coordonarea activităţii pe regiuni va 

fi făcută prin secretari generali regio
nali. şi cu Secretarul General al Tine
retului. Secretarii generali regionali vor 
face parte din comitetele regionale res
pective ale partidului.

Ari- 5. — Organizaţiile comunale se 
vor înfiinţa în comunele, unde se îns
criu cel puţin 20 tineri.

Organizaţia comunală este condusă 
de secretarul local desemnat, până la 
întemeierea ojganizaţiei, de secretarul 
judeţean cu avizul Preşedintelui comi
tetului organizaţiei comunale de partid.

După întemeierea organizaţiei, se va 
convoca adunarea generală, spre a a- 
lege comitetul de conducere, care va 
consta dinfr’un număr de tineri în pro
porţia de 1 la 10 membrii. Comitetul 
va alege din sânul său pe secretar. 
Secretarul organizaţiei comunale va fi 
de drept membru în comitetul organi
zaţiei comunale a partidului.

înscrierile se fac în dublu exemplar 
pe cereri Individuale sau colective, din 
cari una se va păstra Ia dosarul se
cretarului comunal iar cealaltă se va 
înainta secretariatului judeţean. Orice 
noă înscriere se va face pe tabloul ră
mas Ia secretarul comunal şi se va co
munica şi secretarului judeţean.

Cei înscrişi vor primi câte o carte 
de membru. Cărţile de membru se vor 
tipări si distribui de către secretarul 
judeţean al Tineretului.

Cotizaţiile se varsă la Casieria orga
nizaţiei comunale.

Se pot vărsa şi cotizaţii suplimen
tare ee şi le fixează însăşi membrii în 
adunarea generală şi cari vor putea fi 
întrebuinţaţi de organizaţia Tineretului 
după aprecierea comitetul Tineretului.

In acest caz vor desemna dintre ei un 
casier local, care va prezenta gestiunea 
casierului partidului.

Adunarea va putea desemna şi un 
bibliotecar, şefi de secţii sau echipe 
speciale etc.

Art — 6. Conducerea organizaţiei 
judeţene constă din:

a) Secretarul judeţean, numit, pe baza 
recomandării preşedintelui de organi
zaţie judeţean in acord cu secretarul 
general regional şi secretarul general 
al organizaţiei Tineretuli, de către pre
şedintele Partidului. El va face parte 
de drept din delegaţia permanentă a 
organizaţiei judeţene a partidului.

b) Un bibliotecar, ales de Consiliul 
judeţean al Tineretul.

c) Comitetul judeţean al Tineretului, 
compus din secretarii locali şi care se 
întruneşte odată pe an.

d) Delegaţia permanentă aleasă de 
secretarii comunali — compusă din 7 
membri şi care se întruneşte trimes
trial.

Adunarea secretarilor comunali va 
putea respinge cu 2/3 numirea secre
tarului judeţean de organele superioare 
şi cu aceeaşi majoritate de 2/3 va pu
tea indica pe noul secretar ce urmează 
a fi numit. Organele superioare pot re
fuza confirmarea. In acest caz alegerea 
se va repeta după 3 luni. Dacă şi la 
3 luni votul s’a repetat, alegerea e de 
drept confirmată.

Art- 7- — La împlinirea vârstei de 
25 ani, membrii Tineretului devin de 
de drept membrii ai partidului.

Trecerea dintr’o organizaţie în alta 
se va face în cadrul unei solemnităţi, 
la care va participa şeful de sector 
respectiv al partidului şi Preşedintele 
Organizaţiei Judeţene.

Preşedinţii de organizaţie judeţeană 
sunt declaraţi preşedinţi de onoare ai 
organizaţiei Tineretului.

Arf. 8- — Organizaţiile comunale şi 
judeţene vor păstra la casa de sfat a 
partidului:

a) Registru de [numele membrilor;
b) Registru de procese verbale;
c) Dosar de corespondenţă.
Arf. 9. Conducerea centrală constă 

d in:
a) Secretar general, desemnat de 

preşedintele Partidului;
b) Delegaţia permanentă compusă 

pin secretarii generali regionali şi care 
ţine şedinţe trimestrial.

c) Corn teiul executiv central, com
pus din secretarii judeţeni şi secretarii 
municipiilor şi secţiilor universitare şi 
care se convoacă de două ori pe an 
de Secretarul general.

Arf 10. — Se vor ţine anual con
grese pe judeţe şi la centru — In eari 
se vor face dări de seamă şl se vor 
desbate problemele propuse.

Congresele judeţene se vor ţine în 
luna Mai. Cu acest prilej se va stărui 
în deosebi asupra dărilor de seamă de 
activitate desfăşurată.

Congresul central se va ţine în luna 
Iunie.

(Va urma)
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au reizbuncnit
O serie de no ui fapte politice s’au 

îngrămădit în cursul săptămânei tre
cute în sânul partidului şi guvernu
lui liberai, în special între şeful par
tidului şi şeful guvernului.

Memoriul dlui Dinu Brătianu, tri
mis Suveranului, precum şi tuturor 
membrilor guvernului, prin care a- 
ratâ motivele pentru cari şeful par
tidului se desolidarizează de actele 
cabinetului Tătărcscu, pentru care nu 
înţelege să aibă nici un fel de răs
pundere a tulburat din nou apele po
litice şi a fost semnalul reluării unei 
acţiuni de ostilitate vădită a partidu
lui liberal faţă de guvernul său.

In special d. Dinu Brătianu a ţinut 
să sublinieze marile lipsuri în ce pri
veşte înarmarea ţării, confirmând prin 
cuvântul său toate demascările făcute 
de partidul naţional-ţărănesc care a 
dovedit că în această direcţie opera 
guvernului nu a trecut dincolo de 
domeniul vorbelor şi cuvântărilor sfo
răitoare.

De astă dată, după interviewul 
acordat ziarului .Universul" prin 
care atacă politica de comerţ şi de 
devize a guvernului după consiliul

Răscoală în
In Marea Republică Brazilia din 

America de Miază-zi a izbucnit în 
săptămâna trecută o răscoală, care a 
fost însă repede înăbuşită. Răscoala 
a izbucnit în provinciile Natal şi Per
nambuco, iar de aci s’a lăţit şi în 
alte provincii. O parte din trupele 
braziliene din aceste provincii s’au 
alăturat răsculaţilor şi au pus stăpâ
nire pe capitalele celor două provincii.

Guvernul a trimis repede trupe în 
contra răsculaţilor. Intre trupele gu-

ŞTIRI
Rugăm pe totî cei cu 

tragere de inimă cătră 
gazetă să-si plătească
abonamentul.

♦
O donaţie a reginei Marla 

pentru ajutorarea copiilor să
raci. Primăria Municipiului Bucureşti 
a primit, din partea Reginei Maria 
100.000 lei pentru a fi întrebuinţaţi toţi 
în opera de ajutorare a populaţiei.

In urma unei consfătuiri avută cu 
prrmarii de sectoare, dl Al. G. Do- 
nescu a hotărât ca fiecare sector să 
desemneze câte douăzeci de copii să
raci cari să fie îmbrăcaţi.

Municipiul va îmbrăca şi el 20 de 
copii din suma pusă la dispoziţie.

*

t  Luţretla Pop. Vineri î i  6 Dec. 
a decedat în Orăştie D-na Lucreţia 
Pop, văd. de preot, mama dlui pro
fesor Teodor C. Pop din localitate.

Rămăşiţele pământeşti ale defunc
tei au fost transportate şi aşezate 
spre vecinică odihnă în cimitirul Ort, 
rom. din Ormindea.

Pe această cale transmitem îndu
reratei familii condoleanţele noastre. 

*

de min'ştrii ţinut şi prezidat Ia dsa 
acasă, d. Dinu Brătianu îşi desem
nează deschis şi hotărât at tudinea 
împotriva politicei guvernului.
Şeful partidului liberal a primit 

într’o lungă audienţă pe d. Brătianu 
secretarul general al partidului cu 
care a examinat amănunţit situaţia 
politică generală precum şi situaţia 
organizaţiunilor judeţene al partidu
lui în urma acestei examinări, 

d. Dinu Brătianu a hotărât convo
carea de urgenţă a delegaţiei per
manente a partidului care va avea 
de hotărât fie răsturnarea guver
nului Tătărescu fie Imprimarea unei 
noui directive şi unui nou ritm de 
guvernare, conform cu spiritul par
tidului dela care primul ministru 
s’a abătut simţitor.
Pe de altă parte d. Tătărescu îşi 

mobilizează şi dsa prietenii şi „As- 
karii" pentru a contrabalansa acţiu
nea partidului şi în speţă a dlui Di
na Brătianu. Dsa a avut o latre ve
dere cu dd. Franasovici şi Inculeţ 
discutând măsurile de apărare îm
potriva atacurilor viitoare.

Brazilia
vernamentale şi cele răsculate s’au 
dat lupte crâncene.

Cazărmile pe cari răsculaţ'i puse
seră stăpânire au fost bombardate ş’ 
distruse. In cele din urmă răsculaţii 
au fost siliţi să se predea, iar ordi
nea a fost restabilită peste tot local.

Răscoala a fost înăbuş tă în sânge. 
Atât din partea răsculaţilor, cât şi din 
partea trupelor guvernamentale au 
căzut numeroşi morţi şi răniţi.

Doar nu degeaba comunismul şi-a 
ales drapelul roşu.

f  Anlca Trlfu, soţia dlui Cozma 
Trifu comisar de poliţie la Chestură 
a decedat în Deva In 7 Dec. a. c.

Rămăşiţele pământeşti ale defunc
tei au fost aşezate spre veşnică o- 
dihnă în Orăşfie.

Transmitem îndureratei familii con
doleanţele noastre.

*

La şcoală Cu avionul. Un mi
lionar american, numit Romptan, tră- 
eşte împreună cu familia la ţară, 200 
km. depărtare de San-Francisco. Cei 
doi copii ai săi, amândoi îa vârstă de 
şcoală, sunt trimişi zilnic, cu avionul, 
la şcoala publică din San-Francisco. 
Fac adeca zilnic, dus şi întors, un 
drum lung de 400,

*

Banca Naţională introduce 
un sistem electric de pază a 
tezaurului. La Banca Naţională se 
studiază posibilitatea introducerii unui 
sistem electric de pază a tezaurului 
din subsolul institutului nostru de e- 
misiune.

Dealtfel marile bănci d n stăinătate 
au introdus de multă vreme acest sis
tem.

E vorba de un curent electric de 
mare frecvenţă care străbate uşile prin
cipale ale tezaurului în timpul nopţii.

Deasemeni un ecran luminos insta
lat la postul principal de pază indică

gardianului situaţia exactă a celorlalte 
posturi.

Proectul este în studiul fo? urilor con
ducătoare care urmează să se pronunţe. 

*
A dormit patru ani. Acum pa

tru ani locuitorul Victor Clease din Fol
kestone, înapoindu se acasă foarte obo
sit, după o lungă plimbare, a adormit 
în timp ce mânca. Deabia erl s’a deş
teptat d'n lungul său somn. cerând să 
i-se servească ceaiul pentru a-şi ter
mina masa.

*
Exportul produselor româ

neşti trece prin grea cum
pănă. In urma sporirei taxei de ga
ranţie pentru reintrarea în ţară a va
lorii mărfurilor exportate, dela 20 la 
4 0 ^  garanţie ce se depun Ia Banca 
Naţională, s’a produs, cum era şi de 
aşteptat o vie perturbaţle printre ex
portatori.

«

Se creiază un minister al e- 
Conomlel naţionale? Guvernul 
siărue în ideia sa de a înfiinţa un mi
nister al .Economiei Naţionale".

In acest scop o bună parte din ser
viciile ministerului muncii vor fi tre
cute la ministerul de industrie şi co
merţ, care va fi întitulat ministerul 
„Economiei Naţionale*.

De asemenea şi alte servicii, dela 
alte ministere vor trece tot la noul mi
nister al „Economiei Naţionale*.

*
Cel mal mare porc din lume

îl avem noi Românii. Are patru ani şi 
şi cântăreşte 700 kg, A fost crescut la 
o fermă din Cluj iar săptămâna trecută 
a fost dus la Bucureşti, la Ministerul 
de domenii, unde zace toată ziua cu 
nasul în târâte, orbit de grăsime, ne
putincios să se mai ridice pe picioare, 
îngrijitori speciali se ocupă de el, ca 
să se poată stabili cât poate fi îngră
şat un porc de rasa lui.

Vapoare scufundate de fur. 
tună fn Marea Neagră. Furtuna 
violentă care bântue în Marea Neagră 
a făcut rumeroase victime. La Ciankin 
s’au scufundat mai multe vapoare. La 
Trebisonda, portul este complect dis
trus. Căpitanul unui vapor care s’a 
scufundat a povestit lupta dramatică 
pe care a dus-o împotriva elementelor- 
Echipagiul fusese cuprins de o aseme
nea panică încât în cursul operaţiilor 
de salvare a pasagerilor, căpitanul a
fost nevoit să facă uz de revolver.

*
S’a confiscat o avere făcută 

în mod necinstit. După mai bine 
de doi ani dela votarea legii controlu
lui averilor, pentru prima oară, Curtea 
de Apel S. Il-a din Capitală a dispus 
confişcarea îu favoarea Statului a 90 
la sută din averea inspectorului gene
ral cadastral dela Domenii, Gr. *C-ti- 
nescu-Corneanu, care s’a îmbogăţit ra
pid şi necinstit în dauna Statului şi a 
cetăţenilor.

Suma confiscată însumează 4.642.276 
Lei.

Această eroică hotărâre va fi îns
crisă cu litere de aur în cartea mora
lei ţării noastre, în care sute şi mii de 
jefuitori ai Statului şi ai cetăţeanului 
cinstit trăesc liniştiţi în palate — ri
dicate peste noapte, sfidând legea, să
răcia şi dreptatea.

Când ne îngheaţă degetele
dela picioare s’au mâni, când ne ln- 
ghiaţă, prezintă roşeaţă, umflături şi 
mâncări me. Dacă degetele n’au cră
pături, atunci trebuie de spălat cu apă 
şi apoi de frecat cu spirt de camp-

foră, ori cu apă de colonie (odeco- 
lon) şi pesto noapte ungem cu tfnc- 
tură de iod (iod), amestecat cu gli
cerina J da ă degetele au crăpături, 
atunci se face acelaş lucru, dar peste 
noapte se unge cu glecerină ameste
cată cu zeamă de lămâ:e.

După ce vă veţi vindeca să nu ie
şiţi, pe gerui acesta afară, decât după 
ce vă veţi îmbrăca bine la picioare 
şi îa mâini cu rnănuş, de lână sau 
piele.

*

Ce vindem Ungariei şl Aus
triei. Ungaria va cumpăra din Ro
mânia 6600 vagoane porumb, cu plata 
în franci elveţieni.

Va urma curând cumpărare a 10 
mii vagoane lemne.

S’au vândut 2000 vagoane cărbuni 
pentru Austria de către societatea 
„Petroşani*.

•
Luptele din Abisinia. Din pri

cina ploilor căzute în numeroase re
giuni din provicia Ogaden, lucrările 
mij'tare sunt cu neputinţă.

Ia apropiere de Busali, 12 auto
mobile blindate ita’iene, s’au îtiămo- 
lit Oamenii au trebuit să părăsească 
automobilele, până când ele vor pu
tea fi puse din nou In lucrare.

*

Pâinea veche se poate împros
păta dacă o punem într’un vas (oală, 
etc.) de pământ ori un vas de tini
chea. şi cu vas cu tot o lăsăm să 
stea într’alt vas mai mare, în care 
fierbe apă. Pâinea se va face proas
pătă, ca şi cum atunci am fi scos-o 
din cuptor.

De vânzare
în comuna
Nărtiwesti
U n  fânal de 785 st. p. şi drept 

de păşune ce reprezintă 
o suprafaţă de 2 jug- 33 
sj. p. se vând din mână 
liberă cu preţ foarte conve
nabil.

Informatiuni la redac
ţia gazetei “Solia".

aiiMhilTll l i t i u n e i

De vânzare
Vând din mână liberă, un

puiu de taur,
în etate de 1V2 an, de rasă 
S i m e n  tal ,  sănătos, bine 
desvoltat f;umos, blând şi 
eftin- Reflectanţii să se a- 
dreseze la subsemnatu:

Irimie Necsa,
p r o p r i e t a r  în comuna:

Hărţi neşti, u. p. Orăştie

Abonaţi, cetîtl sl faceţi 
reclamă numai în

„SOLI A“
cea mal serioasă si cea 
mal răspândită gazetă 
din judeţul Hunedoara

Jiranti Dr> Ale*- Herlaa. Tiparul tipografiei Hirsch, Deva 1935,


