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Libertate, egalitate şi dreptate 
au fost lozincile cari ne-au dus 
la biruinţele frumoase de până 
acuma şi în eîe trebue st cre
dem dacă voim să izbândim 
în viitor,
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Libertate i i  p m  de ori ce! Ţ iganul ş i slănina.
s a u

Vlad Aurel şi achitarea lui.
Lumea este mare ş! oamenii 

sunt feluriţi. De-aici apoi rezultă 
că şi faptele şi cugetele oameni
lor din diferitele ţlrl sau provin
cii sunt felurite.

Aşa de exemplu Germania, 
care are un popor rece yi război
nic, pr'n pornirile îmăşi ale rasei, 
cugetă şi fâptuleşte altfel ca de 
exemplu popoarele cari au mai 
multă căldură sufletească, cum 
aunt popoarele latine, etc. Ger
manii veacuri de-aiâidul s’au su 
pus celei mal mari dictaturi. El 
nfel odată nu au luat contact cu 
libertatea adevărată, cu democra
ţia adevărată, cu principiile ei no
bile de frăţietate şi egalitate şl 
de-aceea nu au putut să-l Înţe
leagă nfei-odată sensurile şl să o 
îmbrăţişeze.

După războiul mondial un îr- 
termedzo scurt de regim demo
cratic a stăpânit fn Germania, dar 
aceasta a fost insuficient ca o În
treagă structură de rasă să se 
schimbe şl să se adopte un alt 
sistem de organizare.

Tradiţ'onallsmul concrescut al 
rasei l-a adus la dictatura lor et
nică, care este aceeaş, f e că este 
îmbrăcată în cămaşa de fier a e 
pocel eroice, în costumul Istoric 
al Iul Fridrich cel Mare, — în re
dingota lui B smark sau în că
maşa cu centură şi sfastică a Iul 
Ado'f Hitler.

Fondul e;te acela?.
lăcătuşirea forţelor politice, In 

gândirea şi voinţa dictatorului pen
tru realizarea binelui public prin 
acest mijloc.

Buiilonul de experienţă şl de 
cultură a sistemului este foarte 
propilce, —■ căci nici unde nu gă
sim sub aspect de structură inte
rioară o aplicaţie mal mare ca la 
fiinţa germană pentru supunere.

Pentru un german aceasta este 
normal şl germanul nu are senti
mentul unei organizaţii colective, 
-—'fie «le chiar de stat, — dacă 
nu este încătuşat în pu erile unei 
volnţi «are să-i supună să-i or do 
pe şi el să făptuiască fără cârtire.

Dar dacă aceasta este situaţia 
germană, — nu înseamnă că prîn- 
tr’o simplă Imitaţie fără contro
lul serios al factorilor determinaţi 
al formei de organizare a unul 
popor, -  să adoptăm pur şl slm- 
p’u şi noi dictatura.

Alta este situaţia stru tura’ă a 
fiinţei române care cere o orga
nizare corespunzătoare.

Noi de veacuri am luptat pea- 
| tru libertate şi eu ne dăm liber- 
| tatea cucerită scump decât odată 

cu viaţa.
Noi intelectualii români din 

Ardeal avem o răspundere pentru 
organizarea poporului nostru şi 
deacela ne grăbim să-i spunem 
adevărul îu faţă.

L bertate, egalitate şi dreptate 
au fost lozincile cari nc-au dus ia 
biruinţele frumoase de până acuma 
şi la de trebue să credem dacă 
voim să izbâadim în viitor.

IO r. A le x .  H e r l e a .

L i b e r a l i i
iară? prelungesc sîarea de asediu
până la 15 Sept.

Proectul de lege pentru prelun
girea ştirii de asediu, care expiri 
la 15 Martie se prelungeşte pe timp 
de 6 luni, adică până la 15 Septem
brie* Proîctal d i dreptul guvernului 
de a mai prelungi stirfie excepţio
nale cu alte 6 luni print’un jurnal al 
Consiliului de miniştrii. Deasemenea, 
se previd şi nnele modificări a legi. 
lor speciale pentru menţinerea şi asi
gurarea ordlnei. Parlamentul va dis
cuta In cursul acestei săptămâni ac< st 
proiect. Si ved* ci ei nu pot men
ţine ordinea liră ştirea de asediu.

S’a împlinit

sorocul liberalilor.
După ultimele eiiii pe ceri le-am 

primit dela Bucureşti, se pare că li
beralii s’au hotădt să închidă parla
mentul la 15 Mart e Şi să nu 1 mai 
prelungească*

As1 fel fiind, însemneeză că lor 
li-s’a  împ’init sorocul fi că Irebue să 
ne aşteptăm în f ecare zi la mari 
sch'mbări în politică.

Toată lumea crede, că Partidul 
National-Tărănesc este singurul p3r- 
ţid seri os, care poate veni la putere*

Cine nu cunoaşte povestea cu ţi- 1 
ganul, care a furat o slănină în timp 
de neagră noapte, când nu vedea 
calea de a trece cu ea fn spate peste 
puntea unei ape, ce-i stătea în cale 
a?a apoi în năcazul lui a Început, 
să se roage lui Dumnezeu:

Lumină, Doamne, lumină,
Că îţi voiu da slănină!

S’a in'ămplat, că char  atunci a 
fu’gerat astfel ţiganul a văzut puntea 

j şi a  trecut peste ea. Ajuns, să treacă 
hopul, faraonul rămas tot ţigan, şi-a 
schimbît vorba zicând:

Acum, Doamne, ori vei lumina 
ori nu vei lumina.

Că slănină nu vgi mânca!
Aceasta etică ţigănească Şi-a în

suşit-o Aurel Vlad fn procesul său 
penal pentru delapidarea alor 27» 
milioane lei bani publici dela Ca
mera de agricultură ba practică una 
fi mai repugnantă fi mai josnică, 
dupăce a fost achitat de tribunal, 
ceace denotă o înspăimântătoare lip
să a moralului de răspundere cum 
Şi a  perceperii, ce va să zică un a- 
buz dus până la gradul de Infrac
ţiune — la deplorabila fost excelentă* 
In loc să-şi presere cenuşă pe cap 
şi să-şi bată peptul zicând: mea cul
pa, mea culpa, mea maxima culpa; 
în loc. să cadă în genunchi si să 
mulţumească parchetului pentru lar
ga şi nemeritata bunăvoinţă, ce i-s’a 
acordat dela începutul procesului; 
în loc de omagii tribunalului pentru 
extraordinara clementă, dând o sen
tinţă sticlă de Bologna din punct de 
vedere el dreptului penal; în Ioc, 
să-şi exprime recunoştinţa pentru 
martorul Suciu Sib’anul, pe care i’a 
adus pe cheltuiala proprie la dezba
tere şi care de astfel şi el are răs
pundere în cauză, — pentru devo
tamentul, căutând, să-l scoată pe 
fosta excelentă din a p ă ; în loc să 
se gândească la zelul apărătorilor 
sei, cari aruncau totul în capul săr
manului A. Verniche8cu, ca să şi 
scoată din tină clientul; în loc să se 
res mtă de nobleţă coacuzaţiîor, cari 
şi ei fi-au pus umărul, să înpingă 
carul spre achitare, — dsa dă pe 
teribilul calomniând chiar şi parche
tul ca o femeracitaSe fără seamăn, 
afirmând, c ă : » * *. chiar şl unele or
gane ale parchetului au consimţit a 
deveni uneltele politicianismului a- 
cuzând pe dl Dr- A Vlad" iar la el 
loc: .Di* Vlad nu-şl putea închipui

d e :  Dr. Iustin Pop.

să poată exista în aceasta tară un 
procuror atât de temerar §! lipsit de 
tnieligentă, care să cuteze şt să ri
dice o acuză" etc. Ss descarcă apoi 
asupra kberalilor şt a part* nat< ţâr. 
învinuind, că toti aceştia au făcut 
un complot încercând să discrediteze 
pe excelentă sacrosanctă şi inviola
bilă. Cine citeşte panhetiil hipermur- 
dar cu expectoratiunile insane ale 
lui A. Vlad, plasate fn fiţuica sa  dela 
Orăştie, involuntar îşi pune întreba
rea: tar a nebunit?

Este îndeobşte cunoscut că sâr
me nul Vlad e o ruină patologică, 
care nu răspândeşte în jurul său de
cât putoare, de acea gazetele l’au 
şi botezat cu numele, ce-i potriveşte. 
Se putea deci, ca limbajul, pe care 
de altfel el l-a ţinut în întreagă viata 
lui, acum, când el e un neom şi când 
se verifică certificatele doctorilor dela 
Puikerdorf şi Cluj, — să fie altul 
decât productul de cloacă al unui 
ind vid, pe care de mult l-a străbă
tut boala in8eniei morale?

împotriva acestui nenorocit, hi- 
perindicat pentru ospifiu de alienaţi, 
nu era lipsă, să se organizeze vre’un 
camplot. Ll demult s’a  compromis şi 
şi-a cheltuit toată consideratiunea 
prin faptele lui deplorabile prin ma
nierele lui impos’bile în societatea 
omenească şi prin anturajul întreţi
nut care de altfel e în conformitate 
cu el, aşa că presa din capitală de 
mult l a  declarat iresponsabil mai 
ales in domeniul politic iar opiniu- 
nea publică l-a clasat între cei morţi.

Nici nu pentru ei, ci pentru inte
resele generale voiu face aci o scurtă 
schiţare a  procesului lui penal în 
spectrul dreptului penal, căci o tra
tare mai pe larg ar avea locul în- 
tr’o revistă juridică,

*

Fată de acuzarea temeinică a  
parchetului, bazată pe textul lumi
nos al legii, care nu sufere nici o 
răstălmăcire, A. Vlad s a  apărat în 
modul obicinuit al găinarilor: Nu 
ştiu, n’am văzut ne greu ca pămân
tul. Arunca totul asupra slugo;ului 
său politic, A. Vernichescu şi s’a 
mai referit şi Ia decedatul văr al său 
Victor Bontescu, care din altă lume 
nu putea să-l contrazică* Tactica a- 
ceasta a urmat-o pentru motivul, că 
el ştia prea bine, că substratul ma
terial al crimei de delapidare exişti
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în mod indiscutabil, se temea deci 
câ orice dovadă împotriva lui i-ar fi 
fatală.

înaintea tribunalului stăteau ur
mătoarele fepte certe cari excludeau 
orice controversare a lor:

1. A. Vlad era prezidentul came
rei de agricultură dar gt al băncii 
Ardeleana;

2. A. Vlad a ridicat cele 27» mi
lioane dela Banca Naţională sem
nând de primire astfel în conformi
tate cu cele mai primitive rcgule şi 
îndatoriri oficiale trebu’a, să cunoas'ă 
în tot timpul toat* gestiunea came
rei tot aga si a  băncii, el deci era 
în primul loc şi în cea mai mare 
măsură răspunzător, deoarece el a 
ştiut, că cele 27» milioane au intrat 
în posesiunea gi patrimoniul camerei, 
trebuia deci să gtle şi de soartea lor 
mai ales că o sumă aga de mare şl 
neobicinuită în gestiunea financiară 
a camerei, pretindea o îngrijire şi o 
administrare de o specială rigoare-

3- A. Vlad trebuia, să controleze 
ce sa întâmplă cu cele 27» milioa
ne gi cum el era şi presid- băncii 
inomts a ştiut gi a trebuit, să gtie, 
că banii au fost depuşi la banca, 
unde el era gt este dictatorul. Această 
gtiintă trebuia, să o aibă ca atât mai 
mult, că banii aveau o destinatiune 
fixă, strictă şi el ca president al ca
merei avea suprema datorintă, să 
îngrijească, ca bănit să fie întrebuin
ţaţi în scopul, pentru care au fost 
primiţi dela minister.

El n a  făcut aceasta pentru sim
plul motiv» că a  aprobat şi consim
ţit, ca banii să fie depuşi la banca 
lui. Cine va crede, că A. Verni- 
chescu fără ştirea şi aprobarea lui 
Vied şi a  lui Suciu Sibianul, cons, 
agricol — să sustragă cele 2 jum. 
milioane dela stricta lor de st: naţie şi 
să le treacă la Ardeleana?

4. A- Vlad n a  luat nici o măsură 
nicicând, ca cele 2 milioane jum., 
despre cari pretinde, că A. Verni- 
chescu le-a trecut singur în mod 
abusiv la Ardeleana, — să fie res
tituite camerei de agricultură pentru 
a fi date destlnatiunei lor de ordin 
general- Doar prezidentul camerei 
aflând de abuzul directorului, trebuia, 
să dispună intrarea în legalitate mai 
alta. că a avut pentru aceasta un 
timp mat lung de un an, până la 
căderea dela putere a part- naU-tăr- 
în anul 1933 Novembre.

5. A. Vlad şi ceilalţi dela cameră 
dela început s’au simţit cu musca 
pe căciulă, de aceea au făcut inter
venţii la d> Voicu Nitescu, ministrul 
egricult. de atunci să aprobe depu
nerea banilor la Ardeleana* Nu ştiu, 
din cari motive aprobarea n’a urmat 
dar chiar dacă ar fi urmat ea era 
inoperantă în fata dispoziţlunilor legii. 
De aceste intervenţii a avut cunoş
tinţă şi A. Vlad şi a participat la ele.

Dacă vom pune aceste fapte certe 
fi conclu8iuni hesistibile în combi
naţie cu felul, cum se constituie res
ponsabilitatea sub raportul codului 
penal în cazul de fată» vinovăţia lui 
A> Vlad nu mai admite nici o argu
mentare de sens contrar*

In specie avem de a  face cu o 
cameră de agric., care e o in st. pu
blică sistem cooperativ şi nu biro
cratic- A. Vlad afirmă, că A. Verni- 
chescu fără ştirea şi aprobarea sa 
şi fără vreo hotărâre a cons, de adm. 
cu dela sine putere, ebuzând de si
tuaţia pe care o avea la cameră, a 
depus cele 27» milioane, la bancă. 
Ţinând seama de considerentele de

mai sus, cum fi de natura infracfu- 
nei în specie şi de modalităţile, cum 
ea poate fi săvârşită — chiar în sta
rea de fapt afirmată de A. Vlad, este 
indubitabil, că A* Vernichescu nu 
poate fi singur responsabil, ci este 
răspunzător în măsură completă pre- 
sidentul, care a aprobat abuzul lui 
Vernichescu şi a  lăsat banii la locul 
oprit de lege până Ia descoperirea 
abuzului de către anchetă Banii a- 
c^ştia fără aprobarea verbală sau 
tacită a presid. Vlad nu puteau, Să 
existe la benca Ardeleana, când deci 
el a aprcbat verbal sau tacit depu
nerea, atunci s’a săvârşit crima de
lapidării şi de către el ca coautor. 
Nu se cere, ca A. Viad, pentru a 
deveni infractor, să fi participat a- 
numit !a o şedinţă a Cons, de adm* 
şi acolo să contribue cu votul său 
la o hotărâre de felul, ca cele 2V» 
milioane să fie depuse la banca 
Ardeleana. Afa o concepţie greşită 
ar în suma, că delapidarea s’ar ft 
putut săvârşi numai date f ind aceste 
condici, ceace ar atrege, că sustra
gerea banilor publici fără o hotărâre 
a cons, de adm. garantează impuni
tatea neputându-se constitui, în lipsa 
formelor, infracţiunea.

De a Ifel chiar dacă cu o b’ân- 
detă greşit aplicată am cal fic * au
xiliară participarea lui A. Vlad, şi în 
acest cez el e complice în delapi
dare deci si în calitatea acesta ră
mâne încărcat cu vinovăţia şi răs
punderile civile iar dacă am merge 
cu indulgenta până la a-1 considera 
pe Vlad ca un participant ulterior, şi 
atunci el s’a făcut pasibil de Infrac
ţiunea prevăzută în art. 286 al cod. 
pen. nou comb, cu §§ -ii- 374—376, 
cod. pen. ardelean, ceace ierăş i-pu- 
ne în sarcină răspunderea penală şi 
civilă.

Că justiţia a tratat această afacere 
penală cu cea mai largă indulgentă 
şi chiar cu clementă, reese peste ori
ce dubiu din următoarele:

1* panhetul în cursul um ăririi s’a 
purtat cu o delicateţă cu totul nto- 
bicinuită faţă de învinuitul A. Vlad;

2. parchetul nickând n’a sol citat 
instrucţie în cauză, deşi ştia prea 
bine, că în o afacere de gravitatea 
acesteia, în care era vorba de dela
pidarea a!or 2 milioane ş : jum. bani 
publici, la spatele cărora mai stăteau 
fi alta 4 milioane şi jum. daune în 
prejudiciul camerei de agi ic., — i-se 
impunea a cere instrucţie,

3. parchetul s’a limitat la un re
chizitor definitiv de un cuprins su
mar, dovadă, că nu tinea la acuză 
cu maniere energice,

4. parchetul n’a cerut arestarea fi 
punerea în prevenţie a acuzatului A< 
Vlad deŞ în aşa o cauză gravă fi 
de mare substrat se impunea aresta
rea în mod imperativ,

5> parchetul n’a propus instruct a  
nici la desbalere, ci s’a mulţumit cu 
ascultarea ca martor a Iui Suciu Si
bianul, care:

a) a fost gi este duşman de moarte 
cu A. Vernichescu, asupra căruia 
s’au năpăstuit Vlad şi apărătorii sei, 
stiigând: răstigniţi-), căci el e dela
pidatorul 1

b) care şi el are răspunderea so
lidară cu ceilalţi pentru sustractiunea 
alor 2 milioane gi jum . în calitate de 
consilier agricol membru de drept al 
camerei de agric.

In felul acesta s’a  produs situaţia, 
că Suciu Sibianu a  avut toată po
sibilitatea de a  grăi în instanţă, fiind 
Ia laigul lui, aruncând toate păca

tele în sare'na duşmanului său de 
moaite pentru a salva pe cel cu cea 
mai mare răspundere, care era A. 
Vlad. Era o necesitate procedurală 
inexorabîă şi de o elementară ce
rinţă, să se asculte şi A. Vernichescu 
cel inundat cu o la vină de acuza- 
t'uni ale colegilor săi în răspunderi, 
f<e ca introdus în cauză în calitate 
de acuzat fie ca martor, ca să poată 
răspunde esupra celor aruncate asu
pra lui şi să fie confruntat cu duş
manul său de moarte Suciu Sibianu. 
Numai în felul ace ta putea, să a- 
precieze tribunalul asupra declara- 
tiiior unuia şi ale celuilalt, de altă 
parte numai în felul acesta era sa
tisfăcut simţul de drept. Eu de altfel 
em spus-o dela primul început ş; am 
erătat şi instanţelor că Vernichescu 
e rcgisorul afacerii. Ori asta, de sine 
înţeles, nu excludea vinovăţia şi a 
altora.

Con8iantine8cu, care a  asasinat 
pe tatăl său şi pe mamă-sa în mo 
dul cel mai bestial, a  avut cea mai 
largă libertate de a-şi spune cuvân
tul de apărare în fata instanţelor, cu 
atât mai mult trebuia, să i-se creeze 
această posibilitate şi sărmanului 
Vernichescu. care a fost t :nut în afară, 
de templul justiţ:ei, luând din darul 
lui A. Vied şi al apărătorului Iui în 
calitatea de acuzat de onoare.

6. Nici tribunalul n ’a ordonat as
cultarea lui Vem chescu şi nici ins
trucţia, deşi proc. pen* i-dădea acest 
drept.

lată deci,'.că A* Vlad achitat f ind, 
el e benf ciarul graţ el parchetului şi 
a tribunalului. Sentinţa deci nu poate 
fi condamnatoare pentru cei vize ţi de 
agratiatul A. Vlad şi aceasta nu 
poa'e spera nici o satisfaci e dela 
opinia publică sănătoasă, din con
tra, aceasta are toate elementele date 
pentru a 1 osândi. Si mai credem, că 
fi parchetul îşi va lua inev labila 
satisfaci e pentiu insultele şi calom
nia neruşinată, ce i-le-a aruncat 
clientul menajat-

*

Care este situata creată mai ales 
pentru nenorocita Cameră de Agri
cultură pe urma sentinţei de achi
tare a  tribunalului? Răspunsul e: 
ea este păgubită cu 2 milioane ju
mătate lei, destinaţi unui i mportant 
scop de interes general: de a cum
păra grâu de însămânţate gi a-l dis
tribui agricultorilor. In afară de aceste 
2 milioane jumătate daune sa u  mat 
constatat şi alte 4 milioane jumătate 
lei în cursul anchetei ca daune cau
zate camerei-

Cine e autorul sau autorii acestor 
daune? — Nimeni, deşi toti gestio
narii ei cu răspundere, sunt cunos
cuţi- In alte judeţe, — acum  de cu
rând am cetit, — camerele de sgri 
cultură îgi zidesc palate proprii- Cea 
din judeţul Hunedoara e dusă pe 
râpă de sinistrul duumvirat Vlad- 
Vernichescu.

Să fie sigur Vlad, că nu s’a  spus 
încă cel din urmă cuvânt nici n’a 
răsunat ultimul acord in procesul lui 
penal. Mai sunt încă mlj.oace pen- 
truca răspunderea lui să se realizeze.

Din contră putem să-i aducem la 
cunoştinţă că sentinţa este deja ata
cată cu apel.

8

Ar fi, să mai răspund la acelea 
părţi ale pamfletului furibundului, 
cari mă privesc personal* Dar ce să 
răspund acelui neom care poartă în 
buzunar certificatele doctorilor, că 
el a  fost nebun 12 ani şi boala lui

poate izbucni din nou în orice timp 
şi când interesele lui o cer, se apără 
cu Iresponsabil fatea lui patologică? 
Nu mai ştiu nici e u : este el un şar
latan sau bun pentru casa de ne
buni. Atât numai, că el citează din 
memoriul meu, pe care l’am înain
tat tr bunelului, numai o mică parte, 
pe care înţelegea să-o utilizeze îm
potriva mee, toate celelalte pagini, 
cari cuprind expunerea de fapte şi 
argumentarea juridică de o irezisti
bilă forţă, le ascunde. De ce nu pu
blică întreg memoriu1, doar |i  aşa 
m’a ameninţai, că-I va publ'ca în 
toate ziarele? Ameninţarea aceasta 
îmi este foarte binevenită făcându- 
mi un excelent serviciu mai ales, că 
am dovedit, cum şi-a plătit A- Vlad 
daforia de daune cu casa băncii 
Ardeleana din Petroşani.

C etes\ că în noua lege asupra 
responsabilităţii ministeriale se va 
introduce dispoziţia, că oricare cetă
ţean poate denunţa pe un ministru 
pentru încălcarea de lege. E vorba 
deci de un actio popularis, foarte 
bine venită mai ales la noi dar foarte 
întâ z'ată, căci aşa-i la noi. Mj-am 
făcut şi eu o sfântă dstorintă cătră 
societate, tară şi binele obştesc ba 
chiar şi către mine pentru a-m! apăra 
interesele juste, prin memoriul dls- 
plăcut al acelui Vlad, care vecinie 
striga moarte asupra celor, ce se a- 
ting de banii publici şi pe urmă el 
s’a făcut pasibil de pedeapsa cu 
moarte. Mai a ră t că nu eu, ci furi
bundul falsifică chestiunea salarului 
lui de president, pe care l a  băgat 
la buzunar In fiecare lună 10.000 lei 
până s’a sistat, când apoi au urmat 
diurnele frumoase şi chelt. de depla
sare aşa, că el n ’a efit păgubit, ci 
foarte bine răsplătit pentru gigantica 
muncă, cu cate a  înfundat şi neno
rocit camera presidată de el.

Incheiu, căci marele Goliat m o  
făcut harcea-parcea aşa, că nu mă 
mai slujesc puterile* Totuşi voiu face 
efortul de a  reflecta aci la următorul 
pasaj din pamfletul excelenţei sale 
A. Vlad:

»Regretăm însă an lucru, anume 
că actuala legiuire nu permite, ca 
acest nenorocit individ să primească 
singura pedeapsă, pe care ar me
rita-o, adeca cel puţin de 2-orl 25 pe 
acea parte a trupului său, care sin
gură mai merită, să fie luată în con- 
sderetune.m

Răspund:

L’am înţeles pe excelenta sa: el 
vrea, să f e de str.ctă legal tate fată 
de acea parte a corpului meu, care 
singură mer tă, să fie luată în con- 
s deratiune• li propun deci un ex
pedient:

Cum eu în întreagă viata mea 
l’am servit pe excelenta sa ca cea 
mal mare atenţiune şi cum excelenţa 
sa ţine aşa de mult, să se atingă de 
acea porte a  trupului meu, pe care 
în8uş şi-a ales-o ca pred lectă, — îi 
pun la di8posiţie această parte spre 
a-Şi dovedi consideraţiunea pentru 
ea atingându-o în loc de bâtă — cu 
buzele sale cel puţin de 2-ori 25 ori 
. . . în  line de căfe ori vrea dsa. '

Aceasta man testare a  dsale ar fi 
un act de condescendenţă şi nu hai
ducesc şi pa de asupra ar întrunişi 
gândul bun al excelenţei sale fiind 
— cum zice. dsa — admisă de ac
tuala legiuire astfel gestul excelenţei 
sale ar fi ţinut în nota legalităţii.

Dr. IUSTIN  POP.
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M i l  d i  P if t ia  Renohet
îşi no învăţător m odel

In toate faptele noastre trebuie 
să ne gândim la sfârşitul lor. 

La Fontaine.

Preoţilor li-s’a interzis
i§ă mai facă  politică alături 

de partidele cari agită.
Ei pot fnce politicii 11 înnoi în 
P A R T ID E L E  SERIOASE.

Se respinge ideea înfiinţării unui perfid clerical.
Luni d’m’neaţ* la orele 9'30 s’a 

deschis sesiunea extraordinari a Sf. 
Sinod, sub preşlderţia Patriarhului 
Mlron Crla'ea. După un scurt serviciu 
divin, Patriarhul Miron a deschis şe
dinţa, apoi dl Iamandi, ministrul Cul
telor a dat ciiire Mesajului regal de 
descidere a seslunei extraordinare şi 
a făcut o largă expunere asupra mo
tivelor, cari au determinat guvernul 
s i i-a măsuri pentru a readuce pe 
preoţii răticiţl de flgaşul tradiţional 
al bisericei.

Guvernai na cauţi să impună ex. 
duderea preoţimii din viaţa politici, 
— spâne dl Iamsndi, — ci vrea 
numai o delimitare strictă a rolului 
preoţilor. Sc cere intre altele

preoţilor să nu participe 
la acţiuni, cari pot duce 
la agitaţiuni, ca luare de 
jur Aminte etc.

S’a hotirit apoi instituirea unei 
comisiuni pentru redactarea unui re
gulament, propunere care a foit pri
mită cu unanimitate.

Ven'nd apoi In discuţie chestiu
nea înfiinţării unui partid clerical, — 
chestiune propusă de unii membrii 
ai Sf, Sinod, — dl ministru lemandi 
a declarat cg un astfel de partid nu 
se poate concepe în Statul liber, care 
este România Mare.

In consecinţă Sf. Sinod a respins 
ca unanimitate ideea înfiinţării aces
tui partid.

Liberalii şi
A sosit timpul, etnd forţaţi de cu

ţitul, care s ajms până ia os, să 
spunem adevărul, sub forma lui reali. 
Ne trage cineva la răspundere pen- 
tru-Că mărturisim adevărul ?,Se post», 
pentru-ci totdeauna adevărul a «apă
rat. Dar n’au de ce să se supere li
beralii când le spunem, că sub fai
moasa conducere a lor, învăţătorii 
an dus cele mai grele sile.

Nu se pet lăuda că le-a Îmbună
tăţit situaţia personală, sau că le-a 
pas la dispoziţie m'jloacele cele mai 
practice, pentru un cit mai bun mers 
al învlţămlntulni.

Şi iati pentru ce spunem că su 
dus cele mai grele zile: 1. Prin legi 
i-au făcut pe Învăţători vinovaţi că 
nn trimet oamenii copiii la şcoală. 
2. Prin ordine, invăţitorii sunf traşi 
la răspundere pentru că pr marii na 
sdac lemne Îs şcoală. 3. Tot Învăţă
torul este vinovat e i notarul au d i 
banii, pentru ca sk ss cumpere cele 
necesare la şcoală.

Nn numai atâs. Un damn minis-

învăţătorii
tru, la postul radio din Bucureşti, a 
batjocorit pe învăţători că uu-şi fac 
pe deplin datoria şl că nu dan sfa
turi medi ale sltenilor, reeşind — a- 
proape — că Învăţătorii sunt vino
vaţi de starea sanitară decăzut! a ţă
ranului nostru. Dar părăsiţii dela mi
nisterul sănittţii ce lucrează? Care 
este chemarea lor? Na jîfaesc ei Sta
tal cu zeci de milioane anual ? învă
ţătorii se vor îndrepta şi către aceste 
rele ale statului, dar mai fntâlu tre- 
bue desinfect&t Minsiterul Sănătăţii.

Aceste răni totuşi trebuesc vinde
cate. Şi doctorul lor este învăţătorul. 
El şi numai el, pentrucă D zeu i-a 
dat să sufere.

Şi Ca răsplată pentru munca de
pusă, iată ce i-au dat liberalii: au 
scumpit viaţa cu aproape 100# «i 
bietul învăţător, cu aalarul de 1600 
până la 2000 lei lunar, trebuie să fie 
un cerşetor.

Aceasta e răsplata tip „liberal".
Deva, 2 Martie 1937.

B.

In vederea eumpl*ărei caselor fos
tul preot Fiiimonescu de către B seri
ca ort. Rom. ca case parohiale au 
fost convocate ta ziua de 23 Febru. 
arie 1937 la primăria comunală co
mitetul comunal şl cel Bisericesc ort. 
pentru a ajunge la un Înţeles ca Bi
serica să cedese şcolile sale propii 
comunei iar comuna în schimbul aces
tora s l predea Biserici un ajutor bă
nesc pentru a putea cumpăra casele 
fostului preot Fiiimonescu.

L i şedinţă au luat parte ambele 
comitete Notarul Wolf, secret, corn. 
Muntoiu, preot. Rusu, perceptor. Stă- 
nescu căpitan Ordean prop, caselor 
! ’ un număr foarte însemnat de cre
dincioşi ai Bis. Ort. Rom.
Sosind in dţcuţie chesiuaea de mai 
poporal şi corn. Bis. Ort. Rom. s’au 
opus la cedarea şcolilor luând cuvât- 
tul Luca I. Dan arătând motivai pentru 
care Biserica nu voeşte să cedeze şco
lile comunei şi susţinfd sus şi tare 
ca Biserica să cumpere casele foitu
lui preot Fiiimonescu, fiind întrerupt 
de Giurgiu Itimie membru în ambele 
comitete care puţin ameţit de tăria 
alcoholului nici nu putea să precize
ze ce voeşte.

La un moment dat se ridică Iov. 
Fiorea care caută să-l Întrerupă ame
ninţă adul cu pumnul in masă şi zbe- 
rând „zi ştie toată lumea căci acel ca
re caută aă mai apere iateresele inte
resele şcoalei î-1 scot pe fereastră afa
ră" (arătând cu mâna spre Lucs I. 
Dan) Dl. căpitan Ordeanu visând 
acest gest frumos din partea Dini

ŞTIRI.
RECTIFICARE. Ne facem o plăcută 
datorie s |  arătăm că la adunarea co
mitetului nostru j adeţian care a avut 
lo: îa i  Martie Ia Devs a luat parte şi 
Dl. ALEXANDRU OANCEA indus
triaş din Deva, care este unul diutre 
fruntaşi noştri cei mai vechi şi cei mai 
devotaţi fi care a foit emis din arti
colul trecut numai dintr’o eroare tipo
grafică. Deacela ne facem această 
plăcută datorie prin rectificarea ce o 
dim.

e

f  Dna MARIA BALOM1RI născ. 
IVANOVICI. Duminecă Ia 7 Martie 
1937 a Lcctat din viaţă la Orişl.eta 
al 82 lea an ai vieţi sate. Dna M. Ba- 
lomiri născ. Ivanovict, defuncta a fost 
soţia dlui, G. Balomiri şt mama dlor 
Prlmpretor Gb. Balomiri şi Emil Ba- 
iomin. Iuhumrea rămăşiţelor pămân
teşti a avat loc In ziua de marţi 9 Mar
tie c. pe lângă participarea unei asis
tenţe ioaite numeroase. Deodată cu 
trecrea la cele eterne ale defunctei 
se atinge din viaţă (ncă o mârtuie a 
luptelor noastre istorice pentru eman
ciparea româailor din Ardeii şi i«- 
bâudirea noastră naţională căci defun
cta a fost fica căpitanului Ivanovici 
d n oştnle viteze ale lui Avram lancu,

•
EX, REGELE EDUARD şi-a tre

cut averea din Anglia pe numele 
d-nei S.mpsou. Romanul de dragoste 
al ducelui Windsor cu d-na Simpson, 
continui s l ţină actualitatea. După 
renunţarea ia tron, fostul rege Edtt-

Inv. a fost primul care a părăsit sala 
de şedinţă Luca I. Dan totuşi continuă 
să precizeze şi s l «rate sub ce con- 
diţiuni numai ar putea îacheia Bise
rica ort. Rom. cu comuna o transacţie 
cu privire la şcoli, arltâad de unde şi 
cum s’ar putea face şi turna necesari 
pentru cumpărarea caselor fiindcă 
a fii silit! Biserica si-şi cedeze şcolile

Din nou şi mii enervat se ridică 
tnv. Floarea ameninţâud şi mai puter
nic cu pumnul îa masl şi zberând 
„Menţionez inci odată căci acel care 
mii vorbeşte cu privire la şcoli îl ar
unc afară, şi eu aşi vrea s l ştiu ce 
ss face cu privire la şcoli. " La care 
i-a dat răspunsul cuvenit Dl. L ies I. 
Dan.

învăţătorul părăseşte sala fiind ru 
gat de notarul Wolf preot Rusu s t nu 
părăsească şedinţa dar poporul li fa
ce lo: de isşlre spre uşe iar din zeci 
de pepturi eşau cuvinte Insultătoare 
la adresa invăţltoralui, fiind urmate 
de cuvintele „afară cu el; du-te, marşi 
s i nu te vedem mai mult, pleacă căci 
nu ne mai trebueşti; du-te ’n . , .  etc

Ia u^au cărora numai merită firei 
şi paterei de o menţiune poporul Dlui 
Luc» I. Dan s’a putut înlătura şi o ln- 
căerare a poporului cu Iov. Fiorea.

Fără a aştepta mai multe învăţă- 
orul a plecat tţlnând o fugă pâaă aca
să.

Iată o faptă cuviacioasl din par
tea unui învăţător la urma clria nu
sa gândit.

Reghet. 1 24 Februarie 1937 

Corespondentul

ard şl-a făcut din Austria a doua pa" 
trie. De curând şi-a cumpărat un 
splendid castel in vecinătatea Vienel, 
pe care îl amenajează după gestul 
aceleia pe care o iubeşte. El şi-ar fi 
trecut imensele proprietăţi particu
lare din Anglia pe numele d-nei Sim
pson pentru a-i da astfel Încă o pro
bă a dragoite!.

*

f  MULŢUMITĂ PUBLICĂ.
Exprimăm aincerile noastră mulţu

miri tuturor acelora, care au partici
pat au exprimat cuvinte de mânglie. 
re şi au depus jerbe sau coroane cu 
ocszia pierderi scumpei şi neuitatetei 
noastre soţii, bunică şi mătuşă.

MARIA MlHAIU nise. Demian.
Mulţumim pentru asistenţa la actul 

înmormântări?. Onor. Corp Profesoral 
Vecinătăţi, Mes. Rotn, Societăţilor Fe
meilor Române, Soc. Pensionarilor şl 
tuturor participanţilor, precum şi a- 
celora, care şi-au dat concursul la 
săvârşirea serviciului divin: O i. Co
rului „ Armonia", Corul liceului, d-lui 
prof, N. Praţia, dirijorul acestor co- 
rnri şi îndeosebi CucernlciUor Lor, 
preoţilor Adam Baiarab, protopop 
onorar, prof. Zaharie Stauciu, proto
pop onorar, Teodor Glodeanu, Ionii 
V.nţan şi V«sile Glodean.

Asemenea aduceai vii mulţumite 
d-lui Brutus Brasssi pentru grija, 
atenţiunea şl punctualitatea manifes
tată ca prilejul ceremonialului.

Orăftie, 9 Martie 1937,

loan Mihaiu
Prof. Aron Qemian Dr, Zeno Praia

Şi Ungaria se ridică împotriva
p r o ie c t e lo r  g e r m a n e  
Crucea Incâr l igată  a lui Hitler, Mussolini, 
Goga, Cuza şi Codreanu îndeamnă la ură şi 
la război, — iar crucea lui Chustos la pace
pe pământ şi între

In consiliul comunal al oraşului 
Budapesta, deputatul social-democrat 
Mayer şi deputatul creştin Petrovatz, 
au adus numeroase acuze partidelor 
de extrema dreaptă.

Ei au pretins că aceste partide 
au primit sprijin material diu G:r- 
manis.

Deputatul Maysr a declarat că 
ristt’o agenţie germană s’au distri
c t  3 000.000 pengO şi că numeroşi 

ofiţeri de poliţie au luat parte la di
ferite tatruniri secrete.

Deasemenea a avut loc ta Ungă- 
rit numeroase tatruniri de protest 
Împotriva uneltirii! Germaniei in tre. 
bnrile interne ale ţării. Astfel parti
dul ereştin-unifleat a organizat la Se-

Shedfn on meeting in cnrsul cărata 
. Mskray Lsjos, a spus următoarele: 

Suntsm împotriva comunismului 
care urmăreşte diatrugerea bisericii 
şi a vechilor aşeslminte sociale dar 
ne ridicăm cu aceeaş tărie împotriva 
curentului antisemit care seamănă ură 
intre popoarele pământului. Acest an-

oameni bună învoire!
tisemiilsm nu este un leac împotriva 
comunismului. Dimpotrivă, din punct 
de vedere ecenomic, stă foarte a- 
prospe de el.

Curentul antisemit este împotriva 
crucii pentrucă este un produs al 
mitului rasei şi sâogeluL Antisemi
tismul a distrus solidaritatea dintre 
oameni, seamănă vrajbă şi ură, con
duce la păgânism, dar mai presus 
de toite ucide sfânta idee de liber
tate, cel mai mare dar pe care Dum
nezeu l-a făcut omului.

Se afirmă c! naţional-socialismul 
aduce linişte şi ordine. Dar erdiee 
este şi in închisoare iar noi nu do
rim In ruptul capului să trăim Ia În
chisoare.

Linişte este ia cimitir şi înainte de 
isbucnirea furtunei doar noi nu do. 
rim o asemenea liniate.

Nouă na ne t ebue crucea taclr- 
lfgstl; nu recunoaştem decât crucea 
lui Christos care străluceite pe bla
zonul maghiar şi pe sfânta Coroană 
a Regelui Şieisn.
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CONVOCARE. Onor. membrii 
«Reanionii Meserisşilor Români" din 
Orlştle, în conformitate cu art. 14 
din striate se Invită a lua parte la:

a XXXVIII adunare generală ordinară.
care se va tinea Duminecă în 28

Martie 1937• la orele 3 p. m.
In localul Renniunei (Strada I. G, 
Duca Nr, 2) cu următoarea: 

ORDINE DE Z I :
1. Deschiderea şi constituirea *- 

dunfrii. 2. Raportul Csssarnlni. 3. 
Raportul Comitetului de cenzori. 4. 
Descărcarea Consiliului de adminis
traţie şl a comitetului de cenzori de 
gestiunea anului 1936. 5. Raportul 
secretarului. 6. Aprobarea progctulul 
de buget pe anul 1937. 7. Rapoilvl 
prezidiului yi depunerea mandatului.
8. Alegerea consiliului de adminis
traţie pe un nou termen de 3 ani.
9. Propuneri şi Interpelări. 10 lichi- 
derea adunării.
t In caz că Ia ora 3, p m. nu se 
va prezenta numărul corespunzător 
de membrii, pentru a aduce hotărâri 
valide adunarea se va ( nea în ace- 
iaş si yi |n acelai local la orele 4 
p. m. flră considerare de nfimlrul 
membrilor.

In conformitate cu art. 20 din sta
tute al. L, numai acei membrii au 
dreptul la vot decisiv care sunt cu 
taxele plătite la zi.

Orăştlr, din şedinţa comitetului 
ţinută la 21 Februarie. 1937.

Preşedinte: Secretar:
D. MARTIN I.BALŞAN

*
CAT S’A FUMAT în anul 1936. 

In cursul anului trecut s’a fumat 
10.675.000 kg. de tutun şi ţigarete, 
faţă de 11.084.000 kg. din 2935. Va- 
lorrea tutunului vândut în 19E6 este 
aproximativ cu 300 milioane lei mai 
mare decât In 1935. Acea: t i  urcare 
de valoare eitc determinată de scum
pirea tutunului. De prezent se pre
zent se pregăteşte o nouă urcare a 
preţului ţigaretelor .Plugar", pentru 
a putea aduce statului un venit de 
250 milioane lei

*

A MURIT cel mai gras om din 
Paris. La Paris a încetat din via|ă 
un anume Johannes-Louis Brrthinler 
cel mii corpolent om din capitala 
Franţei. Berthinier cântărea 245 de 
chllograme iar pieptul lui avea o cir- 
comferinţl de 2 metri yi 50 cm. Cor
polenta lui nenaturală era consecinţa 
unei răni căpătată în timpul războiu. 
Ini. Toată arta medicală n’a fost în
stare să-i reducă proporţiile.

•
FABRICĂ DE BANI IN TARĂ. 

In silele acestea s’a făcut o înţelegere 
Intre ministerul de finanţe, Banca Na
ţională şi iabrica de hârtie Letea In 
care s’a hotărât, că se va înfiinţa yi 
la noi o fabrică de bani de hâttie. 
Cheltuelile cu înfiinţarea acestei fa
brici se ridică la 25 milioane Lei. 
Toţi banii de hârtie, cari pân’xcum 
se fabricau în străinătate, se vor face 
la noi, aşa după cum se va hotărî 
printr’o lege ce se va întruni anume
pentru lucrul acesta.

*

COPIL SFÂŞIAT DE UN TIGRU. 
Nenorocirea aceasta s’a ’nttmplat îotr’* 
un circ de animale din or?şul Gyoen- 
gyoes din Ungaria, unde îmblânzito
rul de animale sălbatice al circulai a 
făcut neghiobia, că a plimbat prin 
mijlocul oamenilor, strânşi să-i vadă 
şozeniile. un t'gru fioros, fără prea 
multă pasă. Fiara slmfindu-se slo
bodă, ca’n mijlocul pustietăţii unde 
s’a născut, a dat busna ’ntre bieţii 
oameni rămaşi cu gurile căscate şi 
înmărmuriţi de frică şi cât ai plezni 
în palme a şi sfâşit un copil, ce-i că

z* se’n ghlare. Păzitorii circului, venin- 
du-şl în fire din buimăceala’n care că
zi-seri, su omortt tigrul, ImpuyCându-l 
cu revolverele, iar privitorii s’a l întors
spol 1» vetrele Io*-, cu spaima’n inimă. 

•
CUM SĂ ÎNGRIJIM ANIMLELE 

DE FĂTAT. Dacă voim s5 avem 
viţei, miei, mânzl ori purcei frumoşi 
să le dăm animalelor de tăiat hrană 
mal maltă decât celorlalte, fiindcă ele 
trebue st-fi hrlrmscă yl puii cari se 
dezvoltă în ele. SI nu le d*m nutret 
stricat Cu lât se apropie mai mult 
timpul fâtetului, să le cruţăm pe ani
malele de fătat de munca prea grea. 
Nici la ciurdă s i nu le trimitem în tre 
mez din armă, nu cumva să c»d£ 
ori s i le lovească cineva, şi astfel 
să lepede. Nici scăldatul In apă rece 
nu le face bine. Grajdur le să iie bi
ne aerisite, dar să nu expunem vite
le nici la curente de ster prea mari,
că şi aceasta le poşte strica foarte mult 

*
SĂ LE DĂM ORI NU SARE VI

TELOR ? Marii proprietari şi agrono
mi, cari Işl vizitează regulat vitele cu 
medici veterinari, au observat că da
că nu le dau vitelor sare regulat, du
pă o lună de la oprirea sării, vitele 
nu mai au poiti de mâncare, părui 
li-se zbârleşte, greutatea trupului sca
de, tot asemenea şi laptele. Mai ales 
vacile, oils şi caprele cu lapte se re
simt grosav dacă le opreşte omul sa
rea. Prin urmare daţi*le vitelor regu
lat sare 1

*

CĂLĂTORIE LA POLUL SUD. 
Din America ss vesteşte, că martie 
iubitor de călătorii tndeplitate, admi
re Iul Byrd şi-a pus iu gâad si faci 
o nouă călătorie in Împărăţia înghe
ţurilor dela capătul de Miază-zi al 
pimântnlui. Ţinta pe care vrea s’o 
urmărească prin ace»stă primejdioasă 
călătorie e ca să găsească pământuri 
coui, să legalizeze stăpânirea Ame- 
ricei asupra acelor descoperite pân' 
acuma şi să ie Întocmească o hartă 

*
FLOARE CARE OMOARĂ pro

ducătorii de boală. Serviciul de cer
cetări dcfioreşti de pe Ungi minis
terul sănătăţii publice din India a dat, 
(n cursul cercetărilor tăcute de oame
nii sil, peste un fel de floare care 
are puterea de a vindeca bolile mo
lipsitoare. Puterea acestei flori de a 
vindeca sti în faptul că prin sucul 
stors diu ea se pot ucide insectele 
care se numesc prin pariea locului 
moschite şi cari la răudcl lor produc 
bolile molipsitoare. Floarea este se
minală In pământurile unde creşte 
orezul, căci acolo le place mai mult 
acestor fel de insecte (gângănii) să
trăiască mai mult.

*
REVIZUIREA INVALIZILOR DE 

RĂZBOI. Ministerul sănătăţii a ho
tă? âi să rev’zuiască pe toţi invalizii 
de război. Măsura acearia s’a luat, 
deoarece s’a constatat, că multi inva
lizi şi mutilaţi au infirmităţi mai mi
ci, decât li s’a recunoscut de către 
comisiuniie de mai nainte

Spre ştire.
Societatea Compozitorilor Ro 

mâni face cunoscut org. de pe
treceri cu muzică din plasa Orăştie 
si Geoiglu, că cu începerea dela 
5 Martie 1937 să achite taxele le 
gale d-lui F l o r e a  M a r i n  din 
Orăştie, str. Avram Iancu nr. 15, 
noul reprezentant al Societăţii,

Banca Centrală
PENTRU INDUSTRIE Şl COMERŢ S. A. CLUJ

Sucursala: HAŢEG

face cunoscut Onor. săi 
deponenţi, fă după de
punerile vechi pentru a- 
nul 1937, piteşte o do
bândă de brutto.

ANUNŢ- In biblioteca Partidului 
National Ţărănesc au apărut până 
în prezent următoarele broşuri:

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

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

3 WN MIHAL ACHE: Ţărănism 
yf nationalism, 46 pagini, 5 lei-

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

5. Prof. V1R&L MADGEARU: 
Doctrina Ţârânisiă, 62 pag- 8 lei-

6 Programul P- N- 7- redactat în 
grai popular, 102 pag- 10 lei-

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

8 ILARIE DOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag■

Afară de acestea au met apărut, 
in Biblioteca tineretului national ţă
rănesc din Jud. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în
/y /r/-j //*YQ lA/i •

I. Prof VIRGIL MADGEARU: In-

Caut
Un morariu bun şi cinstit la 
o moară de apă, moara se 
află în Oră$t e.
Ioform*ţJuni ’a MOISĂ IOAN 
A'ândayul morii, rom. Clstău

C a u t  pentru a cumpăra,

un foiu şi alte unel te 
pentru meîera de fkrar.

Viorel Gavrilâ
11 1 " f i e r a r .  I.....— ~

Corn. Poiana-Valea Iepii 
jud. Hunedoara

A b o n a ţ i  „ ^ o l i f i 66

C on vocare
P. T. membrii Casinei Române 

sunt rugaţi a lua parte la continua, 
rea şedinţei adunării generale din 
26-11-1937. care ie va ţinea tn ziua
de 21-III 1937 la ora 17

demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei.

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

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P- N Ţ- asupra acestor lucrări 
folositoare ş’-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-le, îşi 
vor putea îmbogăţi cunoştinţele şl 
îşi vor putea oteli tnimele şi credinţa, 

Aceste broşuri se găsesc de vân
zare la Casa Partidului, în Bucureşti 
Str, C/emenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se vor adreia înStr-Cle- 
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Ţărănesc• Broşurile 
acestea se vând numai pe bani gata 
sau se expediază contra ramburs- 

Facem un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizaţii ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şi răspândind tn 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P- N- Ţ-

Birou de a rh itec tu ră
D ,  I  o n e s c u  ş i  

I .  C i u r d ă r e s c u

Arh tecţi, studii de planurl s1 con
strucţii de orice fel. — ORÂŞTIE, 
Str. Avram îancu N \ 6, şi DEVA 
Str Regina Miria Nr. 11.

î n i i
Dau tn arendă cu începerea 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 ptetri,^situată 
în comuna Orăştloira de jos. 
Ioformaţiuni la subsemnatul: 

Dr. A U R E L  BACIU 
Corn. Oriştioara de jos.

Orăştie, la 10 Martie 1937.

Alexandru Herlea- 
preşîd. ad hoc tn scopul 
alrg'rii noului comitet.

Cetiţi numai „Solia a

M o t o r
/%.

de 10 H. P. sistem Feroagricola, renovat 
!n 1936, piston nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 
800—1000 mm.

Uşor de transportat cu 2 boi. 
Preţ f. redus. Informaţiuni la:

MAXIM COZAC,  Or?ştie. 
Strada Cogălniceanu Nr. 24.

fttnuu; Dr, AU X , HSRA1A Tl&anil Tipografiei „LUMINA" Rrlstf*.


