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Iarăşi etica bancară
de d r .  I u s t i n  J t* o p .

al part. iiaţional-tărăne^e
D-nii Dr. Nicolae Penescu f. secretar gen. al minist. de interne şi 
Dr. Gheorghe Dănilă notar public au fost aleşi cu unanimitate vice
p re ş e d in ţii organizaţiei noastre judeţene, iar Pâr. Aron Mihăescu 
vlce-preşedinte onorar.

Suntem în preajma adunărilor ge
nerale ale băncilor noastre, cari Îşi 
vor prezenta bilanţurile ai rapoartele 
pe anul de gestiune expirat, insolite 
cu fel şi fel de propuneri privind d s- 
tribuirea veniturilor nete. Vor fi între 
ele de acelea, cari vor da dividente 
şi ce mai ştii, dacă nu şi supra-di
vidente, după moda mai den, uit, deai 
ele se găsesc într’o situare profund 
schimbată, produsă de leg*a Con- 
vers'unii. E bun prilej al chiar o da- 
torintă cfitră sine a* marele public al 
el tării, ca cel, ce conduc aceste 
bănci, să mediteze adânc şi cu o 
deosebită terozitate 8 supra distri
buirii beneficiului curat al lor, dacă 
vor să se resimtă într’o măsură cât 
de mică de datoripta de a contribui 
la marea ai prea greaua prcblemăa 
refacerii creditului, distrus de felul 
şi stupid ai răutăcios ai tendenfios, 
iscodit de viclenia regimului liberal 
în legiuirea Conversiunii, care-i poartă 
pecetea bizantină.

Intr’un articol al meu, scris pe 
urma aşa zisului congres economic 
limit la Cluj Ia 28 Nov. 1935., am 
arătat, că factorul de deosebită im
portantă în refacerea creditului este 
ETICA BANCARĂ. Am dat noţiunea 
acesteia arătând, că eaeSte co mple
xul consideratiunilor ai metodelor de 
moral şi corecţitate, pe cari trebue să 
se întemeieze întrec ga gestiune, a 
băncilor noastre în toate ram ficările 
ei, căci numai et'ca bancară singură 
e în măsura de a cuceri sau recu
ceri pe marea regină a vieţii econo
mico- financiare: ÎNCREDEREA PU
BLICĂ.

In aceas’a ordine de idei pun a> 
susţin teza: în viata bancară pe pri
mul plan stau deponenţii iar acţio
narii pe ultimul plan. Nu vo u in
sista, să arăt, că elementul deponen
ţilor este cel mai valoros în socie
tatea oricărei ţări. Congresul econo
mic dela Cluj a recunoscut aceasta 
şi în raportul secretarului general al 
Solidarităţii s’au spus cele mai fru
moase elegii la adresa lor aaa, că 
importanta lor în vata băncilor ar
delene îndeosebi, nu o mai contestă 
nimene?, ci ea rămâne o glorie ne
discutată în istoria noastră econo
mico-financiară.

Dar raportul secretarului general 
al Solidarităţii mai constată ai alt
ceva extraordinar de important: trei 
din patru părţi adeca 75% din per- 
derile conversionale le-au suportat 
deponenţii 9 1 că eăngerarea aceasta 
Qprottpe stlngăioare de viată, nu a

încercat, să o stăvilească nimenea ba 
se arată cazuri, unde deponenţii plă
tesc ei singuri din truda lor toate 
pagubele respectivelor bănci Scurt 
8 i bine: băncile noastre, unele chiar 
în med frandulos si dolosiv, au cău
tat, ca un Saturnus, să-ai mănânce 
fiii de vii.

Acţionarii? — Toata băncile au 
căutat, să-şi salveze capitalul social 
ba ai‘au crutat în parte preponde
rentă ai rezervele, deschtae ar latente, 
doar acestea, mai ales cele din ur
mă, nici nu erau control© b  le de de
ponent», astfil act onarii nu au per- 
dut. Devalorizarea unor ac|ii încă 
nu e perdere reaîă* Ele au posibili
tatea de a-s' reveni la valoarea no
minală sau la o supravaloare chtar. 
Deponenţii însă nu mai pot pe cale 
legală, să-şi recupereze ceeace au 
perdut în mod atât de revoltător, 
care echivalează cu confiscarea ba
nului lor. Doar a mai rămas nădej
dea, ca Curtea de Casaţie să declare 
neconst tujionalitatea art. 52 d'n legea 
convers. Si apoi este bineştiu*, că 
acţionarul îşi crează voluntar răs
punderea pănă la concurenta actiei 
şau acţiunilor, ce posedează. Răs
punderea aceasta e an risc voit, con
simţit din partaa acţionarului din mo
mentul, când s’a făcut acţionar a sa, 
că acţionarul chiar perzând valoa
rea ectiilor, perderea lui e cu totul 
de eltă natură decât cea a depo
nentului. Deponentul nu şi-a anga
jat a sa o răspundere si nici n’a con
simţit în prealabil de a-şi perde ba
nii încredinţaţi unei bănci mai mult 
in folosul acesteia, decât în al seu 
propriu, căci doar banii se pot fruc
tifica în nenumărate moduri nu numai 
fâcându-i depunere la bancă. Unde 
mai puni, că acţionarul s'a înfruptat 
de dividende ai supredividende ba 
mai fiind unii membii în consil. de 
adm-, au benef.ciat ai de tantieme 
gras?, cari toate, dacă la timpul lor 
ar fi fost mai cumpătate, tinându-se 
în vedere mai mult augumentarea fon
durilor de rezeivă 91 de consolidare 
tot mai accentuată a inst- de credit, 
ar fi contribuit în o măsură f -arte 
simţită la bonitatea astfel la crearea 
unei capacităţi de rezistentă a băn
cilor prea risipitoare în favorul ac
ţionarilor. In vecinătatea acestei pro
cedări culpabile a unor bănci mai 
stă si alta: Sunt bănci, caii din altă 
vină a Io?, chtar păcătoasă fie prin 
dolosivitatea ei, fie prin uşurinţa ei 
culpe bilă, de ex. întreprinderi hazar* 

(Urmare în pag. 2-a)

Marti în 2  Martie 1937 la orele | 
3 p. m. a avut foc în sala casinei 
naţionale din Deva, şedinţa comite
tului judeţean al o-ganizatiei parti
dului nattanal-tărănesc din judeţul 
Hunedoara.

Şedinţa s’a deschis sub preşedin
ţia dlui Df. Iustin Pop p'imul vice
preşedinte al organizaţiei judeţene, 
la tribună luând încă loc dnii: Dr*

Dr. Gheorghe Dănilă

Mjheiu Tirea vicepreşedinte el orga
nize t'ei judeţene. Adv. Lazăr Dân- 
8 oresnu secretarul generai al orga
nizaţiei iudttene. Protopop Vaier Pa- 
veloniu, casierul or?, j :d. ai Dr. Leo 
Parasca f. senator- In sală au luat 
loc D-nii: Adv. Victor Savu, f. primar. 
Dr- Ieronim Atirescu f. prefect, Dr. 
Nicolae Penescu, Păr. Aron Mihăescu 
dr. Aiex. Herlea, adv. Gheorghe Voi- 
aanu. Prof. Samoilă Ciumaşiu, adv. 
Octavian Cosma, dr- Gheorghe Dă
nilă, dr. fzidor Gora, di. Iacob Oncu, 
Colonel Vasile Bancescul, dr- N. Ria- 
cuta, dr. Cornel împărat, dr. Romu
lus Ciofiica, dr. Iosif Roman, adv. 
Viorel Sabin, Ardelean Dionista, losif 
Demea, prof. Hanes- profesor Grecu, 
Alexandru Draie, Dir- Lazăr Vraciu, 
Păr. Oct- Medree, Uieşiu Dlonfsle, 
Inst Axente Popoviciu, înv. Peica 
Andronic, înv. Jean Petrescu, Po
poviciu - Petroşani, Boticiu Ovidiu, 
Ândreica Vasile, Simion Bulz, Isaia 
Dăian, Mumăta Octavian Almăsan 
loan, Coriolan S.mediu, Uie Vasiliu, 
Ocea Petru, loan Presecan propr., 
Nicolae Bocoi, Budoiu Constantin,

| Budoiu Vasile, Crăciun loan, Lupu- 
tiu loan, Cranciova Ios'f, Popoviciu 
Aurel, Cristea loan, Codea loan, Sa- 
b'n Tomua» Stanca loan 1. Nicolae, 
Stoicuta Nandra, loan Farcaa, — 
Bocan Petru, Dăneasă Gheorghe, 
Toma Petru, Babit Andreiu, Silvaşiu 
Adalbert, Todor loan, Sârbu Rudolf 
O/mindeanu Petru, Covaciu Alexan
dru, Radu Alex. — Adam Nicotae

Dr. Nicolae Penescu

Alexă loan, C  Firtutescu,M. Trufaş 
Băntăreanu loan, Socaciu Păfrut, — 
Nicolae lean etc. etc.

Primul a luat cuvântul D l  D r .  
Iustin P o p  care a evocat figura 
mult regretatului Dr. Emil Şelariu f. 
vicepreşedinte al organizaţiei noastre 
judeţene ai întreg comitetul în me
moria defunctului Dr- Emil Şelariu a 
ascultat în picioare această evocare, 
păstrând pe urmă câteva minute de 
tăcere.

După acea s’a trecut la ordinea 
de zi, luând cuvântul dl A d v .  L a *  
z ă r  D â n ş o r e m i u  secr» gen. 
al org. iud. care a prezentat comite
tului propunerea delegaţiei perma
nente asupra alegerii dlor Dr- Nico
lae Penescu ai Dr. Gheorghe Dănilă 
în demnităţile de vice-preşedinţi ai 
organizaţiei judeţene.

Întreagă es’stenta a ovaţionat în
delungat pe noii vice-preaedinti ai 
organizat ei judeţene cari au fost de
claraţi ales» cu unanimitate.

Deasemenea a mai fost ales la 
propunerea dlui Dionisie Illeşiu vice- 
president onorar al organizaţiei jir
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detene dl păr. Aron M hăescu-
Aici apoi mai iau cuvântul d*nii 

Colonel Vesile Bancescul, Protopop 
Paveloniui dr. Alex. Herlea, adv La- 
zăr Dângoreanu şi dr. Iustin Pop.

După acea dl secretar general 
Dânşoreanu, face un raport asupra 
situaţiei partidului nostru în legătură 
cu alegerile judeţene procedându se

1, Scumpirea standardului vieţii, 
fără mărirea corespunzătoare a sala
riilor fi a venitului individual mediu,

2. Politica exportului. Vsriaţiunile 
m u i fl dese ale acestei politici. Ne- 
gtgaranta ta afaceri, marile prime de 
export la 70—8 0 # . — Convenţii de 
plată gratie cărora disponibilul de de
vise este in străinătate.

Mare export pentru ţările cu de
vize slabe. Balanţei comerciale foarte 
active nu-i corespunde totuşi nici o 
abundenţi in devlsa la Băncii Naţio
nale, nici o sporire a cătkreii leului,
— de fapt Leul devalorizit, firă că 
economia naţională să profite din a- 
ceasti devalorizare, causa acestor re
zultaţi proaste este fuga devizelor.

Liberalii cari au fott totdeauna 
partzanii stabilizării, au de*f>nţ*t-o 
de fapt creind Băncii Naţionale prin 
preluare de portofolii putrede dels 
Bând starea de nelichldiiate.

Se laudă cu primul bugs! echi
librat. Buget echilibrat însemnează 
finanţe bune cu monedă stabili. Noi 
avem monedă devalorizată fi un echi
libru bugetar obţinut prin mijloace 
extraordinare cum a fost recalcularea 
stocului de aur, operaţie financiari 
prin care Statui a restituit Bâucii Na
ţionale datoria sa pe care dasă o 
plătea din veniturile ordinare avea 
uu buget desechuibrat.

Politica interna
Guvernul liberal a proiitat de Cel 

mal favorabilă situaţie care poate ft 
sperată. — Oposiţie slabă fi divizată 
care nld iu parlament nu i-a făcut 
prea grele zile, — msjorttate docilă 
ioarte mulţumită că sunt ia guvern 
şi neifivnind declt asta.

Domnul Tâtărcscu pentru liniştea 
guvernării sale cumpără bunăvoinţa 
extremiştilor de drepta prin toleranţa 
atentatelor fi loviturilor, de faţă tund 
autorităţile neputincioase. »_

° ameni1 îm
puşcaţi de echipe organizate fără ca 
instrucţia să aibă cui a j al sa-i trimită 
|n judecata, pe asasini.

Mormântul lui Duca este batojo- 
corit. Se remaniază guvernul trecând 
ministrul dels un departament ia altui.

Gruparea .Totul pentru tară* tri
mite volantarl in Spania pentruca să 
facă din ei martiri. Guvernul tolerea
ză demonstraţia din luna trecută. — 
Gruparea .Totul pentru ţară" cu po
litica ei şi justiţia ei represivă pe
depseşte adversarii cu bătăi dr, biciu 
şi cu moarte.— La Văcăreşti pătrund 
legionari cu revolverul in mână fi In 
foţa gărzii ca preţ şt ca admiraţie a- 
sasinii lui Stelescu sunt decor&ţl cu 
ordinul Crucea Aibă şi Moţa şi Marin.
— Guvernul recunoaşte cecspacitatea 
ss  de-a stiplni ordinea şt totuşi tn 
loc i l  plece se remaniază.

la constituirea listei de candidere, — 
urmând ca discuţiunile asupra aces
tei chestiuni sâ fie continuate îitr’o 
viitoare şedinţă a delegaţiei perma
nente.

După terminarea ordinei de zi dl 
Df. Nicolae Penescu a făcut un im
portant expozeu politic asupra situa- 
ţiunii centrale.

lr*olitieM externa
După răsboiu la  toate problemele 

ce se puneau Ia politica e xternl pen
tru consolidarea României In ce pri. 
vesc alianţei* ei cu Mica înţelegere, 
înţelegerea Balcanică, Europa Cen
trală, cu Vechia Antantă se datoreşte 
acţiunii dlui Nicolae Titulescfl. Noi 
veghiam Impolnva oricărei tendinţe 
de tulburare a păcii fie că ea ar fi 
venit dela apus, fii că ea ar fi venit 
deU răsărit. — Această linie de con
duită începută de Brăiianu, conti
nuată de Tacbe Ionescu a fost cu 
străiucire continuată de di Tituiescu.

Poate că uneori dl Tituiescu a fost 
prea unilateral şi n-a crciat suficiente 
puncte de iaţelegere cu Italia sau 
chiar cu Germania. Poate că uneori 
chiar faţă de Polonia politica sa nu 
a fost destul de suplă.

Poatecâ nu aveam prea mult de 
câştigat din atitudinea noastră prea 
exigsntă In răsboiul itâlo-ablsinian.

Dexsemenea este posibil ca ten
dinţa dlui Tituiescu de-a face un pact 
cu Rusia nu era prea fericită fiindcă 
poate fi considerată ca direct ostili 
Germaniei şi thiar Italiei fără să ne 
aducă realmente un folos prea mare.

Dar numai poate dl Tituiescu era 
o forţă europeană necesară politicei 
europene deci cu atât mai mult Ro
mâniei.

Tituiescu a ştiut să dea ţării noa
stre un prestigiu european şi s-o faci 
să tină volanul de comandă al poli
ticei europene centrale fi balcanice 
latr'o vreme când slăbiciunea organi
zaţiei noastre militare face un aliat să 
se îndoiască d i utilitatea alianţei cu 
noi.

Dl. Tituiescu a foit concediat în 
condiţiuni neştiute

A câştigat politica noastră externă.? 
Serbia ne-a pus in iaţa laptelui împli
nit al pactului siu  de neagresiune cu 
Bulgaria. Bulgaria ne-a propus şi no
uă acest pact dar DL Titnlez;u l-a 
refuzat fiind loial Micei Antante fi Ser
biei. Dl Stoianovlci şi-a dat bine sea
ma de chestiunea aceasta, totuşi l a 
făcut.

Imediat după alungarea Dlui Titu
le seu Ungaria a început să vorbească 
de dreptatea cauzei ei.

Ia sfârşit incidentul cu unii repre
zentanţi diplomatici stdni e»te carac
teristic al situaţiei noastre externe.

Noul miniitru de externe este un 
om de treabă, dtr conştient de greu
tatea s&rcinei sale. — Noroc că ne
poţelul său dl Bidulescu II inseţeşte 
pretutindenea, probabil ca sS-1 îm
piedece să iacă g fe prea mari. Dar 
dl AntoueiCu nu prea şt’e ce se pe
trece în lume. Incidentul dela moar
tea lui Moţa şi Marin ne-a pas Itiîr-o 
situaţie dificilă. O /i di Tâtirescu a- 
vea îa buzunar demisia minfştrilor 
streini şi putea vorbi cum s  vorbit,

sau trebuia să fie mai rezervat In ra
port cu situaţia noastră care este 
dintre cele mal dilidle.

Dar ce este mai greu este că s-a 
Creat o confuzie dăunătoare ta politi
ca noastră faţă de aliaţi. — Tolera
rea m’şcărjlor f Io -germane a crelat 
un echivoc tn opiniunea publică in- 
ternaţFonală, fără a ne atrage bună- 
vo'nţa şl mai puţin prietenia Italiei 
şi Germaniei. După înlocuirea d-lai 
N. Tituiescu, Mussolini vorbeşte la 
Milan despre Uagarla mutilată, Hor- 
thy vizitează Roma, iar von Neurath 
ministrul de externe al Germania*, 
merg* la Budapesta.

Ceasul de faţă
Remanierea guvernalut cu prefec

tul poliţiei Capitalei, subsecretar de 
stat Îs Iaterne este punerea guver
nului Tătărescu sub tut-If, Aceasta 
tosemnează că Coroana nu mai are 
încredere Ia Guvernul liberal nici pe 
timpul scurt uit mai este la cârmă 
pentru votarea bugetului şi termina
rea sesiunii ordinare a parlamcntu-

de, lux în regie cu automobile şi le
giune de funcţionari, — au ej^ns în 
stare da incapacitate de plată în re- 
g mul Itgii conveisiunii şi bietul de
ponent cade victimă al acestor bînci 
nemernice. Este apoi bineşiiut, că 
nici un deponent n a  primit după 
depunerea sa atâtea dobânz:, cari 
să egaleze perderile, ce le îndură 
astfel toti deponenţii au perdut o 
parte foaite maie, dacă nu totalul 
capitalului de depunere, în sch mb 
cotele lor de primit, sunt cu toiul 
proplematice, expuse find oricărei 
crize economico financiare sau crizei 
speciale, ce poate atinge banca de- 
bitoarâ îa timpul anilor de plat*.

Unde sunt apoi consideretiunile 
juridice? Deponentul e creditorul 
băncii, acţionarul e debtor iar banca 
e debitorul în asamblui tuturor acţio
narilor. Surprinderile, eventualităţile, 
intemperiile şi vicsitudinile, cu un 
cuvâ ii: toate riscurile şi fatalităţile, 
ce se pot ivi în viat* băncilor, tre- 
bue» să-l atingă pe debitor, nu pe 
creditor. La noi însă pe urma îns
păimântătoarelor monstruozităţi, vivi- 
secţiuni şi perversităţi juridice de 
care băjbiie legea conversiune! s’a 

v olat în în modul cel mai revoltă
tor acest principiu elementar şi s’au 
inversai sorţile: deponentul-creditor 
perde totul iar băncile-debitori câj- 
tigă totul în situaţia creată, căci le 
gea nici atâta dreptate n’a făcuţi ca 
deb,toiul să lie egal lovit de pei- 
dere cu creditorul.

In virtutea acestor adevăruri ire- 
sisiibile propun aci în publicitate, că 
până când deponenţii şi alţi credi
tori ai băncilor debitoare na-ti vor 
fl primit integral cuotele de plată, 
fixate de comis. pU slab. ca păcii- de 
plată sau convenite cu băncile debi
toare, din creanţele lor originale, nici 
o bancă să nu dee dividendă acţio
narilor săi, din contra, dacă în bi
lanţurile lor se prezintă venit net dis
ponibil de a ft distribuit, acesta să 
se împartă creditorilor, în special 
deponenţilor în fiecare an în pro
porţia perderilor îndurate de aceştia 
şi nici decum acţionarilor. întrucât 
statutele unor bănci debitoare con
ţin dispoziţia, că distribuirea divi-

lui. Aceasta mai însemnează lasă 
obligaţia impusă d-lai Tltăresca să 
recunoască ta faţa ţării c i a greşit 
şi că alta era politica pe care-o im
puneau interesele ţării şi chiar tra
diţia liberalii.

Part'dul liberal şi parlamentul nu 
mai siu t sz\ decât paravanul care as
cunde rău tot putregaiul regimului. 
Noi am aşteptat, i-am făcut credit, 
azi cerem conducerii pirtidultt! s l  
pornească la răsturnarea regimului, 
care e devenit o mascaradă primej
dioasă.

La sfârşitul euvâatlrii d-lui Dr. 
Nicolae Penescu a luat cuvântai Dl 
D r .  I u s t i n  J P o p  cere Intr’o ex
punere lămuritoare a arăiit că par
tidul naţional ţărăntsi nu are nici un 
fel de cârdăşie cu partidele de dic
tatură fie ele de dreapta fie de stânga. 
Deaeeia respir ge cu indignare acu
zaţiile c i tm  fi un fel de comunişti 
fiindcă ţăranul român este un Indi
vidualist, el ţine mai mult ca la viaţa 
lui la bucata de pământ, care este 
proprietatea lui particulară şl de care 
nu vrea s i abzlcă cu nici uu preţ. 
La orele 6 jum. seara importtnta şe
dinţă a luat sfârşit,

dendei e obligatoare în caz de vend 
net, aceste bănci să-şi modifice a- 
ceste dispoziţii în sensul arătat. In 
extremis aş admite, ca în cazuri jus
tificate de unele împrejurări şl con- 
sideratiuni cu toiul speciale, în care 
se găseşte banca debitoare, benefi
ciul net să se distribue creditorilor 
şi acţionarilor respective bănci in pro
porţia, cum au contribuit ei la supor
tarea pierderilor conveis onale*

*

Am scris acest articol inspirat de 
sentimentul dreptăt i şi am făcut pro
punerea de mai sus desinteresat, 
deoarece eu sunt acţionarul de seamă 
al băncii Ardeleana, pentru mine 
ar fi deci avantegios o dividendă 
cât mai mare dela această bancă. 
Adevărat că sunt şi deponentul ei, 
acest fapt însă nu influenţează nici 
câtuş de puţm vederile mele în ches
tiunea, ce am tratat. Am ratisfacţia 
de a fi înţeles de unii oameni de 
bancă*

Intelege-vor cei, ce stau la condu
cerea băncilor noastre debitoare buna 
intentiune, ce m’a animat in acest 
senz sau ei vor zice, că băncile de
bitoare nu sunt obligate, să facă ges
tul propus de mine ? După jus stric- 
fum, în adevtr, nu au acest obliga- 
ment, după jus aequum in do. Să 
nu se uite însă, că jus atqam  în 
viată e mai tare decât jus strictum, 
aceasta în virtutea adevărului, că 
summum jus summo injuria■ Gestul 
propus de m.ne lrar face bine chiar 
acţionarilor, ahtiaţi după dividendă, 
căci el ar contribui în o puternică 
măsură la refacerea creditului în ge
neral, iot aşa la refacerea fiecărei 
bănci debdoare astfel şi la redobân
direa valorii acţiunilor lor.

Dealtfel s ’ar produce o gravă a- 
tlngere a sentimentului moral public 
şi a cinstei obşteşti, dacă acţionarii 
ar benef.c'.a de dividende tar depo
nenţii păgubiţi ar fi lăsaţi în sufe
rinţă-

Dar mai este înlaccst gest şi alt
ceva: ar fi o bucată din marea o- 
peră a solidarităţii sociale iar acesta 
retine dela — bolşevism.

Dr- IUSTIN POP,

C ti vântarea

dlui dr. Nicolae Penescu
Politica economică şi financiară

larăş etica bancară
(Continuare din pag, Te)
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Partidul naţional-ţărănesc
v e s ie je ş te  cu toată puterea  

atentatul deîa  Iaşi

Declaraţiunile diui Ion Mihalache

Dl Ion Mihaîache, preşedintele 
Pâitidului Naţionul-tărăaeac a ftcut 
presei uimitoarele declsrajşi d-spre 
atentatul corni* la Iaşi, împotriva d-lui 
Tratan Bratu, rectorul U niversity  
din Iaşi:

„Am aflat cu explicabili emoţie 
vestea oliosului atentat, corn's Împo
triva d-lui prof. Bratu, rectorul Uni. 
versităţii din laş), chiar la câteva 
minute după ce a avut loc. Dl prof. 
Tiuăsescu, prim ch'rurgel C inicei 
din Iişi, care a f cut operaţia, mi-a 
mi-a exprimat opinia d-sale că după 
directa tăieturilor, s ’a urmărit deca- 
aitarea victimei. Dela poliţia Iaşi, mi- 
s ’a comunicat că se caută atentatorii 
cari n’au foit Iaci descoperiţi |1 iden
tificaţi printre student!.

Adică ne-am găsi în f*|a unei în
cercări de măcelărie cu cuţitele a 
unui Rector universitar de către pro
prii săi studenţi fi aceasta nu pen- 
tracă le-ar fi adus vre-o nenorocire, 
d  pentrucl aşi cer ideile grupului 
lor politic, care vrea să lao’asci Ro
mânia.

Nu am nevoie s i  arăt cine eite 
profesorul Bratu, care a ilustrat şi 
Ilustrează Universitatea ce şi l-a ales 
Rector şi care a prexidat Senatul res
tauraţiei. Nu am nevoe s l  pun îa 
abominabil contrast călite tea de stu
dent cu aceea de măcelar de profesori.

Murtarisesc, Ci sufletul meu de 
tiran şi sâog-le meu de româa neaoş 
refuxl să priceapă cum ar putea fi 
asta faptă de student româa. Pentru 
cinstea naţiei mele, cu gâadul la ose
mintele şi la spiritul ostaşilor căsuţi

Bintru România Mare, m i rog lui 
umnezeu aă fie ca un vis urât ves

tea, c l aceşt a au fost siuden(i. Aşi 
fi fericit s i  se dovedească că n’au 
fost atud-nţl remânf, ci mu fost asa
sini ordinari, recrutaţi din elemen
tele degenerate ale neamului. Nu, nici 
atât. Să se dovedească, c i nici nu 
aunt fii ai pământ' lnt nostru, ci sunt 
descendenţi de spurcăciuni, aduii aci 
de vânt, din dne ştie ce colturi de lume.

Nn se poate ca asta s i  fie faptă 
pornită din suflet şi taeă din suflet 
de neam romtn adevărit. Nul Acesta

Luni seara, la ora 21, pe câud d. 
Trăita Bratu, rectorul U niversity  
din Iaşi, se întorcea dela o şedinţă a 
Consiliului Universitar, a fost întâm
pinat ta dreptul Io cuinei sale de trei 
necunoscuţi: unul tn costam naţional 
şi doi In civil. Until din necunoscuţi 
i-a astupat gura, iar ceilalţi au în
ceput să-l lovească cu cuţitele. D. 
Bratu a fost imediat dns la spitalul 
Spiridon, unde profesorul Tănlsescu 
i-a făcut o operaţie. Rana cea mai 
serioasă este aceia care, prin ureche, 
i-a pătruns ia ţeasta capului. Starea 
dlui Bratu nu este gravă, dar sunt 
temeri de complicaţii întrucât dsa 
suferea de diabet.

Z'arele dintr’o relatare telefonici 
de ultimă ori, anunţi că starea dlui 
prof. Traian Bratu, rectorul Uaiver- 
sltiţii din Iaşi, care a căzut aseară 
victima unui atentat, este in afară de 
orice pericol.

la carsul nopţii, autorităţile au

este tineretul românesc al ţării. Ti
neretul românesc al tării este gră
dini d* flori, care va da roide prin 
fsptele t&vătUuri lor In România 
NonS, El ru este pepinieră de asa- 
s ’nl corn vreau si-1 prez ale streinii 
de spiritul, sângele şi aspiraţia nea
mului.

Dar ori cum ar f', cele întâmplate 
araţi gradul de nebunie ce bântuie 
Iu ţară ş! cum aceiti nebuni s’au pu
tut întinde, pentru ca răul s i  fie şî 
mai mult a|âţ«t de toţi iresporzibi- 
lii, la adipoitul impanitiţii asigurate. 
România Nouă nu poate fi opera 
omintelii şt dtssch Lbrului mintal. 
Gospodăria spirituală şi materială nu 
o pot face decât cei-ce înainte de 
toate si-ftu affzat echilibrul Iu pro. 
priul lor cap. Este de cercetat adânc 
ce forte şi ce mijloace nevfluzte txal- 
teasă minţ1, înarmează braţe şi trans
formi, pentru prima dată Ia istorie, 
pământul Ţlrii noastre Ictr’o şcoală 
de asasini si leroriţti. Este de stabi
lit rezposubilităţile adânci pentru cri 
cari au pus la cale crime, pentru earl 
legile ţării prevăd sancţiuni. Este de 
stabilit răspunderi asupra paraliziei 
aparatului de Stat de când un gu
vern incapab 1 sau complice şi Cu tot 
felui de promis mtaţi a incur*)at pro
paganda criminali f ia  tolerat inmix- 
t uni vinovata de dinafară.

Partidul Naţional-ţări ne sc n’a ti-  
cetii de a da alarma, fără succes 
Insă. Trebuise stabilite răspunderi şi 
trebuesc examinate ceuzele adâaci 
şi organice In corpul sănătos sl na
ţiunii, înainte de a fi cuprins de to
tala parsl'zle. Arde focul fnlâuntru, 
arde focul la hotare. Neamul întreg 
treiue zg.duit In fibrele curate ale 
sufletului său. Oricine simte un pi
cur de rfspundere, oricine simte in 
vinele sale glasul sângelui, care ne-a 
apărat şi păstrat pământul strămo 
şese, trebue s i  fie obsedat zi şl coapte 
de zguduitoare întrebare: unde mer
gem? Vinovaţii şi incapabilii, respon- 
zabilii stărilor de anarhie de az‘, care 
pun In cumpănă nu numai indepen
denţa şi onoarea neamului, ci însăşi 
existenţa Ini, s l  trag! consecinţele căi 
mai este inel timp.

procedat la arestarea a 50 persoane 
bănuite, printre care numeroşi stu
denţi din căminul „Râpa galbenă". 
Căminul este înconjurat da cordoane 
de armată, care nu perm't nimănui 
s i  părăsească localul. Printre cei a- 
resttţl — s'rie „Universul* —- se gă
sesc: avocat Teodor Tudosr, fost 
preşedinte ai cercului stud. Iaşi. Ni- 
culae Sguroiu, actual preşedinte al 
cercului stud. Iaşi şi Vasile Cârciu, 
student. Ministerul de Interne a fost 
informat imediat despre acest aten
tat, d. Tătărescu, prim-ministru şi mi
nistru de interne, fiind ţinut la cu
rent de d. Gtbriei Marine* cu despre 
mersul cercetărilor. Autorităţile din 
Iaşi, au comunicat Ministerulai de In
terne că sunt blnuiţl ca având legă
turi cu acest atentat studentul Sgu
roiu, Teodor Tudose şi Cârciu. Toţi 
trei au fost arestaţi.

*

Dnil Maniu, Mihalacbe |i Mi bai

Popovici s ’au interesat azi noapte te
lefonic de starea dlui prof. Bratu. 
care se menţine mulţumitoare, ex 
cluzând complicaţiile, D*a prezintă 
lovituri de cuţit 1* Cap şi ceafă, o 
ureche ruptă, precum şl o împunsă
turi adâncă |n spate.

*

A mai foit arestat la cămin stu
dentul Carpen Dumitru, student Îs 
Drept, din anul II. Mâneca hainei a- 
Ceituia era plină cu sânge proispăt 
încheg*!. Desssmenea hrinele 11 erau 
stropite ca norolu, ceeace arată că

Marţi, In 2 Martie 1937, la orele 
9 jam. s-ara, Iu frumoasa vârstă de 
83 ani şl In al 63 lea an de căsnicie, 
3 adormit In Domnul In Orlştie 
Maria M tuiu nise. Demian.

înhumarea rămlşiţelor pământeşti 
a avut loc în ziua de Joi, 4 M* tie 
1937, In cavoul familiar din cimitirul 
on. rom. din Orlştie, pe Jângă par
ticiparea unei numeroase asistente.

Defuncta a fost bunica d-lui Dr. 
Zeno Draia şl mătuşa d-lui director 
Aron Demian, cari deplâng In de
functa pe cea mai apropiată şi scumpi 
fiinţă lor, căci le-a fost mai mult de
cât o mamă adevărată.

In societatea românească, defuncta 
ca soţie, a preaveneratului centege- 
nar a d.lui loan Mihsiu, cât şi prin 
familia distinsă din care era cobori- 
toare, — a fost matroana venerată a 
întregei societăţi româneşti şi pentru

Este, pentru nu ştiu a câtă ori, 
câud scribul simbriaş Aramis dela 
„Solia Dreptăţii" ss screme şl se 
trudeşte să scoată P. N. Ţ. comunist 
şi periculos pentru ţară. Dacă afir
maţiile întunecime! sale ar fi debi
tate pentru prima dată, ar merita un 
altfel de răspuns, dar când, firă cel 
mai mic scrupul moral, afirmă şl 
rumegi îa mod tendenţios, In coloa
nele confratelui „Solia Dreptăţii" a- 
celaş material, de-un an şi mai bine, 
pe lângă c l te scârbeşte dsr te şi re
voltă. Denumirea de comunist, dată 
tuturor acelora de stânga, care apără 
drepturile mulţimii, făcâad’o pe a- 
ceastă din urmă să-şi spună singură 
durerile şi necazurile, lăsând-o să-şi 
aleagă singură conducătorii, nu-i :eva 
nou, e ceva vechlu |n gura ciocoism 
şi-a partiduţeior de dreapta.

Onorabilul Aramis repetă doar ca 
nu s mplu automat ceeace a apucat 
dela alţii. S l  vii şi s i  afirmi, ba mai 
mult, să-i dai epitetul de „internaţio
nal ţărănist" celui mal mate partid 
cum e P. N. Ţ. ale Cărui cadre sunt 
formate aproape In mod t x aluziv nu
mai din ţărani români, este mai mult 
decât o inconştienţi, este o insultă 
gravă, adusă ţărănimii româneşti. In 
rândurile căreia nu giseştj un singur 
„ins* care ar dori să-fi stăpânească 
pământul şi ce are tn dtvflmifie.

Ţăranul român vrea să fie a*lpân 
desăvârşit pe bucata lui de pământ, 
manifestând astfel cel mai feroce spi
rit individualist, opusul Colectiviimulu!.

Partidul naţional-ţărănesc comu
nist?

Comunismul este contra religiei, 
contra bisericii.

Cum ar pfttea să facă P. N. Ţ. 
acest lucru câad el se sprijină şi e 
format din ţărani, cari sunt drept 
credincioşi creştini şi cinstesc blse-

| după săvârşirea atestatului a fugit pe 
slrlxile noroioase din Iaşi.

L« ore 3 noaptea s ’a terminat de- 
scfnderea la „Râpa Galbenă*. Stu. 
dentul Carpen Dumitru continuă a fi 
Inter «gat.

Noaptea a avut loc la d. Tătărescu 
o constituire a autorităţilor. Primul 
ministru s  dat instrucţiuni pentru o 
anchttă severi.

D. Mihilache a avut întrevederi 
tot timpul nopţii cu fruntaşii parti
dului. Ultima întrevedere a avat-o Ca 
d. Armând Călinescu.

| tosti lumea czre o cunoaştea şi o 
stima adânc.

Defuncta « trăit o viaţă framoisă 
de 83 ani, dsr tot atât de ibaciu- 
m«tâ de so arte* care i-a urmărit fa
milia, pierstndu-şl chiar copiii seu «o pi 
prea de timpuriu. Sfârşitul viaţii lasă 
i-a fost o liniştitoare mângâiere Io 
familiile nepoţilor ei dragi.

Prin trecerea la cele eterne a de
functei matroane, rămâne un mare 
gol sufetesc în săm i familiei pe care 
a iubit’o şl căreia i-s’a devotat, dar 
lasă un gol tot atât de mare ţi în 
eâaul s o c ie ty , csre a venerat’o ca 
pe cea mai reprezentativă Doamnă 
din generaţia luptelor celor mai grele 
pe cari le-a dat intelectualitatea ro
mânească din Ardeal.

Transmitem pe această cale În
durerata! familii multă mângăiere.

rica şi pe slujitorii ei. B» mai mult. 
In tâadurile P. N. Ţ. sunt înregimen
taţi o mulţime de slujitori al bisericii.

Legăturile cu streinii? Sunt o crea
ţie fantastici a eruditului scrib Ara
mis şi-a presei hitleriste, care caută 
să provoace diversiune pentru a a- 
pira astfel, pe marii şefi supremi şi 
căpitani, dătători de verdicte.

Altceva-i dosre pe Domnişorii ăştia 
de dreapta. Ei ştiu că P. N. Ţ. vrea 
să prindă într’o reţea întinsă şi pu
ternică de cooperative, toate gospo
dăriile ţărăneşti, desfiinţând trusturile 
şi cartelurile de orice fel, ale cio
coi» şilor nostril, fiindcă după cum s’a 
experimentat şi-n alte ţări, numai 
coooperaţia este mântuirea ţăranului. 
Ei bine, dar cooperaţie nu înseamnă 
comunism şi-atunci cum rămâne cu 
Insinuările emeritului Aramis?!

Rlmâne să le găsim causs in re
petatele insuccese ce le-a înregistrat 
„Frontul Românesc" In alegerile co
munale, din vechiul regat, unde l-s’a 
verificat Inexistenţa faţă de P. N. Ţ.

Mai puţini supărare Domnule A- 
ramis, pentrucă lumea a tuvăţat să 
vadă mai limpede decât dta.

S p re  ştire.

Societatea Compozitorilor Ro
mâni face cunoscut org. de pe
treceri cu muzică din plasa Orăştle 
şi Geo*giu, că cu începerea dela 
5 Mirtie 1937 să achite taxele le
gale d-lui F l o r e a  Ma r c u  din 
O.ăştie, str. Avram Iancu nr. 15, 
noul reprezentant al Societăţii.

„Cetiţi Solia44

D. Traian Bratu atacat 
cu cuţitele de trei indivizi.

R e c to r u l  U n iv e r s i t ă ţ i i  d in  Ia ş i a  fo s t  s u p u s  

im e d ia t  u n e i o p e r a ţ i i .  S ta r e a  v ic t im e i.

f  Maria Mihaiu n. D em îan

Insinuări obraznice.
De y V n c lro n ic  F *© ica .
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Ş T I R I .
t Leopold Baitz- Anunţăm cu 

multi durere c l tn ziua de 26 Febr. 
1937, tn al 64 lea an al vleţH, * tre
cut la ceia eterne Leopold Baits, in
giner agronom, directorul Şroalei de 
Agricu'tără din Geosgîu, — după un 
morb scurt şi greu.

Înhumarea rămăşiţelor pămân
teşti au avut loc ir ziua de Dam*- 
necl, 28 Febr. 1937, tn dmitiml unit 
din Georglu, la care a participat o 
asistenţă foarte numeroasă de inte
lectuali şi de ţărani, veniţi din toate 
părţile regiunii, clei defunctul a fost 
un em apreciat şl stimat pentru ca
racterul său şi pectrfl munca perse
verentă, care a depus’o tn interesul 
şcoalei ce a condus şi tn interesul 
public pe care l-a servit în mod ab
solut desinteresat,

Transmitem pe această cale Cele 
mai sincere condoleanţe şi mâoglierl 
întristatei familii.

*
SUBCENTRELE DE PREGĂ

TIRE PREMILITARÂ Deva şi Orlş- 
tie, aranjează o serbare urmată ds 
dans, Slmbită în 13 Martie 1927, tn 
sala «Central* din Orjştie, to scop 
de a se procura materiale de tragere 
şi sport.

Program: „INTRUN ADĂPOST" 
schiţă dramatici fntr’un act de Ionescu 
Vorel, Dansuri, recitări, etc. — sub 
conducerea d-lui Subl, de reservă 
Remus Florinei,

*
VIZA CARNETELOR Md. E. I. 

a ofiţerilor de reservă se face iu lu. 
nile Martie, Aprilie şi Mda 1937, 
când se itee şi controlul echipamen
tului de campanie, la Cercul de Re
crutare Hunedoara Deva, unde sunt 
obligaţi a se prezenta in persoană.

Instrucţiunile se pot vedea la Co- 
m’sarlatul de Poliţie Orăştle.

Hl
NOI DRUMURI IN VALOARE 

DE 22 MILIARDE LEl se plănueşte 
— In afară de cele holîrâte până 
acum. Aceste lucrări se vor împărţi 
pe timp de 10 ani. Drumurile plă
nuite sunt necesare pentru cerinţele 
apărării naţionale cum şi pentru 
schimbai produselor intre diferitele 
regiuni ale ţării.

•
M. SA REGELE A DĂRUIT hai 

ne copiilor săraci din Bucureşti. In 
15 Febr. d. Donesan, primarul Bu- 
cureştiului, a împărţit, în faţa tuturor 
membrilor consiliului, haine la 170 
de copii săraci, cari laviţă carte la 
şcolile din capitală. Hainele au foit 
cumpărate din suma de 100 mii lei, 
pe care a dăruit-o, anume pentru 
scopul acela, Majestatea Sa Regele. 
După primirea acestui frumos dar, 
toţi copiii au cântat imnul regal,

•
PROCESUL MOŢILOR. In 23 

Februarie a. c. era să se judece, Ia 
înalta Curte de Casaţie, procesul fos
tului inspector de domenii I. Popes- 
cu-Pera, condamnat pentraci a pă
gubit pe Moţi când cu exproprierea 
pădurilor lui Moriţ Tischler, pe care 
l-a favoriaat. Din cauză că şedinţa 
din alua numită a fost întreagă ocu
pată cu recursul Cotrocenilor, pro
cesai Moţilor a fost amânat la 17 
Marile 1937.

*
UN COPIL DE 14 ANI ÎMPUŞCĂ 

O FETIŢĂ DE 12 ANI. Duminecă 
seara tn timp ce fetiţa Rupă Iuliana, 
de 12 ani din Sibiu se afla in casa

părintească împreuna cu minorul No
vac Fiorea de 14 ani, acesta luând 
un revolver a tras un g’o* ta in piep
tul fetiţei. Gloatele nemerind drept 
în inimă, fetita a murit pe l*c. Nu 
se ştie dacă este vorba de o crimă 
san o simplă imprudenţi. Copilul 
Fiorea Novac a dispărut 

•
INCORPORAREA RECRUŢILOR 

După ştiri date de Ministerul Apă
rării N’t'oEal-, tinerii d'n cort’rg n 
tul ! 937 vor fi chemaţi sub arme pe
ziua de 1 Aprilie 1937,

*
FACTURILE Şl REGISTRELE 

COMERCIALE. Ministerul de Finanţe 
a hotlrP, ca Industriaşii şl comerci. 
anţif să prezinte la control agenţilor 
fiscali, t’mp de doi ani dela data în
tocmirii, facturile şi registrele con
form art. 75 din legea timbralul, U- 
nti controlori cereau facturile pe 5
ani, ceeace nu e legai.

•
FOSTUL ÎMPĂRAT AL AB1SI- 

N1EI îşi cumpără moşie tn Cehoslo
vacia. Gazetele cehoslovace scriu c i 
Negusul are de gând s i  se mute şi 
să vieţuiască de acam înainte în Ce
hoslovacia. In vederea înfăptuirii a- 
cestui gâad el a însărcinat pe nişte 
imputerniciţi de ai săi ca sî-i cum
pere o moşie în preajma localităţii 
Noyord şl, după Cum se svoneşte, 
târgul e acum pe sfârşite, aşt că nu 
peste mult Negusul va ajunge cetă
ţean tn toată lrg ‘.a al Cehoslovaciei. 

•

SCADE PRODUCŢIA DE PET
ROL. Anal trecut s ’aa scos din pă
mânt in luna Ianuarie 2530 de va
goane de ţiţeiu pe ai, anul acesta ia 
Ianuarie s ’au scos însă numai 1980 
vagoane, prin armare ca 550 vagoa
ne mai puţ'n. Această scădere în
seamnă o pierdere pentrn Calea fe
rată, care va duce cu a sută de mii 
de vagoane de ţiţeiu la an mai pu
ţin. S latul va câştiga cu un miliard 
de lei mai puţin li  an. Iată la ce ne 
face băgători de seamă ziarul „Ar
gus" dela Bucureşti 1 

*

ANUNŢ- In biblioteca Partidului 
National-Ţăiăaesc au apărut până 
in prezent următoarele broşuri:

1. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei

2. Prof. G RĂDULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 lei.

3 I ON M1HALACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P.SUCIU. Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei

5- Prof. VIRGIL MXDGEARU: 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag. 8 lei.

6 Programul P■ N- ] ■ redactat in 
grei popular, 102 pag 10 lei-

7 Prof. G ZÂNE: Ţărănismul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag- 
5 lei-

8 IL ARIE DOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag

Afară de acestea au mat apărut, 
in Biblioteca tineretului national ţă
rănesc diri Jud Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în

Inp •
1. Prof VIRGIL MADGEARU: În

demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei•

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

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizată judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N T‘ asupra acestor lucrări

folositoare şt-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-le, işi 
vor putea î~ begâti cunoştinţele şt 
îşi vor putea oteli tnimele şi credinţa,

Aceste broşuri se găsesc de vân
zare la Ca°a Partidului în Bucureşti 
Str. Clernenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se vor adre a în Str Cle- 
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National Ţărănesc Broşurile 
acestea sr vând numai p b mi gata 
seu se expediază contra ramburs-

Fac-:m un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizetit ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpă'ănd şi răspândind in 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N Ţ.

DACĂ S ’AR TOPI GHIAŢA 
dela cele două capete ale păm&utu- 
luţ. Ua mare învăţat american a acrls 
o ciudată carte cu privire la topirea 
gh'eţel dela crle două capete ale pl- 
mântalul, îa care spune, că dacă s’ar 
topi dintr’odatl Io*ti această pătură 
de ghiaţă, care se afla aco’o, atunci 
apa mărilo' şi oceanelor de azi s’ar 
miri cu 45 de metri, peste ceeace 
este acum. Mtrindu-se sşa de mû t 
apa, o bună parte de pământ uscat 
s ’ar îneci.

•
ÎNAPOIEREA VOIVODULUI MI- 

HAI IN ŢARĂ. Măria sa Voivodal 
Mihai s ’a înapoiat la siârşitnl săpti-

Caut
Un morariu bun şi dnstit la 
o moară de apă, moara se 
află !n Orăştle.
Informaţluni Ia MOISĂ IOAN 
Arâadaşul morii, com. Clstău

O  t i n t  p e n t r u  a  c u m p ă ra ,

un foiu şl alte unelte 
pentru meser a de fierar.

Viorel Gavrilă
f i e r a r .  ..1 .....

Corn. Poiana-Valea-Iepll 
jud. Hunedoara

Abonaţi „Soliaw

mâni trecute în ţară. Intru întâmpi
narea Măriei S*le au eşit miniştrii, 
deputaţii gl reprezentanţii tuturor au-
torftlţilor civile şl m’l'tar* din Bu
cureşti.

ROMÂNIA.
Mi ni Herul Justiţiei, Dir»fţinne* g*n.

Publicaţiune.
Dl Tiberlu P. Neutfadter, născut 

la 24 Noemv ie 1912 in eoni. Petro 
şanj (Hinedoara), domMliat în com, 
H*ţ?g, atr. Lungă Nr. 30, a făcut ce
rere ace«tui Minister de a fl autorizat 
*ă Schimbe pe p*za art. 10 numele 
său patrimonic de Neus'âdter în a- 
cela de Orăfanu, spre a se numi Ti- 
barifl Orăfanu

Ministerul publică aceasta, eoni. 
art. 11, spre ştiinţa acelora cari ar 
voi să facă opoiiţiune in lem ennl şi 
condiţinnile prevăzute pe alin. II. al 
zisului articol şi de ari. 3 din legea 
asupra numelui din 8 Aprilie 1936.

Un loc arător
de ţ ’rca 400 stp., aflător în 
hatârul comunei Şibot dea
supra Izvorebr este de vân
zare din mână liberă. — Doc
tori să se intereseze In can
celaria advocaţială a dlui Dr. 
Altx. H e r l e a  din Orăştle.

Birou de arhitectură
0 . Ionescu  şi
1. Ciurdărescu

Arh'teeţi, studii de planuri şl con
strucţii de orice fel. — ORÂŞTIE, 
Str. Avram fancu Nr. 6, şi DEVA 
Str. Regina Marla Nr. 11.

t nat
Dau tn arendă cu Începerea 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cn 2 p!etrl,|situată 
in comuna Orăştloara de jos, 

Informaţluni la subsemnata!: 
Dr. A U R E L  B ACI U  
Com. Orăştloara de jos.

Cetiţi numai „8 olia“

Q krm i Dr. A i iX .  HBR&IA, Tiparnl Tinegrafisl .AUMINA»’ ©riistfs.


