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Noi luptăm pentru întâietatea 
românismului şi pentru întă
rirea bisericei creştine, cu deo
sebirea că luptăm pe calea 
ştiinţei şi a învăţăturii,— şi 
credem că drumul ales de noi 
duce mai repede la scopul 
dorit.
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unui comitet (le redacţie.

Director: Dr. ALEX. HERLEA

ABO NAM ENTE :
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 6o lei —  pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru inst, şi Aut. 2o« pe an. 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

L n p la  p e n t r u  p r u r a m .
Am asistat săptămâna trecută ia 

conferinţe dlui V rgil Medgearu ţ;- 
nută în sala prefecturii din CU j, — 
In care a voib t de .românizarea 
vieţii economice*. Această confer nţă 
m’a dus la o see mă de ccnJuzuni 
cari pentru m ne luminează, bine de 
to4, aspecte importante ale fenome
nelor poUtice prezente.

Din conţinutul conferinţei om cons 
tatat că d a .ă  pe plan politic se con
turează ei în tara românească lupta 
între stânga ei dreapta, — pe plan 
economic ei social între aceste două 
direct uni nu se dă nici un fel de 
luptă- Ş trebue să consLt o reali
tate interesantă, că intre stârga ş>. 
dreapta pe (lan  economic ei social 
la not nu se dă nici o ljptă, nu 
fiindcă dreapta er precon za unele 
refjrme de stânga şi că s a r  întâlni 
în această oidine de interese aea 
cum se întâmp ă în cele 2 state dic
tatoriale statul fascist şi şu tul h lK- 
r s t  — ci fi.ndcă toate parttdele cari re
prezintă dreapta în fora românească, 
pe linia preocupărilor pentru pro
bleme economice şi sociale, prezintă 
un vid absolut, — sunt de tot goale 
in interiorul lor• Adevărul a.esta 
ne duce la constatarea că partidul 
national-ţărănesc în această ordine 
nu are adversar, — fiindcă pentru 
adversari săi de dreapta sunt ine
xistente asemenea probleme•

Dacă observăm mai deaproape 
puternicele organ zatii de dreapta 
din Italia e Germania constatăm că, 
prezintă o întrec gâ gândire, un în
treg sistem, asupra problemelor in 
ordinea economică şi socială, — de
şi caracteristica lor principală rămâ
ne totuşi forma de executare a pla
nurilor lor, — rămâne deosebirea lor 
de noi in ordinea poliiicâ — deose
birea fundamt ntalâ intre dxtatură ş 
democrt tie.

La noi in afară de, — nefasta ex
propriere urbană a Dnilor Cuza-Goga 
şl inebcacea proportionalitate a Dlui 
Vaida, — nu cred că se cunoaşte 
ora-o teză, in această ordine de pre
ocupări, care s ar fi pus de vre-un 
paritd de dreapta• Nu mai voib-sc 
de lozfncile mRornănla a Românilor 
şl afară cu jidani,“ pe cari unii vo 
iese să le transforme drept temelie 
de doctrină si gândire in ordinea e- 
conomică şi socială, — fără însă să 
determine şi fâiă să arete opiniumi 
publ.ee cont nulul acestora. — In ve
derea pre g esuiui se presupune insă 
nevoia exam.nării şi cunoaşterii pro-

D e: O»-. A .te x . I l e r l e n .

blemeto’ in ford, căci numai eşase 
pot adopta măsurile cele mai pro
pti5, pentru real zarea înfăptuirilor 
mari.

Dar oare poate cr=de cineva în 
mod s rios, că aruncând câteva lo
zinci, cu un conţinut nechr; ficat, şi 
nedefinit poşte rezolvi mult piele 
probleme de stat, cari se pun. Ches
tia finanţelor publice, chestiunea 
finanţelor private, a învăDmân- 
tuiu’, a  viet'i b sericeşr, a justit-ei, 
a agriculturii, a industriei, a comer
ţului, a sănătăt i publice şi alteie, — 
se r zoalvă dela sine ?, — s ’au prin 
Iamb tarea unor lozinci, asupra că
rora încă nu s’au document,, t 
nici purtătorii d r stndard? Este evi
dent, că încurajarea acestor direc
ţiuni politice, însemnează haos şi 
d sordine în loc de progres.

Dar oare alte probleme de mai 
mare ansamblu pentru viata unei 
naţiuni se rezoalvă prin asemenea 
lozinci. Se rezoalvă chestia co
ruptei, — şi speiţâriei din T «a  io 
mânească?, — se rezoelvă chrstia 
primatului românes: în viata econo
mică? In cazul cel mai bun, — mici 
măsuri ce s ar Ius, — n’ar fi detâi 
paleative, — ier prob’emele de fond 
ar rămânea neatinse, deasemenea 
fel, cum doctorii veacurilor trecute, 
nu şiiauLşi nu înd 'ăzn“au să se a- 
tingă de*o rană mai adâncă.

C âni di Virgil Madgearu a ata
cat problemele de fund, atunci am 
simtit senzul luptei meri pe cari o 
dăm pentru revendicările colectiva 
In ordinea economică şi socială.

Când dl Madgearu a pus ches
tiunea etatizării marei industrii, sîati- 
ftcarea gazului metan, a  cărbunelui 
(desigur şi a acrului), a industrie, de 
armament, politica de credit etc. şi 
a arătat printr’o cercetare enahlicâ 
mijloacele de realizare şi rezultatele 
cari le-ar da aplicarea acestor puncte 
din programul Partidului Neta nai 
ţărănesc, pa (oţi ne-a impresionist în 
mod vădit, deosebirea între noi şt 
paitdele de dreapta.

Dar oare tineretul intelectual ro
mân şl student mea noastră univer
sitară, nu simţeşte nevoia să adân
cească aceste probleme ?, nu înţelege 
existenta organică a acestor prob
leme în viota societăţii omeneşti ?, 
sau cum se explică absenta unora 
dintre el din mişcările unde se pun 
problemele de fond?, şi uşurinţa cu 
care te înregimentează în mişcări 
cari nu le cer aprofundări de pro- 

(Continuarea pag. 2).

f  Dr. T o i  t a t a  a i n i .
Decedatul a fost primul prefect icmân al judeţului Hunedoara.
Iacă na s’a răcit ţlrâaa de pe 

mormântul fruntaşului bărbii Şelariu, 
când f rai telefonic ne aduce vestea 
tristă despre moartea lui T o n i Va
sta ca notar pa >lic in H»ţ<-g

Generaţiile mai tinere, poate, nu-1 
fiuroic îndeajuns, Aceia lasă, csrl 
am trăit sub regimul asuprire! un
gureşti, ştim ce valoare n*|ion»li a 
pierdui judeţul nostru pnn moartea 
mi Vasinca. El este dm pleiada a- 
celor advocaţi înfăcărsţi fi iluminaţi 
de idealul naţional, cari alături de 
regretatul Bontescu fi alţi fruntaşi au 
r is  olii conştiinţa naţională a popo
rului Eostru, cheltuind cu dărnicie 
energiile tinereţii lor in slujba idea
lului urmărit de partidul naţioual

Toma Vasinca a fost unul dintre 
vis oaaili devotaţi ai idealului naţo 
na), care şi în râsboiul mondial a în
ţeles s i  lucreze pentru înfăptuirea 
iul. Ca ostaş înrolai în armata unga
ră a animat pe români pentru cauza 
naţională românească, picurându-le 
In suflet nădejdea infsptuirei Româ
niei Mari. Iar când ceconturau pos'- 
bihtlţue realizârel ei, n’a pregetat a 
trece la Rcşi, Ca să lupte In rfindu- 
iiie vo.untanlor pentru izbânda *- 
cestui vis, cu toate riscurile şl cu 
toate sacrificiile, ce comportă a ast
fel de hotftrlre.

Reîntors din răsboiu ca voluntar 
români a fost încredinţat de Consi
liul dirgent să preia conducerea ju
deţului Hunedoara, in calitate de pre
fect, ca să organizeze administraţia 
lomânească. t l  a fast prin urmare, 
primul prefect român al jad. nostru•

Fundu-i insă sănătatea simţitor 
sdruncinată şi precipiţânde- se s.tum- 
bsrile in viaţa noastră politică, s’a 
retras Ia slujba de notar public si 
Haţegului unde, in al 62 an al vieţii 
talc, Ta aj iss d aţinui morţii tu 23 1 c.

Om initeg din toate punctele de 
vedere, expresia cea mai rtuţiţa a 
caracterului aidckm.se, iasă in urma 
sa durerea familiei iubitoare şi re. 
grelele tuturor ioaâaiior dm jtdeţ. 
D eu să 1 răsplătească osteneieie fă
cute in slujba neamului, iar noi sa-i 
păstrăm ammtuea, Kârd p.lda de 
devotament de la Daul. El a dai tot 
ce a avut neamului său, in Srh mb 
nu a luat de ia neamul său nici a- 
aitA cât ar fi fost necesar pentru a- 
s g  urarea materiali a familiei.

Iati de ce a fost un român mare 
şl iată pentru ce ne doare că nu mai 
este! V, P.

Vorb’rea rostită de d! l o a n  P e- 
s t u l a c h e ,  şef jidecîtor la sicriul 
defunctului Dr, Toma Vasinca,

îndurerată Familie, 
întristată Adunare,

Câad ambra unui amurg de iarnă 
se lăsa molcom peste Htţeg, aripa 
neie tîtoare a morţii smiTgea din mi- 
j'ocul nostru pe Drul Toma Vasinca 
şi, in aceiaşi atmosferă ticul*, dure
rea pterderei lui ss prelingea in su
fletele cern'te, cu dingitnl clopotu
lui de seară.

înfloraţi de sgaduitoarea veste, 
ptşn'cil locuitori ai Haţegului Împăr
tăşeau durerea iar gândul morţii n ^  
inclpea in sufletele lor.

Şl totuşi Dr. Toma Vasinca tre
cuse prag ii vieţii pământeşti in ne
mărginita durere a unei soţii necon- 
so ate şi a copiilor ce-i mângâiat 
fiecare din ultimele! clipe ale sbu- 
ciumitei d*r eroicei sale vieţi.

Cu el d spire  încă un martir din 
falanga marilor înaintaţi ia sufletul 
cărora naţionalismul era un eres, iar 
jrrtfi o dogmă a vieţii, caracter călit 
in lupte de înălţătoare frumuşeţl ce 
au contribuit atât de mult la făurirea 
, României întregite".

S.flet de aleasă calitate inxeslrat 
cu tenacitatea Toinţei neşovăelcice, 
conştient fn ffc-ce clipă de rolul ce-i 
incumbă situaţiile, trece cu un avâat 
demn de cea mei mare admiraţie din 
rândurile armelor streine sub faldu
rii tricolorului pentru care se jertfise 
atâţia înaintaşi, in minte purtlud 
i o ica marilor aroi legendari nu-şi 
gUrşte astâmpăr până câad visul mi
lenar .Unirea Românilor" nu o vede 
împlinită.

1 r in clipa in care acest vis s-a 
tradus In realitatea da negrăita f ru
in ;ş;ţc, Dr. Toma Vasinca este de
semnat primul P rtf;c t Român al Ha* 
nedoard iu România întregit!.

Numit Noîar Public in Haţeg cu 
sitlsficţia ce ţi-o dă datoria împli
ni»?, câmpuri noi de activitate răsar 
in mintea omului de iniţiativă şi e- 
nergie, ief inţ-ază .Astra" filială lo
cală ş‘ strădania lui nu găseşte a- 
siâmpăr, da cât atunci câad dăruieşte 
Casinei R mâae local propriu, ce pe 
drept ar trebui st-i poarte numele.

Act v in toate domeniile binelui 
public este un model de viaţă fami
liară.

Când ocupaţiile fi dăruiesc clipe 
libere, aceste nu-i aparţin, le dăru
ieşti «Hn plin sufUtuI său, unei soţii 
aderată plai la divinitate şi ingera-
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ş'lor sli copii Inbfţi in ioati accepţia 
cuvântului p â t l  la limita iin td  lui 
im iţi.

Acesta a foit D ul Tom a V» sinea
Moartea sa lasă un gol imens z- 

lituri de o neifârşiiS durere.
Nu vom mai auzi glasul Iui a r  

monfos, gata ori râ id , ca un if «t bun.
Nu vom mai vrdea chipul lui b ând 

purtând de mână pre vre-unul din 
scumpii săi copii, n mâ^g iata sa so
ţie nu-şi va «nai găsi sprijinul său 
sufletesc in t’mp ce Îngeraşii lui drsgl 
vor ciuta zadarnic chipul d i sfânt a

tstslui lor.
Ne rămân realizările liftelor şi 

icoana rinei vie|i.
Păttffnd in suflete acestea in na. 

mele Minutarului Justiţiei, Msgltfra- 
ţilor, şi Funcţionalilor Ji<feci.oriei 
cât şl îndureraţilor membrii ai Cer- 
culaf J iridic de pe lângă J idecitoria 
Haţeg, el clrui membra In Com'tet I 
a fost m l in h!h ca smerenie in f*ţa 
rămăşiţelor pământeşti ale Drului To
ma Vaslnca zkându-i Dieu să 1 o- 
d hnească in psice iar memoria sl-i 
fie veşnici".

Perceptorii groaza satelor.
Oe când ministerul de finanţe a 

dat ordin ca »g njii fiscali s t se le
git meze si să aibă întotdeauna la ei 
carnetul de identitat'*, — iată ce atu 
nemaipcm nit s’a întâmpiit mai zi
lele trecute, la ocolcl silvic dm Pe
tr oşe ni cu conducătorii (omposetora- 
tului Crivadia.

Pre şedinţele corn pese soi a tulul, Gb. 
Vofşan şi cu membrii consiliului de 
administraţie. In urma vâ zsrii unei 
pldurl a compcseacr&tulu’, cu s ropul 
ca din banii ramaşi *i se zidească 
biserică nonă, s’au prezentrt ta obo
lul silviC ridi ând suma de 243 000 
lei, din care a>hiâad tosts d torn e 
şi fi< âad depunkrne cerate de lege 
au mat rămas cu tem a di 46.000 lei. 
Au anunţat apoi percepţia Petra* dm 
partea căreia s’a şi prezentat agentul 
Magda Petru căruia 3 s’a ai hint în
treagă restanţă şi impozitai până la 
ai, Iu sumă de 23,102 Ici.

Conduc torii ccmposesori tulul au 
mal rămas cu s ma de. 22 9C0 Ici ţi 
pe (âad m m irau aceşti bani, bcâa- 
da-şi socoteala că mai aveau sa a- 
Chite facă m lsu n to aea  pădurii, sa
lariile restante de cm ale persona
lului şi pubiiciţile în g«z«ta cf.gtaiă, 
se repede asupra lor, ta  ului asupra 
prăzii, percepîo ul Muigr dmPeinla 
însoţii de un domn necunoscut Iac? 
In r» g une, dar pe care-1 dădea drept 
Şef controlor, s i  e ia şi b*nu a r i  k

mai rămăseseră, motivând că are or
din de proprfrs pentru nişte dator- 
nici patticulsri si pentru unii dda 
calea ferată. C®rd au vizi* că *şt 
nu reuşesc au început a sm  ntaţa cu 
parch tal, ca tachuoarea, i*r la or- 
mă au tăbtift ca forţa asupra ţi răni
lor anunţi,!.

Preşedintele şi cu consiliul scăptţi 
numai prin Lgă de acest atac i»t« 
ce a declar»t dm cuvâ i în cuvânt: 
* Aproape cu forta au vrut să ne ia 
bami pentru nişte datornici pa tiru- 
lari. Noi numai prin plecarea repede 
eu şi consiliul după mine am reuşit 
s a  ştergem pe vşe afară că se în
tunecase şi ne era teamă că ne vor 
lua banii cu forţa-*

Iată ce fel de apucături a fitul 
pe ministrul de finanţe să dea po 
runcâ sa se Ir g ti meze agenţii fiscali 
şi s i nu se mestece tc a t îa circum
scripţia celu la t Şi iată ce piţtşi^ o 
biată comună «ir*că ce avea nâdr jde 
să-şi ciădeas â biicrieă nouă, dar dm 
suma de 243 000 ici, dupice e (toar
să de d fente cheltuell, depuneri l*t 
stat, re r «e, impozite etc. se mal alege 
cu 22 GOO iei, dar şi pe aceia agenţii 
fiscului vreau s l i la cu putere» mus
culară şi cu ameninţiri. A şa i sub 
domnia .liberalilor" toate tifule îşi 
încearcă norocul şi dau .lovitura 1*

COREiP.

Lupta pentru program.
(Continuarea din Peg. î- ).

blemt?, cl le cer să manifeste cu 
prezenta lor anostă pe marginea 
planurilor lor ascunse, pentru răs
turnarea actualei ordini politice din 
tara românească- Tare aşi fi mândru 
şi moli aşi snnţi înallându* se, finăra 
intelectualitate româniască sau ar
deleană, dacă am vtdea-o pieo- 
cupându-se de piobleme de fond şi 
ar lepăda trad ţ or ala mut pseuco- 
hieratic în care t r don sa-i ţmtuiascâ 
toţi t xpioatalorii cregtmismului şi a 
neţ or arsmu.ui de paradă. Tare ne 
doare în depărtarea de td tv â t a unei 
pai ţi a tinerei imeltctualik t ardelene, 
când bine este ştiut că fo/t acei ar
deleni, cari azi facem politica parti
dului notional-ţărănesc, suntem Ro
mâni şt creştini, suntem dintre aceia 
cari se găseau pe prima linie în 
lupta naţională dinainte de un re, — 
şi aceia cari am luptat pentru înăl
ţarea bisericilor româneşti, funded 
avem cor ştimta, că şi otunct, ca şi 
acum, incitarea şi întărirea bisericii
— însemnează măturea şi întărirea 
Neamului-

Ei nunfeslă  pe stradă, —- noi 
ne retrensâm în b bkotecă şi iebo- 
tator. Ei cult Va violenţa, — noi cul
tivăm cercetarea şn ni f că şt doiu- 
menterea. Naţionalismul lor este unul 
de paradă, profesat de ochii lumii,
— naţionalismul nostru se întemeiază 
pe adâncirea problemelor primatului 
românesc- Creştinismul nostru este 
unul sincer şi adânc pătruns în su

fletele noastre, — creştinismul lor 
este unul demrgoglc din care în
cearcă să bată monedă. Nor luptam 
pentru realizarea unur pregrem, &■ 
dânc pătrunşi da conştiinţa răspun
derii în f, ţa ţării şi a istorie*, — iar 
ei nu pot înfăţişa ţării nu l cel mai 
mimmal pic gram de rea! zări, funded 
nu-i au şi mai ales fiindcă acecsta 
nu întră în preocupările lor.

Şi es fel am înţei s îot mai b ne 
că noi dam o maie tuniă pi ntru în- 
făptuirea unui p; ogram de a?at, — prin 
realizarea tă.um  se toc  te > jan te  la io- 
man. zarea adivârata şi a vuţ i tco- 
nom.ee şi în gene.ai ia rom&mza- 
rea tuturor aspectelor v.eţii d n  ţara 
noastră.

In atestă luptă pen ru picg am 
ccnştur ţs răspunderii pentru direc
ţia în care u dam  fim o. gen zaiea 
societiţ-*, — şi confeti ţa lăspundern 
pentru r id  zarea acestui prcgrtm, 
ne va duce la b =uii ţa s gUiă. Această 
biruinţa nu va f una trecătoare, ci 
una d e lu rg â  du aiă, f indcă proble
mele cari le punem noi, sunt oi ga- 
nice însr’o v.aţă de stat ş se g&sesc 
aşezate pe câib  înantate a e  gân- 
d m  veacului pnztn*, purtând în d e  
tendinţa pe m antntă spre piogies.

lată de ce tvern certitudinea că 
bură  luptă dăm, care ne va duce 
neapărat, ia împl n rea dorinţelor 
noastre de mai b.ne pentiu Ţară şi 
Noţiune.

Care este deosebirea
între d-oii Mihalnehe- 
Maiiin de-oparte şi 

Vaidla-^lad. do altăparte.
Trebue să facem acesstă eomparaţ’e, fiindcă d-nit dela Frontul 

Românesc mereu ne acuz"*, că no! ne-sm cărdişlt cu străinii şi cu 
comun ş iî şl că luptăm în centra creştiolsmulul şi a biserici*,

S OLI A" __________________________________________

Ca ?ă punem odată capăt la 
rea credinţă, d; m aici alăturat ttn

D-n i MIHALAGHE şi MANilJ.
L u p t ă  p e n t r u  l i b e r t a t e .

— Amândoi oameni săraci.
— Luptă pentru cd mu'ţl şi 

eănci.
— A luptat pentru reforma 

agrară, c nv rsiune, cooperaţi et \
— Luptă pentu statflcari-a 

unora d n f b id $>i b nci.
— Di Mân u luptă pentru mo

rala creş in i,
— Dânşii nu suct în ni i un

Consiliu de îdmfnistbţte, — nici 
măcar r mâ rşf, de am evre ş‘».

Dâ şli vreau txprop ierea 
şi etatizarea însăşi a capitalului 
cdustrial,

— Lisptâ ţeotiu realizarea vie
ţii cu adevă at consîituţioca e

— E! reprezntă demritatea
naţional.--.

aceste aiureli a unor ticăloşi de 
tablou compirativ:

O-nil VAIOA ţi VLAD.
I . n p t ă  p e n t r u  d i c t a t u r â .

— Amândoi ramecl bogaţi*
— Luptă pentru salvarea ca

pitalului.
— Dl V/ad a luptat în contra 

reformei agrare şi a conve-sunîl.
— Luptă pentru menţinere! 

marelui capital industrial şi bancar,
— DlVaida a fostFran mason 

ctea-ce a recunoscut ei însuşi.
— D Vaida a supt parate dela 

Mai mar sblank, Oemn ta ş! Ame
ricano- Română, 3 firme ovreeştl.

—■ Dleşii vreau să nu se atingă 
de apitalui tvreess, numai să ro- 
man zeze personalul.

— Dl Vasda i-a trimis pe ad- 
ghlotaQtul sîu Ttlea, ca să dan
seze în public

— Ei reprezintă cea mal pa
tentă linguşire politică, Lţă de 
factorul constitutional.

Grija şcoolei;

l i n i s i i i r n l  E d u m iie i  K a i i e i a l e .
Ca 3 — 4 zile înşiri5 de deschide, 

rea sesiunii perla%esbre a’au dat 
râttv* decrtle-legl cari an pu* lu
mea h  uimire tucmai prin grăbi ca 
caic a>’au Ucl*. Ne ecupăm atei nu
mai. de decretul No. 2539 dus 10 Nov. 
1936 Acest decret scinml â numele 
ministerului issSrucţi i în acela *1 
Eiucaţiet n&ţioaale şt spol ara i  or
ganele depedmte de acest minister 
ş. feint a m  va fi alcătuit Consiliul 
general cl Educctunei şi al Culturii 
Naţionale, r* gumue fcotare şi cum 
voi fi conduse ace; tea. Aproape ni
mic to r  şi nici o atribuţie In plus, 
doar atât oh revizorii şcofcri poi da 
ci va mai multe zile de concediu, a- 
dicăt 15 inti’un an. Se arată cum vor 

funcţiona şi ce misiile de judecată. Şi 
aci puţ ne lucruri noi. Pi ţtnă revolu
ţie (§i mai aks moreiă) spre a se ra 
pe cu s a l e  practici ut tie  ale trecu
tului. Te Ltrebi atonei ce aduce non 
act at ti reorg*n zzre, ca s -i zicem 
aşa (căci toate minut rele se tel re- 
o ;g«m iază şi tot nu dispare din 
practica lor cceace ar tubul s i  dis- 
p&ri). Atunci la ce toata graba ne- 
juztificată? Scocul principal care a 
priej u|i greba aceasta n -»e pare 
ascunse Ia coada decretului. Liberalii 
simţ nda-se aproaţ e de plecare caută 
cu orice preţ se-ş. laiăieasci şi asi- 
g re oamenii ta posturile de condu
cere şi ateastl tentat v i e as unsa 
seb masca sutemizmi felului de re
crutare a organelor de control şco
lar, De mu;t ac<a3lt rană desthis» 
preocupă In lai g | mizurd, a tn a â i -  
tal şi frim^ntă pe m mbri corpului

didactic. CredtR însă că acestei pro- 
b’eme i-s’a dat mfear în parte des- 
tegerea aşteptată de corpul didactic?

I tă cum su laţeies lireraiil s i so* 
luţ oneze acer stă gravi proble mă a 
taviţimântnlui prim tr:

,?ubrevizorii se vor num i— zice 
decretul — dintre invetătorii de gr■ l> 
cu cel pufin un an de funcţionare 
ca director de şc. primară complectă- 
— Revizorii ş ohri se vor numi din
tre învăţătorii do gr- l  cu cel puţin 
2 ani de fune^onare ca subrevfzor 
rcoîar sau cu cel puţin 5 ani de 
funcţionare ca director de şc. primară 
complectă• Inspectorii primari se vor 
numi dintre învăţătorii de gr- l- cu 
un stog u de revizor şc- de cel pu
ţin 2 cni, precum şi dintre profesorii 
de şc normale, cu titlul definitiv ti 
cu o vech me de cel puţin 3 ani în 
învăţământul normal — ş. a- m- d * 

O , cum »ă şi.e ci s .b  un regim 
liberal, director de şcoală nu poite 
tril şi »x st» ca director decât dacă 
e liberal — credeau cel ca decretul 
că astfel se vor perpetua m mii ef. 
Curat sictar sin politic. Ş daci ma! 
sdfta&ăm că l-a alita te  cerută de 
liberali unui director de şcoală e li
chelismul, ne putem închipui ce edu- 
c t ţe  naţională se va desvolta şi pe 
mai departe ia corpul didactic pri
mi r. Ce caractvre vor forma noile 
generaţi’1 D*r asta-i nimici Auiiţi 
mai departe: .Numirea organelor de 
de control se face cu titlul provfaor. 
Dupi 3 ani de funcţoaars cu acest 
ntla pot fi confirmate ca inamovU 
bilă"' Macii tată ţinta principali %
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decretatul I Urmăreau, nici mai malt 
nici mai pntin, numai al-şt iaci ina
movibili pe cei numiţi de ei, ta a- 
ceaata si îa trecutele guvernări t 

Şt aceasta se numeşte * cos teren 
politicei din şcoală anunţată de doc
torul Anghelescu cu atâtea surlei 

De unde se poate vedea aci pre
ocuparea de a selecţiona valorile sau 
mlcar oameni de emeni şi integri 
pentru misiunea atât de delicată a 
controlului in faviţlmântol primar? 
Acestea nu conteazl nimici Priaci- l

palul e s l  fie făcuţi inamovibili acei * 
pe care prefectul lor din acest judeţ 
şi alţi oameni al regimului din alte 
părţi. Iu adunări şi ta forflri pub’ice 
le-au ficut po>1 re tal aşa cum l-au 
flcut şl la care n’«m vliu t tacă p? 
nici unul d'n ei reacţionând. Se ved* 
că l!-s’a potrivit portretul, ca reali- 
titea, dea%R au fnghifit toţi, mulţu
miţi da a putea rămânea p« m?i de
parte a'olo unde suri rocoţaţl.

ionel Borna-

Ce răspund preoţii
conştienţi şi cinstiţi!

0 Interesanta scrisoare a Duhovnicului d-lui Ion Mihalache.
.Dreptatea* din Capitală scrie: 

Preoţii au primit individual câte o 
.somaţie* din partea unei aşa zise 
.asociaţii stedentest * pentru a păiăs 
partidul d-lui M, halat he, care e . r o 
man st*, distrugător de icoane* etc. 
sub am enn|srea că astfel preoţii vor 
fi declaraţi .duşmani ai Bisericii* eta.

Prm ind aceasta somaţie Prectul 
loan N. Popescu din corn. Dobreşii- 
Muscel a trimit .comaţiunea* d-lul 
Rector ai Universităţii din Bucureşti 
hsoţltă de următoarea scrisoare:

Domnule Reclorl

Sunt un p red  de ţari, care nici
odată n’a aspirat s l  polemizeze ori 
să-şi iacă nvmele cunoscut în gazete; 
totuşi, acum iau îndrăzneala să vă 
remit Dvs. această .somaţie* ce am 
primit-o dels o asociaţie studenţeas
că, asupra căreia îmi Închipui către- 
bue s i priveghexe purtarea Dvt. de 
grfje.

In această .tcm aţlt* mi se cere 
să ies ladall din partidul ntţionsl- 
fftrlneic al d-lui Ion Mriulathe, care 
e comunist şi vrea distrugerea icoa
nelor ; atfel, voia ii declarat daţman 
al Bisericii şi al Neamului şi tratat 
ca atare,..

DcCă aşi li avut încrederea in bu
na lor credinţă, le-aş fi trim s-o îna
poi cu observaţia că greşesc in a- 
prederile ce Îs fac asupra unui om ; 
c i l  e u ,  c a r ©  s u n t  D u h o v 

nicul d-lui IVlihalache, am 
dreptul să cunosc mai Di
no sufletul Dumnenlui şi 
să îl cunosc mai ales din 
faptele d-lui, din râvna ce 
apus ca să ne reconstru
iască Biserica, din fre- 
quentarea regulată fi JE’re- 
dicele sale religioase...

Cum t&sâ in această circulare ar 
vede p t ma ce o pun }n aţâţai e« 
duşmăaiilor între fii cei mai buni ai 
aceiulsş neam, — ca s i na mai vor
besc de iacercarea criminală de asa
sinat moral, — m’am gândit că e bi
ne să v’o Ir’met Dvs. care poate nu 
cunotşteţi mamf< stările d ttcugltom  
de coesiuce naţionaiă a acestor tineri 
rătăciţi, pe cari mulţi oameni serioşi 
le jadecă cu uşurinţă...

Ml soccriss in dreptul meu de a 
o tace, litru  cât eu sm depus un ju
rământ sacru ca ocrzia Preoţiei ca 
voiu apăra B serica iui Cbristoa şi 
nu pem ll ce’or ce nu s’au tuvred- 
mc.l de Darul Preoţiei să împle* zs 
asupra conştiinţei m«le, caie fmi dic
tează (n ce fel şi cuce persoane voiu 
apăra Biserica lui Christos.

Poate că Rectorul va avea ceva 
de zis în această chestiune.

V | rog »ă primiţi d-le Rector, a- 
s’gura ea deosebitului meu respect

Preot loan IN- Popescu 
Ccm, Dobrefti.Muscfl.

Mari nemulţumiri în legătura cu taxele 
comunale pe luminatul public la Petroşeni.

A predus o mare nemulţum re 
faptul c i primăria ori şalul coitru 
prin comisia sa Interimari a fier t un 
regulament in brza căruia au imp s 
aalariile tuturor funcţionarilor de itat 
şi parti cui» rl cu t ix :  pentru ii mi
ni tul pnbl'c, care atirg destul da 
dureros salariile ce’or mai mulţi şi 
aşa mici şl ntludestullloare ca sume

de 200 până la 1500 lei, atunci când 
cei mai bcg*ţi şi mai m iri comer
cianţi de pe strada principală, — br- 
neficiari de fapt ai iluminatului feeric 
din Pttroşenf, — nu plătesc t*xe de 
iluminat mai mari de 6 (0 -700  ma
x’mum.

In centra act stor impuneri fo,i au 
declarat ap 1. CORESP.

Liberalii iarăş scumpesc 
călătoriile cu trenul.

Potrivit noiilor tai fe feroviare 
Cari se aplici din Martie a. c. călăto
riile pe C FR se scumpesc iarîş. Dea- 
semeni sunt prev/xuts m jorări şl la 
tariful transporturilor de mărfuri şi 
to'etărie — m*jorare care va avta 
serioase reperenrsiuni asupra măr
furilor ce se dettae pe piaţa comer
ciali.

Uniunea generali a induitr aşilor 
4ia România, a fi început dt mersu

rile corespunzi torre pentr&ra direc- 
ţiunci Că lor ft rate, să revisiuţască 
tarifele pe cale c?e apli'ir*.

Toată lumea ar trebui s i proles- 
t'ze  contra scumpirii târfelor, fiind
că a’a dovedit ră  trestii câţf’gă mai 
bine rând tariful e mai it bin, iv lsd  
trafic şi circul* ţie mai mare. Libe
ralii Insă aceasta n’o înţeleg d id  la 
ei contează numai stearcerea banilor 
dela popor.

Simbriaşii dlui Aurel Vlad 
iarăş nu-şi încap în piele

Noi şfm prea b'ne» că la gazeta 
«Solia Dreptăţii" scriu nişte oameni 
cari nu militează pentru acţ unea 
politică a Frontului Românesc decât 
pe parale. Sunt simbriaşii d-lui Aurel 
Vlad. Deşi am fost in forme ţ că d! 
Aurel Vlad le-a infeizis ca să mai 
scrie în modul cum au scris împo
triva partidului nostru, — în ultimul 
număr el «Soliei Dreptăţii* am vă
zut că din nou atacă partidul nos- 
tru în mod nesocotit.

Dela oameni fără nici o răspun

dere socială şi politică, nu ne sur
prinde, — fiindcă opin;a publică şi 
aşa ştie cine sunt şi şt<e cât temei 
se pune pe părerea lor, — noi ţinem 
numai să i atragem atenţia d Iui Vied 
că iarăşi să începe cu cuvinte «par
lamentare" In gazeta sa şi că noi 
nu ne simţim deloc obligaţi să i-Ie 
suferim şi aslfel să nu se mire când 
îşi capătă răspunsul promt. Dânsul 
personal gi nu simbriaşii să:. •

V. A.

V a id iş lii dela .S o lia  D reptăţii"  

cu ltivă  s istem atic m inciuna.
Nu este prilej, pe cere oamenii 

d-lor Va;da şi Vlad să nu-1 r xrioa- 
teZo de rea credinţă şi prin minciună 
hulind Partidul Nt ţ onal-ţărănesr. 
Aslfel în ult mul număr al «Sol ei 
Dreptăţii", se 3cr:e că dl Madgearu, 
când a ţinut o conferinţă la Oradea 
Mere, săptănrâna trecută, a fost lo
vit cu ouă clocite, aslfel că a  tre
buit să-şi întrerupă conferinţa, Aceas- 
ta-i o mare minciună, fiindcă de 
fapt s’au aflat nişte dej btdei cari au

dat cu ouă, numai că în foc să-l 
lovească pe dl Madgearu. l-au lovit 
pe P S Episcopul ortodox D.’. Ni
ce lae Popovfc , — â d ac oi poliţia 
i-a prins pe deibedei şi s’a tflat că 
erau rvş'e studenţi chiar din semi
narul P. S. E >iscopu ui Popcviciu- 
Dl Nadgearu, b :nt înţeles» şi-a con
tinuat conferinţa până la sfărşt ne
tul buret.

Acestu-i adevărul!

Din programul partidului nationaHărănesc.
Politica cooperatistă.

Rostul cri mai de seamă al coo
peraţiei româneşti, ţn lmpr« jurările 
de faţă, trtbue s l  fie sporirea veni
turilor scăzute ale gospodăriilor ţlră- 
neşti, precum şi scoaterea producă
torilor de sub jugul tx^ halirii C*> 
pitaliste.

La aceasta se poite ajunge ţrin 
organizarea temeinică m cooper* t!ve- 
ior de credit, de producere, de a- 
provizionare şi de drsfacrre a pro
duselor de tot felul a gcspodării’or 
ţărăueşt’. Ca î j itorul acestor coope
rative vor putea li InUtaraţi m j osl- 
torii şi samsarii, ijungâcdu-se la pre
ţuri bune pentru producători ş‘, In 
acelaş timp, om neşti pentru consu
matori.

Clasa mi i’or m şir şi gări din o- 
raşe va trtbui s l  lie o g w z i i l  şi ea 
cu ajutorul unor cooperative de cre
dit, de vărsare, de aproriz onare In 
comun cu materiile prime şi cu u- 
neitele de care au nevoie. Msş'n, şi 
instalaţii mai scumpe vor fi cumpă
rate pe seama unei cooperat, ve spe
ciale, pentru foics’rca lor tn comun, 
iar unele furnituri mai mari vor pu
tea fi asemenea preluate şi* xecu taie 
prin cooperative speciale.

Prin organ’zirea acetlor coope
rative, muncitorii se vor bucura in- 
fr'adevir de ro idde  muncii ior,

Muncitorii saLriaţi din fi brici şi 
din mine (mduttrlt) vor fi «jut* ţi sl 
ss o g?nx<ze l i  cooperative de mun
că, care este ferma cea m ii potri
vită de ( xp'oitare a bunurilor din 
averea obştească (păduri, m n *, ape 
<tc)

Torte aceste coopsn t've ale pro
ducătorilor ţtrani şi orfşeni, trebue 
*£ stea (n strânsă legătură şi să lu
creze mâiâ tu mână cu cooperativele 
consumatorilor.

Făcând legătura Intre diferitele fi
lări de cooptrstive, pe centre şi ca

tegorii, a'tfel vur fi împărţite bogă
ţiile şi câşt'gc rile între oameni.

Pentru a da cooperaţiei putinţa 
ca s l  iju rg ţ un astfel de instrument 
de transformare a bogăţiei naţionale, 
potrivit structurii socul agrare a ţă
rii, org«n zarea ei se va face în mo
dul următor:

a) Inain'e de toata vom avea gri
j i  ca să o ganist'm cooperativele de 
valorificare (vlusaie) pe regiuni şl pe 
specialii? ţ i : cereale, vite, fructe, oul, 
viuuri, lemn ttr.

Se vor construi depozite (m»ga- 
zif) proprii pentru aceste ccoperative.

Se va face o strâcsl legătură In
tre cooperativele de valorificare şi 
Intre cooperativile de cn d t, după a- 
numite reguie.

Depozitrie (mrgeziile, silozurile) 
de produse agricole vor fi Inseetrrte 
cu toate cele trebuincios se, pentrcca 
alegerea ((o: tarei) curs (area şi pă
strarea cerealelor, (ţ orumb, gi ău, ori, 
secară şi ovli), precum şt al ailor 
n i:fu ri (produşi) agricole, asemenea 
ţi împat helarea t nora d;n ele, să se 
poată face la cele m ii bune coadi- 
ţiuni.

b) Toate acest: cooperative de 
va’or ficare (tâ  aar<) vor Ii orgini- 
Site, in vederea exportului, Ictr’o 
centrată puternici, cu mai mu ls sec- 
ţ uni, pe so.uri de produse. Finanţa
rea aceitd  centrale se va face cu a. 
j jtorul sistemului de varante, despre 
care am vorb i la capitolul credit.

Centrala de Credit Cooperatist va 
fi Incit tor tă să dea credite Înainte de 
toate un tâtilcr cooperative de pro
ducţie şi valor f carr, şi numai la ur
mă de tot persoanelor singuratice.

O ganlziţiile cooperative vor co- 
labor* la construcţia şi Insestrarea 
cu toate cele trebuincioase a depo- 
z k ls r şi m ag'z ilor moderne.

Abonaţi „Holia^
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ŞTI RI .
CĂSĂTORIE Anunţăm cu nes

pusă bucurie, cS di sfinxul tinâr di 
advocat Valeria D. Martin din Bucu
re#!1, — fia al orsşulul nostru, — îşi 
va celebra cisâtona religioasă cu dg 
advocat Vivy D-dul» di» B ocăreşti, 
In aiua de 31 Ianuarie 1937, — îi 
Bucureşti.

U ăm  pe această cale şl tineri or 
căsătoriţi şi famili lor lor, cea mai 
deplină fericire fi bucurie.

•
NOU BIROU ADVOCAŢIAL. 

Dr. Coriolan I. Popesru şi- a d<-* hi* 
biroul advocatisl in Haţ^-g, Str»da 
Regina Maria No. I. (In cu>tea ho
telului .Mielul de Aur").

*

s o c ie t a t e a  f e m e il o r  r o .
MANE DIN ORĂŞTIE »nuoţft, că 
Balul costumai din aiua de 13 F br. 
a. c. se amină pe data de 20 Feb-, 

•
BALUL SOCIETĂŢII DOAM

NELOR ROM. DIN HUNEDOARA, 
va avea loc in seara silei de 31 Ln. 
a. c., In saloanele Casinei Uzinelor, 

•
BALUL PARTID. NAŢIONAL- 

ŢĂRANESC DIN ALBA ÎULIA, va 
avea loc îa seara silei 31 Ianuar e
a. c. In Alba-Iulia.

*
t  IOAN POPOVICIU. Anunţăm 

cu duiere că Mercnri in 20 Ianuarie 
1937 a încetat din via)* Ia comuna 
Turmaf loan Popoviciu In etate de 
72 de anf. Defunctul a servii biserica 
sa timp de 50 ani fund caster 1« 
iii buerică ort. rom. d.n Turmaf.

Inmo măntarea a avut ioc in z.ua 
de Joi 2t Ianuarie 1937 la ore 2 p. 
m. ta cimitirul ort. lom. din Tui maţ

Defunctul a foat unul dii tre cei 
mai venera|i şi cei mai vr« dalei ţă
rani din acest {inul, fiind cunoscut şi 
stimat de toţi aceia cu cari a trail 
Împreună. El a fost o pi da de vied 
nicle intre săteni, — fi îa viaţa ca 
privată şl In viaţa sa puiiluâ stă d 
totdeauna sillp neclintit iângt vethiui 
■ău  pu t.d  naiional-ţftrtntSi..

Defunctul a f jst tstal dial Aurel 
Popovicia prefedintele organizaţiei 
noastre din Turmaş ţi a dim înv, Po
poviciu dm M rimcfti.

Ş noi doiim familiei mlngăiere şi 
spunem Dunum zeu săi odihnească m 
pace pe defunct,

•
SE VA SERVI DUMINECĂ, In 

dl 1. c., (n ambeie biseilci roniîacfu 
dm localitate, cite tin parastas pen
tru odihna sufletului im Ionel Moţa,
distinsul fm al oraşului nostru,

•
JOIA NU VA MAI FI ŞCOALĂ. 

Ministerul Eiucapei Naţionale («i 
fcoaleio ) a ho*âril, că începând cu 
luna Februarie loaie licee,e din ţ.râ  
sa nu mai ţină cursuri J oia. In s himb 
această sl va fi dedicata sin jenei, 
cercctâfiei şi premiiităne).

SFÂRŞITUL LUMII, E plină lu
mea de proroci şi iu z lele noastre, 
cum au fost şi In alte vr mi, de mult 
trecute pe apa Sâmbetei. Top sunt 
cunofi la ferul ior şi ciad nu suci 
încearcă să ae facă, prin ciudăţeniile 
pe cari ni ie prorocesc. Aşa acum 
un oarecare Mr. Brown apiorocit că 
lumea se va nimici cu total peste 
135 de aci. De ce? Eil iată d :  ce. 
Fondcă, zice el, pământul costru m d 
poate hrsni 5 miliaide de locuitori. 
Peste acest număr nu se va putea 
|rece ca nimic şl clnd ultima Imbu-

• S O L I A

cîtarl se va isprăvi, stanei toţi oa
menii cari vor saai fi, vor muri de 
foame. Grosîven’a aceasta sa va în
tâmpla după socotita acestui proroc 
î i anul 2072. Oare sb şt'ptăm plini
rea vremii ca să-i d i»  dreptate?

•
FEMEE CARE SIMTE ÎNAINTE 

CUTREMURILE DE PĂMÂNT. In 
Londra, c-re e capitala Angliei, tr l ;- 
eflî o doamnă cu numele H id i Ba 
sioa, care s role îoa*nie de a se pro
duce vreo m şcare, cutremurul pă
mântul în orice parte a lumii se va 
produ e el S nonele după care simte 
ea lucrul acesta sunt nişte dureri de 
şale, de cap ţi de gât, cărora le ur- 
m eaiî apoi un somn adânc ce ţ ne 
24 de ore, după care se defhaptă 
i»râş cu puternice dureri de cap. Pu
terea aceasta de simţire d-naBiston 
o are de 20 dc ani şi mai puUrmcă 
de<ât o i  âtd  i-s fost atunci, cârd 
s’a produs marele cutremur de pâ 
mâat dia india,

*

O FATĂ DE 11 ANI, CĂPETE 
NIE DE BANDĂ DE HOŢI. in A- 
m rica poliţia din Coan«y Island a 
prins o bsndâ de Lop, e re era for
mali din 11 topii. Cfpelecia bandei 
este fetiţa Glory Domol, [a vârsta de 
11 ani. B-ada a făcut o muiţtmc de 
spargeri şi chiar tlibării la drumul 
m»re. Toţi membrii bandei au foa 
îa-hişi In îachsoil anumite pent u 
copii.

o

VIŢEL CU ŞASE PICIOARE. O 
vaci a gospodarului N.colac Bunic, 
din comuna Bojjrem, judeţul Vâ ce#, 
a fttat un viţei uşori, csre avea ş.tc 
picioare, iar co.da era crcsmiă ia 
piciorul diept dinapoi,

*

CÂT AU ÎNCASAT CĂILE FE
RATE IN ANUL 1936? R-gia au- 
iolo.uA a Cfr.-uml a publicat o statis
tică ^eapre tacasănle lunare pe anul 
1936 Puse alături de încasările pe 
1935, cc|c de pe 1936 au sporit mnă 
de hm#, l i  total Cîils ferate au În
casat din taxele de transpoit pentru 
călători, mărfuri etc, «urna dc 9 mi
liarde 127 mii.oane 919 mii 214 Lei. 
Cu 894 miLosne 598 mu Lei mai mult 
ca In anul 1935.

*
COPIL CU UN SINGUR OCH1U. 

O Lmee, cu numele Floarea Cnstca 
Duncof din Z mmcea, la vârstă nu. 
msi de 20 de an), a m s ut îali’uua 
dm uleie acestea un fecioraf, care a 
a fost de toată minunea, fiindcă a a- 
vut numai un ungur ovh u, la m j o- 
cui frunţii. Nou născutul, deşlsegră- 
bise că vină Ia lumea noastă, căci 
fusese niscut fâra de v.eme, după 
cum ae spune, to-aşi n’a ssbovu m ul 
pi intre noi, a  tot aşa de gr. bit, du 
pâ d itv a  ore detraiu, şi-a ’a  bis mân- 
dreţea de Oi-hiu, piecâad {utr’ailâ iu 
mc mai bună,

*

PATRU GEMENE. In Rusia îa- 
tr’un spital Uiu ioC*ii>atea Ch alcov, o 
femee cu numele Akui j sv a născut 
patru ict ţe gemene. Atât mama c|e 
fi fetiţele sunt deplin SânaloaSe.

•
PREOT STRĂPUNS CU UN 

CUI IN PIEPT. î s ama de 10 ianua
rie în compus Vad din jad. Fâgtraş 
s’a săvâ şit o I d ăzm aţâ tac rcsre 
de omor asupra preolulu, Ion Omga. 
Lucrul a’a îmâmpiat Ia feiul urmâior: 
Ţâranui Laaar CuCu avea o depunere 
de 123.000 Lei la ban,a E.onomia 
din comună fi s ’a dus la paiintele

Oa'ga, clnd aerate, fiindcă era ca- 
•aier, era la bVoul băncii şi i-a cerut 
bani). Părintele n i  i-a putut împlini 
dorinţa, fâră ronsimtXmtntul consiliu, 
iui bfneii Lasar Cu cu v.’zând că la
xe dar mai sttrue, a scos un cui dc 
g ar>i, p« care.i ave* la e \ fi i-l-a 
m Uniat preotului în piept. Anunţaţi 
fiind jandarmi şi doctO”ut, nreotul a 
fost Ing ij t de do‘;(orul K tfz îa pe 
L’z ir Cucu jmdsrmii hau dus la 
nost, pentru a fi supus cercetărilor. 
UrJtl purtare din partea acelui om 
nenorocit.

Â/VUVŢ. In biblioteca Partidului 
National-Tăi ănesc au apărut până 
în prezent următoarele broşuri:

1 ION MIHALaCHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini 10 lei

2. Prof. G RĂQULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 tei-

3 ION MIHALACHE: Ţărănism 
şi national sm, 46 pagini, 5 iei.

4 P. P.SULIU'. Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 leu

5 Prof. ViRGiL M&DGEARU. 
Doctrina Tărânmă, 62 pag• 8 tei.

6 Progra nul F- N  T- redactat în 
grai popular, 102 pag■ 10 lei■

7 Prof. G ZÂNE'- Jarăniimul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag- 
5 tei-

8 ILARtE DOBRIDOR: Problema 
Tineretului, 64 pag

Afară de acestea au mat apărut, 
în Biblioteca tineretului national-ţă
rănesc din Jud, Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. tro f VIRGIL MADGEARU; în
demnuri pentru Tineret, 31 p gini, 
5 lei•

2. STANCIU STOIAN: Ţăranul 
în litera tara română, 31 pag. 5 lei

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
ştfilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N T asupra acestor lucrări 
folositoare ş - i  sfătuim să le cum
pere. in felul acesta, citindu-le, îşi 
vor putea îmbogăţi cunoştinţele şi 
îşi vor putea oteli inirnete şi credinţa,

Aceste broşuri se găsesc de van 
zare la Casa Pat tidutui, în Bucureşti 
Str, Ctemenceau No. 9 la dl N. Bat- 
şanu.

Cererile se vor adreia îri Str• Cle- 
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului A'a tio nai- Ţărănesc Broşurile 
acestea se vănd numai pe bani gaia 
sau se expediază contra rambars•

Pac.m un călduros apel călre 
Domnii preşeaintt de organizaţii ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpă.ând şi răspândind in 
judeţul Dior aceste broşuri din bib 
lioteca P. N.

Local de închiriat
potrivit pentru o

af ător în cosa „R unmnei 
Mtsericiflor R o m â n i  din 
Orâştie", ţStf. 1« G. Duca) 
care constă dm! Un local 
de prăvălie şi o odae •Se
para", asemenea

pentru s e z o n u l  de vară _ _
urie potîivilă pentru aşternut mese-

Informat uni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşed nlele Reuniunii.

Di! arendat
Dau îa arendă cu îiceper«a 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 pletri, situată 
în comuna Orăftloxra de jos, 
Ir fo'm»ţiimi U subzemnatul: 

Dr. A U R E L  BACI U 
Corn. O /iftfoara de joi.

Birou de a r h ite c tu r ă
I > .  f o i i e i s c i i  ş i  

1 .  O i m * ( i ă r e 8 C u  

ArhtectL studii de planuri $Uon- 
strucţii de orice fe). — ORĂŞTIE, 
Str. Avram lantu N\ 6, şi DEVA, 
Str. Regina Maria Nr. 11.

Mobilă eftină,
de vânzare,
U.i dormitor din lemn de ro- 
zar ameiican, un piâaz tor din 
lemn de Palcsandru, o gar
nitură club in stil românesc, 
un dormitor foarte ieftin, o 
căldare de arama, cu cotion. 
Mai mu te tab ouri şl diferite 
obiecte culinare.

I n l o r m a ţ i n n i  In Orăl t i e  
Str. M i lm i  V i t e a z u l  3 4 .

R O M Â N I A
Deîf galul J idccăiorlci ra'xt O riştK  

No. G. II. 5367—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul delegai judecătoresc 

aduc la cunoştinţa publică că îa urma 
deciziunei No. 11563—1935 a Jide- 
citonel mixte Sibiu efcc)ăndu-se e- 
xecuţU siliţi ta fsvozrea urmăritului 
Dr. Gheorghe St oia, reprez. prin 
adv, Ghcorgh; Voişan din Orăftie 
contra urmântuiui d a Viaeres, s’a 
f x*t lic taţie publică j'jdecitorrască 
pectru încasarea cre aoţei de 7470 lei 
şi acces. Care se va ţinea ta ama de 
4 Ftbruar.e 1937, ora 15 la locuinţa 
urmtrnulul ruai sus artistă, ca care 
ocaziune se vor vinde mişcitoxrele 
seihestrate anume : 2 scroafe, 2 pur
cei, 2 dulapuri de sufragerie, celui 
ce va oferi îm i malt, chiar şl sub 
preţul de evaluare care a fost sttbi. 
lit h  16.400 lei.

O.jştie, la 20 Ianuarie 1937,
Dîlrga» judecătoresc: Ho'icsfk.

< J tm t  pentru a cumpăra,

un foiu şi alte unelte 
pentru me ser a de fierar.

Viorel Gavrilâ
f i e r a r .  1

Corn. Polaoa-Valea IepU 
jud, Huuedoara

Una casă de fer mică
de vân/are.
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