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Idealismul nostru esle 
garanţia isbândei, care ne 
este sorocită pentru a con
duce poporul prin libertate, 
la dreptatea şi înălţarea lui.
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ALEGEREA
dela DEVA.

din OrăştieIn presa din Bucureşti au apă
rut zi laie trecute dări de seamă 
neadevărate asupra alegerilor co
munale de la Deva. Conducerea 
partidului Naţional-ţărănesc din 
Hunedoara a dat comunicatul, < e 
se găseşte in corpul grzetei, cu 
aprobarea centrului.

Este trebuitor să se lămurească 
odată pentru totdeauna raporturile 
noastre cu Frontul Plugarilor.

Niciodată nu am considerat ţă
rănimea, care într’un anumit m o
ment s’a organizat în acest Front, 

altfel de cât tot naţional-ţărănistă.
A fost o vreme —  prin acul 

1932 — când împrejurări locale 
creaseră unele nemulţumiri in H u
nedoara. Unele interese personale 
erau în vădit conflict cu nevoile 

generale.
Era firesc ca ţărănimea, apă

sată de datorii, să reacţioneze îm
potriva băncilor şi coducătohlor 
acestora, cari foloseau situaţlunea 
lor politică, cu adânci rădăcini î« 
trecut, pentru apărarea intereselor 
băncei pe care o conduceau şi ai 

căror proprietari erau.
Acestea, ori cari ar fi fost me

ritele lor necontestate la  trecut, 
s’au pus în conflict cu partidul 

naţional ţărănesc, de unde au tre 
buit să piece, după cum s’au gă
sit în dutmănie şi cu ţărănimea 
Hunedoreană, care crezuse ned'n- 

tit până atunci întrânşii.
Ca de obiceiu însă, s’au găsit 

politician! cari să se folosească 

da această nemu'furnire pentru a-şl 
reface situkţ lunile pierdute şl a-şi 

câştiga popularitatea pe cari nu 

le-au avut niciodată.
Aceştia au Încercat să devieze 

mişcarea, spre extrema stângă, cu 
toate că nimic în trecutul lor nu 
constituia o chezSşle a sentimen

telor lor democratice recente.
Dinpotrivă domnii aceştia cre

zând că uitarea s’a aşternut de 

mult peste acest trecut, au Îmbră
cat mantie de tribuni ai poporului, 

pe care până de curând U obidise.

Ei au trebuit să exagereze pen

tru a face să se creadă in sinceri
tatea convertire! — lor.

Aşa se explică pentru ce au 
înrios horă cu comuniştii.

Ţărănimea şl a dat seama că 

este păcălită şi i a părăsit.
Nu puteam noi să primim co

laborarea comuniştilor î i  alegerile* 
comunale dela Deva, unde se pu
nea pe lângă problema politică, şi 
mai presus de ea, cea naţlona'ă.

Minoritarii, î l  majoritate în ca
pitala celui mal românesc judeţ, 
nu puteau f( lăsaţi a conduce tre
burile oraşului.

Fără o înţelegere între Români, 
minoritarii luau majorităţile.

Dar nu puteam noi candida 

pe listă cu un comunist, care era 
adus în numele Frontului P luga

rilor, dar fără ştirea ţărănime!, care 
încă nelămurită, mal crede în cel 
cari s’au impus ia conducerea Fron

tului.
Rezulta4 ul alegere! de Dumi

necă ne-a dat dreptate. Voturile 
date pentru lista No. 2 însemntază 
înfrângerea definitivă a blocului 

muncitoresc şl p e rs o n a lă  a dom 
nului G oza. *

$ *

Comunicat
Organizaţia judeţe* nă a partidu

lui net onal ţărănesc a dat urmâto 
rut comunicat în legătură cu a'ege- 
rile comvmle din Deoa, —  Comu
nicat d it cu aprobarea centrului: 

.Unele ziare au fot» induse în e- 
rosre, de info.mitori Intîressţ1, pri
vitor la alegerile pentru cons llul co
munal al oraşului Deva.

S’a s rit anume că teatţ partidele 
•’au eoallail ia jucf Hunedoara. îm
potriva Frontului Plugarilor şi că 
Partidul Naţional-Ţărănesc stă ală
turi, In aceste alegeri, de lbcrzli, 
gogo-cualştl şi Vzidişti, In loc Sl 
lupte împotriva acestora îa râad cu 
fjrţele democratice.

Realitatea Insă este cu totul zlt*.
Nu este vorbi de alegeri în jad. 

Hunedoara, ci numai de alegeri co
munale din oraful Deva capitali Ju
deţului,

De 11 ani, la Deva *e fscal?g*ri 
Cu liste cetlţeneşti cari sunt compuse 
din Români şl Minoritari şi în cari

(Continuare în pag■ 2 a )

In sala festivi a Hotelului .Cen
tral* din localitate, orgmiziţia par. 
t'dului naţional ţîrlnesc din Hune
doara a Jlnut o întrunire pub’ică cu 
reprezentanţii comunelor din plasele 
Gzoagbi şi O Iştie. — A foit o la- 
t unire, prin care conducătorii aces
tui partid au căutat s* explice part!, 
sânilor o parte diu programul de 
guvernare al acestui pirtid, — Mul
ţimea venită dela m<ri depărtări au 
asculţit atent cuvântările rostite dând 
dovadă de multă disciplină şi ţaţe
le gere.

Tot timpul cit s’au rostit cuvân
tări na s’a adus nici un UI de învi
nuire celorlalte partide şi s’a căutat 
mai urnii sa se eviaenpeze caracte
rul politic ce-1 are partidul naţional, 
ţărănesc 1 gtturile adinei dintre el 
şi pătura ţărănească, explicâudu-se 
pe cât a fost cu putinţă ce este de
mocraţia şi foloasele ei pentra ţărani. 
— Cum înţelege partidul naţionalis
mul şi mijloacele de realizare a unui 
stat naţkOnal-ţirlneic.

Iată care este lista deleg ţilor ofi
ciali din ctk  50 de comune cari au 
participat, in aftrt de ceilalţi parti
cipanţi.

PLASA GEOAGIU: Com.Po’ana 
Valen-L*pîi. Radu Nicolae ). Con
stantin, G .vrilă Nicolae 1. Petru. Corn. 
Voia: B.lea Avram, Marina loan. 
Com. Balşa: Mihcţ Petru, Stănilă 
lean, Mlniuţ Aror, Tiu Pst'U. Corn. 
Ardeu: Pârău Petru, Lorea Ioiif, C<- 
ifmsn Simion. Corn. Boseş: Ctliman 
Simios», Moloţ Remus. Ccm. Ren
ghi!: Fiiimonescu Romulus, Filimo- 
nescu Lvzar. Corn. Groagiu: Ma
mita O.tavian, Ferdeş Nicolae. Siei- 
ca Iosif, Tru a Nistor, Corn. Gel- 
mar: Bozeşan Simion, Simedru Co- 
rlolan, Hodea P«tru. Corn. Cigmău: 
Criţan loan, Moga Iosif Terchi Ni- 
colae. Corn. Baiu : Mlhrţ V*sile. Com. 
Foit: Cândea Iosif,Şiteu loan. Com. 
Bobâlna: Manra loan. Corn. Rapolt: 
Mărnnţ Sabin, Urs Todor, Danci Io- 
sil, J «j P«tru, Murar Petru, Oana 
losii, C'gmlian Simion, Danciu To
dor.’Com. Rapolţel: Filimon George.

PLASA ORAŞTIE: Corn. Cuglr: 
L’ipuţin loan, Baluţ Avram, Corn. 
Siboî: Todta loan, Viorel Vasile, 
Vforel Alexandru. Corn. Vinerea: 
Danciu Petru, Hrrlea Iosif, Pint'r 
loan, Simedru Traian, Rada loan, 
Radu Petru. Corn. Aurel-Viaicu: 
Cranciova Iosif, Borza Mhsll*, Mariş 
Vaier, M.h ţ Atteniv, Văidean Aurel, 
Com. Romos: Oaoiu loan. Com. Ro- 
moşri; Cităniciu loan. Com. Berin: 
Tomuţa losii, Nfstoresc Simion, Lup 
Iosif, Sinea loan, Lup Gbeorghe, 
BJUboiu Petro, Popesc Ilie, Totoiu

Vasile. Corn. Sereca: Tânpean Va- 
sile, Licescu Simion, Dâinescu Si
mion, Boşorogan Silvestru. Orăşiios- 
ra-de-Jos: Cândea Spiridon, Dlnce- 
riu Sibin, Gsbor Iosif, Nedlu Gheor- 
ghe, Oeolişan loan, Crişan Avram 
Ploacar Nicolae, Ocolfştn Mihiill, Po- 
pescu Ghsorghe, 0:oliyan Iile, Ba- 
forogm Stinliă. Pilsean lom. Corn. 
Pr.caz: Vo na loin 1. Solomon. Voina 
Iotn Stauciu, Jula Nistor, Mfglaş 
loan, Stârc Nicolae Sipoş. Corn. Tur. 
maş : Bsrcsan Lazsr Flăcări, Iovescu 
S smolii, Florescu Nicolae, Tomesc 
Aurel, Bodea Adam. Com. Mirtl- 
neşti: N«sc»a Irlmie, Lîziresc loan. 
Com. Jdedinţi; S.ma loan, Magdu 
loan. Com. Mtgura: AF xindruMan- 
tean, Muntean loan 1. Nicolae. Corn.
Tlmăşata: Popes cu loan. Popa £f- 
lemc, vome iuau. com. uancui-mic:
Iancu Li«*r, lovesc loan Com. Dăn- 
cal-Mare: Candroiu Apost, But» Ni
colae, Damitresca Vasile. Com. Grid : 
Iacobesc Petra, Iacobesc Aurel, Ter- 
hetea loan, Lăscolu Nicolae, Cioban 
V* si!r.

ŞEDINŢA, S’a deschis la erele 
11 a. m. ds către dl Dr. Alexandru 
H îrles, care mulţumeşte participan
ţilor pentra bunăvoinţă ce au arătat 
de-a participa în număr aşa de mare. 
— Salută in numele adunării pe d.nul 
Nicolae Penescu, vice-preşe dintele 
organizaţiei judeţene fost secretsr 
general al Ministerului de Interne,

D-l NICOLAE PENESCU, primit 
cu lungi aplauze arată scopul aces
tei întruniri spunând că este mai mult 
o coisfătulre cu prietenii politici pen- 
truca st se desbată chestiuni de in
teres locsl şi m'j’oacele de propa
gandă In comunele lor. — Malţu-

Dl Dr. Nicolae Penescu 
meşte dlui dr. Herlea pentru elogiile 
ce i-s’au adus arătând că venirea în 
m'jlocol sîtenllor din ţinutul Hune
doarei este pentra D-sa o datorie pe 
care o îndeplineşte ea maltl dragoste.
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Cuvântările D-lor:
Dr. Alex. Herlea

D-l Dr. ALEX. HERLEA, luând 
din nou cuvântai face un mic istoric 
al partidelor politice din acest ţinut,
— înainte cu câţiva ani nu erau de
cât 2 partide: N*ţ!onal-Ţirănist şi 
cel Liberal, — Astlai sunt mal multe.
— Fiecare şi-a format un program, 
dar care nn prezint! nici un fel de 
râspundere. — Printr’o prrpigandl 
deşănţaţi aceste noi partide cauţi s! 
discrediteze partidul Nsţional-Ţără- 
nes! cu trecut istoric In această ţară-
— In rpecial „Frontul Românesc", 
condus de d-l Aurel Vlad, in lipsi 
de altceva mai bun, critică activitatea 
d-lui Iulifi Maniu spunând cl naţlo- 
nal-ţăriniftii sunt vânduţi finanţei 
jidoveşti, ((„sunt contra Ini Christos.

Di DivAlex. Herlea
Dl Maniu este prezentat de fos

tul său prieten şi admirator, dl Vlad, 
drept bolşevio, artlcrejtfn şl vâniut 
jidanilor. Ori noi ştim ci ch'ar daul 
Maniu eite acela care preconiaeasă 
etatlaeaal msrei industrii că ei luptă 
contra jidanilor celor miri ş' tot el 
cere întronarea moralei creştine In 
viaţa publică privată pe rând dl Vai- 
da a fost francmason şi a făcut par
te din consiliile de administraţie ale 
aoc. j’doveşti.

Iată-1 pe dl Maniu ctitor de ţară,
««*1 *•••• m lmprr\prUiftr!â j;IvAKlm««
din Ardeal, aceia care ne-a dus la 
Alba-Iulia In 1918, denunţat de dl 
Vlad ca rău român.

D-nal Mania n’are nevoe de apă
rarea noastră împotriva acts'or ca
lomnii.

Ei aparţine ţării |1 istoriei, iar par
tidul nostru naţlonal-ţărăneac este un 
organism de Stat pătruns de simţui 
răspunderii gata să primească condu
cerea Ţării care trebue săi revină cât 
mai cărând.

Col. Vasile Baneescui:
Dl COL. VASILE BANCESCUL, 

apune şi Domnia Sa că partidul na
ţional- ţirănesc eite nn partid demo
crat, cu rădăcini adânci în m**st ţă
rănească. — In faţa duşmani®* cari 
pândesc ţara, trebue se fim uniţi.

Dl. Colonel Vasile Baneescui,
Oameni cari aţâţă ia asasinate şi 

provoacl dezordini, prcgetesc ţări 
răsboiul civil.

Inpotriva acestora e s i  facem ade
văratul front româses:. — Face en căl
duros apei către asistenţă rugâadu-i 
să rămâoă crcdincioş acestui partid,

Prof. Vaier Paveloniu:
PROTOPOPUL VALER PAVE- 

qONlU, printr-o frumoasă şi subtilă 
vântare, pr povăduieşte cinstirea §1

dragostea de aproapele. Toile par
tidele româneşti, spune vorbitorul ur
măresc apărarea ţării şi prosperarea 
ei. Sânt Insă anele dtn ele, cari caută 
să ne ponegrească condamnându-ne 
ei suntem bolşevici şi vroim să vin-

Dl IOSIF ROMAN, advocat,
luând cuvântul, face o expunere 

asupra organiaării tineretului, arătând 
importanţa elementelor tinere in viaţa 
Pattidului Naţional-ţărănesc. Arată că

Dl. Protopop Valeriu Paveloniu.

dem ţara la străini. Arată fi Domnia 
Sa trecutul Diui Mania şi Mibslache, 
apucând că amândoi suct buni creş
tini şi prea buni romfnl ca s i  do
rească răni acestei ţări.

Dl. Advocat Iosif Roman, 
tineretal este port-drapelul iedei nat- 
ţlr., al naţionalismului constructiv şi 
adevărat, care vrea să înfăptuiască 
ceva pozitiv, pectrn binele acestei 
naţiuni si nn fluturarea num*i a lozln- 
lor şi vorbelor goale.

Cuvântarea d-lui Dr. Nicolae Penescu
N-am venit să facem politică ex

clusivă ci să vă arătăm cum trebue 
să lămuriţi satele despre ce vrem 
noi. Dnul Aurel Vlad, care aduce 
numai critici, este o figură a trecu
tului. I-aşi da un sf i t : Să stea în 
casă. Cuvinte ca acelea că Dnul 
Maniu ar vrea să zdruncine regali
tatea şi să bolsevizeze ţara nu sunt 
ale unui om serios*

Dnii Corneliu Zelea Codreanu şi 
Octavian Goga, care Încetase să mai 
existe ca om politic, ne dau lecţii 
de patriotism. Avem datoria să răs
pundem acestor acuzaţiuni. De aceia 
V-am adunat aci. Noi prim m lecţii 
der dela români adevăraţi nu dela
Coxnoliu 7oiinolty

Cât despre domnul Goga în 1920, 
a făcut pe Niemerover, mare rabm, 
iar la înscăunarea lui, i-a ţ nut un 
d scurs în sinagogă spunând atunci» 
că Domnia Sa nu face deosebire de 
rel gie. După ce a făcut parte din 
mai muite consilii de administrat e 
evreeşti s ’a trezit că e mare naţional. 
In răsboiu, deşi se afia în Vechiul- 
Regat» în loc să se inroleze în ap  
mată a plecat la Paris. După încheie
rea păcii şi-a scos că> ţile din librării 
spunănd: „Uite ce poezii frumoase 
em făcut". Dupăce a tradal pe ma
reşalul Averescu, acum e cu dl- 
Cuza şi dă lecţie de patriotism, ce
rând evacuarea evreilor din ţară.

In România sunt 1.000000 ungu
ri» 4.00000 secui, 700.000 germani, 
200 000 alte naţionalităţi şi vre-o 
800-000 evrei, — Ce facem cu aceş
tia? — Să-i dăm afară din ţară? 
E drept că în Ardeal comerţul şi in
dustria se află în mâinile străinilor. 
Este o situaţie creiată de vechea stă
pânire care nu se poate schimba de 
pe o zi pe alta. — Programul parti
dului nostru urmăreşte ridicarea ţăra
nului atât din punct de vedere cul
tural» economic, sanitar şi naţional.

Partidele de dreapta au adaptat 
programul lui Hitler şi Mussolini. — 
Dar şi aci e nevoie de o explicaţie. 
Italienii, după războiu au eşit nemul
ţumiţi cu teritoriile ce ie-au primit, 
iar Dnul Mussolini a pornit mişcarea 
sa pentru revizuirea tratatelor. — In 
Germania, eşită învinsă» iarăşi sau  
creiat nemulţumiri, care au fost spe
culate de Dnul Hitler pentru a sfă
râma tratatul din Versailess. Dar 
noi?Avem vre un motiv să fim nemul
ţumiţi? —
Vrem noi revizuirea tratatelor ca 
Germanii şi Ungurii? Nu.

Tineri noştri poartă crucea Incâr- 
lîgată- Aşa oare a fost crucea pe 
care'a dus-o Gristos pe Golgola. Ei 
au st ficat-o pe cea adevărata. —

In mişcarea lor este altceva de
cât neţionajsm. Fabricele şi Băncile

au tot Interesul se să creieze diver- 
s uni tendenţioase împotriva noastră.

Astăzi mai mult ca ori când avem 
nevoie de linişte, de o armată bine 
pregătită, iar poporul să fie câi mai 
mulţumit. — Numai afa îi putem ce
re să-şi apere ogorul când se simte 
bine în ţara Iui» Ven ţi la guvern vom 
căuta ca legile să fie respectate via
ţa economică din adâncuri modifi
cată şi îmbunătăţtă iar săteanul fă  
se bucure de ajutorul moral şi ma
terial al Statului.

Dacă aceste partide extremiste au 
ajuns să fie atât de îndrăzneţe, gre- 
şaia este a liberalilor, care nau ştiut 
să răspundă cum trebue atunci când 
gelul le-a fost asasinat* P* ntru mine, 
acest partid este hex stent în Hune
doara. Când sunt la guvern sunt pu 
ternici pentru că au buzunanle pli
ne, nu ştiu de unde, iar în opoz ţie 
slabi.

In cutând vom fi Ia guvern, tre
bue să cunoaştem tonte nevoie ju
deţului*

Vom pune toată munca noastră 
în serviciul judeţului fi el ţăreh 

Mergeţi la sate şi spuneţi tine
retului să nu se mai ridice împotriva 
bătrânilor.

Vom restabili libertăţile desfiin
ţate az;, dar şi adevărata ordine care 
presupune respectul legei mai întâi 
sus pentru ca guvernul să aibă au
toritatea s’o impună jos-

La orele 2 întrunirea a> luat sfâr
şit, după care mulţimea s’a imprăş-
Hat în oidine. , PopgsCU-C0St8$tl.

Comunicat
0Continuare din pag• I o)

Românii au marea majoritate. — Fără 
aceste liste, minoritarii ar lua tot
deauna majoritatea.

Primarul, Român, ales de atunci 
neîncetat, a rămas în afara luptelor 
politice.

Ch'ar tn timpul guvernării Naţ.- 
Ţlr. s’au făcut al* geri comunale, pen
tru aceit orsş. (n aceia* fel şi cu a- 
celtf primar, care candidează asi.

Anul aceste ca şi la trecut s’au 
exceptat de pe l.ati cetăţenească gru
pările extremist», tomuniştU şi gardiştii

Domnul Groza n’a fost contest»t 
de oTg ‘ni**ţh Na|.-Ţlr„ dar Domnia 
sa dorea tovărăşia presidcutului B o- 
cuini Muncitoresc, care fates î ares- 
t t şi sub guvernul Vaida pentru agi
taţii comunii te.

Represent taţii Part’dulai Nsţ.- 
Ţă*-. şi ai celorlalte partide de or* 
dine nu puteau candida pe o listl 
C't’ţeneaacă împreună ca comaniştii 
şl nici cu Garda de Fier.

Partidul Naţ.'Ţir. a făcut întot
deauna deosebire Intre ţărănimea 
care se organ'zite !a Frortul Pluga
rilor, pentru care are toată simpatia 
şi »g tatorli comunişti.

Aşa dar listele cetăţeneşti dela 
Deva na afl fost iadreptit» împotri
va Frontului PI g»rilor, pectrn că s’a 
refuz it colab orarea comuniţt lor.

R grelăm ci d Groza candidează 
pe o lut! cu comuniştii la aceste a- 
legeri, la loc s i  fi stat ailturi de 
Pai Udul Naţional Ţărinear, ca şi în 
alegerile parţiale din anul trecut."

Intra căi acest comunicat a fost 
dat însă înainte de alegerile comu
nale d n Deva, rezultatul îmbucură
tor al acestor alegeri confirma in în
tregime teza noastru.

Vârcolacul.
In fiţuica-cloacă a vârcolacul», i 

dela Camera de agric* aproape în 
f ecare număr se debitează împotriva 
mea teifebree, că eu z inie sunt ia 
Be nea Economică din localitate, că 
eu cu Blum discut politica româneas
că şi câte alte bazaconii aşa cum i- 
se şade cioacei lui A. Vlad. Faţă de 
aceste impertinenţe, angajate şi plăti
te de patronul scriblerilor — tâife, 
arăt a ci un iucru, care va trebui, să-l 
trezească pe fostul excelentă Ia un 
anumit bun simţ dacă nu riscă, să 
fie considerat ajuns în decadenţă 
morală progresivă-

La 29 Oct. 1928 em primit dela 
d. A. Vlad următoarea scrisoare, pe 
care o dau aici literar Şi cu ortogra
fia ei*

Orăştie, la 29/X 1928.
Frate Iustil

In chestia Prunei am făcut un 
aranjament cu mVictoriaa în sensul 
acestui înţeles ■  Victoria îşi reduce 
pretensiunea dela 5V» milioane la 3 
milioane, dacă această sumă să plă
teşte până la 1 Decemvrie• Fiind 
acest termin foarte scurt, te rog să 
scoţi dela Kozgazdasagl Bank vre o 
500 mii sau cel puţin şl să-t asem- 
nezi înainte de l Decembrie la Arad»

d e : Dr. Iustin Pop.

în schimb noi îţi jom da un libel 
de depunere de-a mArdeleneiU‘ Cred, 
că poţi face acest lucru, pentru a 
salva ,Ptuna' cere in felul acesta 
ajunge întro situs tie foarte bună, de 
altfel vă salut cu drag AureU

Imediat după primirea acestei 
episto’e m’am executat şi s’a execu
tat ds a 8emenea şi d. Blum, dir. 
Băncii Economice cu toate că anul 
de gestuna era spre sfârşite, când 
băncilor nu le place, să le ştirbeşti 
stocul de depuneri. Banii solicitaţi 
au ajuns prompt la destinaţie şi 
Pruna dela llia, afiliata băncii Arde
leana, a fost salvată.

In cine a mai rămas un ultim 
rest de bună creştere, nu permite, ca 
bandiţi ai condeiului» luaţi de patro
nul Viad de pe drumuri după ce au 
colindat ţări cu straiţa şi bâta de 
pribegie fi aventurare, să târască în 
permanentă pe directorul unui insi
de credit ajuns la adânci bătrâneţe, 
când acesta numai bine i-a făcut şi 
care îşi are meritele srle, secerate 
prin vastele cunoştinţe, talentul şi 
experienţa bogată pe terenul financiar 
şi economic, cu care şi d. A. Vlad 
a consultat nu odată prob efne de 
actualitate de mare importanţă moi
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ales când băncile noastre stăteeu în 
preajma reg'mului conversiunii.

Spun acestea nu pentru minei pe 
care atacurile dob: toceşti ale sim- 
b deşilor vârcolacului nu mă pot a- 
tinge. Şi al fel eu am nervi răbdurii 
fi ştiu: în cine şi când să lovesc ş: 
unde să ating. Din partea raea con- 
t nue deci latronii lui Vlad cu târâ
rile, acestea imi dau firul de a-i ţese 
pomelnicul vârcolacului aşa cum 
dreptatea cere-

*

Dar multi iml vor reproşa* pen
tru ce cheltuiesc eu vorba bur.ă şi 
energie morală cu vârcolacul, când 
acesta a dat atâtea dovezi asupra 
imposibilităţii lui pentru societatea 
omenească, care trebue, să-l repugne 
pe acest vecinie sfidător şi dripitor 
ba chiar anarhizator al ei. Iată de 
exemplu moralul Iul dovedit in pro
cesul pentru delapidarea fondului in
tangibil al grâului de însământare pe 
anul 1932. Cine ceteşte actele dosa
rului, încremeneşte de felul deca
denţi morale şi a lipsei de sc'upuli, 
cum s’a apărat vârcolacul, care do 
vedlnd o inspă mântătoare lipsă a 
8 mtului de răspundere Şi d.î demni
tate mai ales a unui fost ministru 
de o fudulie patologică, d i care se 
resimte el, — a fost în stare să tă
găduiască fapte, cari sunt dovedite 
cu acte publice în sarcina lui cău
tând să arunce totul In spinarea al
tora. 0  totală lipsă de cel mai mic 
cavalerism fi o adevărată insanitate 
morală caracterizează declaraţia lui 
de acuzat, făcută în instanţă. Ei în 
trufia lui oaibă de fost ministru, — 
de altfel iresponsabil confoim certi
ficatului dela Puikeisdoif — a recla
mat chiar la Regele tării, că a fost 
dat tn judecată, nu s’a gând.t însă 
că chiar calitatea, ce a avut'o î.-im- 
punea elementar, să dovedească un 
gest de sinceritate în justiţie fată de 
ordinea de drept, pe care a violat o 
aşa de flagrant şi aşa de grav* In 
loc de o reconciliere a opiniunei pu
blice sub raport moral şi a institu
ţie nii în suferinţă pe urma crimei 
săvârşite de el, presidents, în loc 
de repareiiuni pentru daunele cau
zate ducând la ruină camera de 
agricultură, — vârcolacul a întrecut 
şi pe găinarii, ce-i întânim zilnic 
la barele justiţiei, dintre cari foarte 
multi îşi mărturisesc păcatul cu po
căire, — el însă s’a t fumat în mod 
mâiest it trufaş şi sf.dător — ch ar 
pentrucă ftia afa de bine, că este 
delapidator.

Şi culmea temerar.tăţii • încă ei 
face procese de presă cerând chiar 
daune morale uitându-şi că daunele 
morale condiţionează — moral•

Dar apoi felul proceselor: lipsa 
cunoştinţelor de drept penal dusă 
peste ignorantă până la gradul stu
pidităţii, decât care şi mai mare e

răutatea diabolică a unui suflet de 
şatena. Ba şi-a format o echipă de 
martori în frunte cu chiar sof a so 
ca şef ier în jurul ei simbriaŞii. De 
s’gur aceesiă echipă are mcn’rea. 
»ă fie pentru mine echipa morţii 
ducându-mă la locul de perzare- 
Astfel ea va face mai de muHeori 
naveta între O/ăştie şi Deva cu ma
şina specială

Un singur om a înţeles, să de
cline dela sine onoarea de a fi mem
brul acestei echipe. Acesta a dove
dit, că-i om de drept# Onoare lu !

Crede cineva că vârcolacul îşi 
caută onoarea ? — A ş! El îşi ştie 
perfect vinovăţia de criminal şi a»ta-l 
face, să producă diversiuni şi ex- 
camatorii pe toată linie, ca să abată 
gândul şi atenţiunea opiniei publice 
dela procesul lui penai şi pentrucă 
să-şi alunge din vederea ochilor 
icoana sfârşitului lugubru ce-1 aş
teaptă. Da acea aleargă 11a adunări 
poporale, în cari are tupeul de a 
striga şi acum moarte şi 25 asupra 
celor, ce se ating de banul pub’ic,
— scrie apoi articoli la gazetă. Ba 
el se lapădă şi mai mult de Dum
nezeu fi desbrăcându-se de ultima 
bună simt re omenească, îl atacă pe 
Iuliu Maniu piezentându-1 ca pe un 
uneititor subversiv împotriva regali
tăţii Ş o face aceasta vârcolacu’.care 
nicicând n’a fost considerat în con
ducerea partidului, care nu cerceta 
nici şedinţele sfatului parlamentar 
nici consfătuirile mai intime ale con
ducerii partidului aşa, că nici nu este 
în m&sură, să cunoască lucrurile în 
adevăratul lor curs, ci lipsit de orice 
campetentă, pentru a face pe gro
zavul, după obiceiui său Învechit 
flecărefte după voi bele bastarde pe 
cari le-a prins ici şi colo şi iscodeşte 
şi dela sine, satană, cum e la suflet,
— pentru a-1 pune în umbră pe a- 
cela, căruia nu-i vrednic nici să-i 
deshge curelele încâiţâmintelor — 
vo.ba lui sf. loan Botezătorul.

Dar e b<ne aşa: un tip pervers 
al Societăţii se desvăicŞte el s ngur 
în toată hâzenia lui monstruoasă, 
ca astfel pe urmă să încremenească 
într’un tablou al realităţii lui, de care 
societatea să se îngretoşeze.

Vârcolacul e în zvârcoliri de 
moarte, căci se aproprie ziua de ju
decată ne îndurată, iărâ miluire şi 
criminalul trebue, ca în mod măies
trit, să-şi înăbuşe conştiinţa, care-i 
produce trăsăriri... vedenii..• nă
zăriri de ale moi ti pe care el a jus- 
t ficat- o ca pedeapsă pentru cei ce 
se ating de banul publ c.

Se tace ziuă, care va aduce des- 
nodămânlui fatal. Ş. atunci idolul de 
lut, format de corul lichelelor între
ţinute, se va prăbuşi dârâmându-se 
puzderi iar opiniunea publică va fi 
satisfăcută că a scăpat de un stri- 
goiu urât.

D r .  I u s t i n  J P o p .

Alegerile dela, Deva
LISTA CETĂŢENEASCĂ: 

(a tuturor partidelor făcută cu cu
getul cle-a scoate politica clin gos
podăria comunală) a ol>ţinut

1834 voturi.
LISTA D-LUI GROZA! 

(împreună cu comuniştii făcută cu 
cugetul de-a politicianiza gospo
dăria comunală) a obţinut

325 voturi.

Anchetele noastre.

Situaţia partidelor politice
din judeţul Hunedoara.

Ce ne declară dl NICOLAE PENESCU, 
vice-preşedintele organizaţiei naţional-ţăr. 
din acest ţinut, fost secretar general al 

Ministerului de Interne.
Deva, 23 Apr. — De Câteva aile 

se afli în localitate d-nul Nicolae 
Penescu, font deputat, foit secretar 
general al Ministerului de Interne, 
vlce-prefîdiatele organizaţiei naţic- 
nal-ţărănfste din jud.Hunadaara. Pro
filând de ocssie de acest fapt, ne-am 
prezentat la D-sa, rugă adu-1 s |  ne 
spună ce crede fi c  m vede d-sa 
partidele politice din acest ţinut, care 
cite cel mii mare jadeţ din ţari.

Cu foarte multă bunăvoinţă, d-nul 
Pe nes cu ne-a stat la dispoziţie, de- 
clarându-ne cele ce urmează.

Frontul plugarilor.
a luat fiinţă In 1932 şi s’a format 

diu partizanii organizaţiei nsţiossl- 
ţlrănistc. A fost mai mult o reac
ţie ne a foştilor noştri prietini, contra 
d lui A, Vlad, care era împotriva legii 
conversiuni!. De remarcat, c i tendin
ţele ţirănimii din Frontal plugarilor 
se apropiau de programai dda Câni- 
pul-Lang al d-iul Mhalache şi de 
atitudinea faţă pe problemele sociale 
şi ţărăneşti ale d-lui Maniu.

După plecarea d-lui Vlad din psr- 
t'dul nostru fi după Ce deci a dispă
rut d n Hunedoara, cauza care pro
vocase dtspărţ rea ţăranilor de Par- 
t dal Nsţional-ţirănesc au Inedit.

Franimi plugarilor, — vorbesc de 
masse — nu au mai avat nici un 
motiv să stea departe de nai.

Dl Grasa, mi-ie pare, că s’a orien
tat mult prea mult, spre extrema 
stângi, în contradicţie cu trecutul său, 
ceea-ce a determinat Partidul Naţio- 
naUţlrănesc să facă o distincţie latre 
Frontul piugararilor şi di Groza per
sonal.

Partidul nat.-liberal.
Actualul guverne a făcut In Hu

nedoara p.lStica nababilor. O meni 
cari au putut s& cheltuiască foarte 
multe parale, nu ne preocupă pen
tru moment de unde le aveau, au 
căutat aderenţi, făcând gesturi de 
mare generozitate. Dar omăt de na
babi sau arătat, generozitatea suta 
na puts* sâ folosească deiâi la prea 
puţin. Marea masă a ţărănimii era 
exacutatâ nemilos de perceptori şi 
nu are nici o legi tură sufletească sau 
de aspiraţiuni «odaie Cu cn partid, 
Care reprezintă, — mai ales la Hu
nedoara, — marea industrie minieră 
fi metalurgică. Iu ziua în “care au 
plecat dela guvern, liberalii vor ră
mânea tn Hunedoara cu ce-au avut 
Întotdeauna, adecă cu câţiva pricop
siţi şi cu ce le pot aduce legiturlle
cu aceştia,

Frontul Românesc.
Di Vlad Aurel n’a fost urmat de 

partid, care s’a strâns în jurul d-lui 
Iustin Pap. Această fracţiune politică 
n’a putut s% creeze vre-un curent ta 
jud. Hunedoara. Explicaţia e foarte 
simplă. Acest judeţ are tradttU revo
luţionare si pe teren social şi pe te
ren national Poporul din Hunedoara 
nu are încredere ta oameni cari va
riază In opinii şi atitudini. Dimpotrivă 
d  urmează pe aceia cari Înfruntă cu- 
rig’os persecuţia fi pătimesc pentru 
dreptate şi naţie, căci naţia, aci tn 
Ardeal are un sens naţionalist. A ft 
sa explică de ce dl Vltd este întâm
pinat la adunări cu salutul: .Trăiască 
Iuliu Maniu" 1

Social-democratii.
Aceştia tai păstrează vechile orga- 

nîzaţiuni şl const’taesc In jud. Hune
doara una din principalele torţe po
litice mai ales în centrele miniere: 
Petroşani, Valea-Jiului, Hunedoara, 
Brad şi Sîcărimbu.

Unele societăţi miniere ajută or
ganizarea mişcărilor de dreapta prin
tre funcţionarii lor, ceea-ce dove
deşte odată mai mult că naţionalis
mul pentru marea Industrie este un 
paravan, fn dosul căruia afacerile 
înfloresc,

Part. national-tărânosc.
Ahgerile din Februarie 1936 au 

dovedit că ţărănimea hunedoreană a 
rămas credincioasă partidului Naţio- 
nal-Ţărănesc cu toate nemulţumirile 
pe care conducerea Dlui Vlad Aurel 
le provocase tn organizaţie şl popor. 
Aşa de pildă la alegerile recente tn 
râte-va comune liberalii au lnat 32 
mandate naţional-ţărănişti 28 iar Fron
tului plugarilor numai 8 mandate şl 
acelea în comunele unde noi nu am 
candidat, dar le-am dat sprlj’nul, iar 
Vaid-ştil numai 7 mandate.

Partidul nostru are cadre de elită 
a clror viaţă publică porte fl an mo- 
d«l tntr’o vreme în care ambiţiunile 
şl dorinţa de câştig sunt pe primul 
plan. Toate încercările extremiştilor 
de a micşora încrederea poporului 
hanedorean ia acest partid, au dit 
g ej, Lz sate extremiştii nu au putut 
dobândi decât aderenţa e codaşilor, 
cari şi mai mult eau eomprom’s. Re- 
zalatatul alegerilor corn anale, care au 
avut ioc până as», sunt dovada evi
dent! a puterii crescânde a acestui 
partid. Una din forţele tale este ar
monia perfectă dels conduceraa par
tidului, care poate fi dată de pildă 
multor altora, — termină dl Nicolae 
Penescu expunerea sa.

I -  P opescu -C o steşti.

Fruntaşii partidului
Naţional-Iărânesc 
cercetează satele.

Vineri în ziua de 23 Aprilie 1937 
(S?. Gheorgh’) după ce sa terminat 
frumoasa adunare dela Ori ştie Dnul 
Dr. Nico’ae Penfscu, Col. Vasile Bin- 
eescltl şi Dr. Alfx Herlea au p!e:at 
să viziteze satele C^glr şi Vinerea.

La Cugîr au fost primiţi in eass 
preşedintelui lo ’al al partidului Dnul 
loan Lupuţlu unde t ’a strâas îa grăbi 
tatreg comitetul partidului nostru na- 
ţionţl-ţărănesc şi unde a avut loc o 
adunare foarte Însufleţită.

Tot asemenea şi In cernu na Vine
rea unde au fost primiţi Ia c*s* frun
taşului nostru dl. I. S&moilescu. La 
plecarea prin comuna Vinerea li s’a 
făcut o cald! manifestare de către cei 
prezenţi şi de citre fanfara locală a 
partidului.
Asiei s5 vede că lucrurile curg spre 
bine şi partidul nostru este Înconju
ri! de drsgoite deplină din partea 
populaţiei judeţului nostru.
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învăţătorii
In ziarul „Cuientul* din 15 Apri

lie 1937 a apărut un articol semnat 
de dl Pamfil Şricaru, directorul zia
rului. In a;est articol este vorba de 
slaba pregătire a Invăţăiodfor. Ca 
argumente dsa citează şi reproduce 
câteva note luate de la lucrările scrise 
ale candidaţilor dela extmenul de 
gradul II. |inut la Ianuarie c.

Dacă ceace dl Ş ricaru afirmi sunt 
adevăruri şi CI negru pe alb con
firmi aceste aiirmaţiuni ale d-sale, 
faptele sunt destul de regretabile. 
Atâta uitare de sine din partea aces
tor învăţători, pane In cumpănă prez- 
t'giul întregului corp didactic primar. 
Şi împreună cu dl Şcicaru pe drep. 
late, mulţi neisprăviţi ai silelor de 
azi, cocoţaţi în locuri nemeritite, de 
unde pot să defăimeze $1 s l jupoaie 
In modul cel mai ruşinos pe bieţii 
învăţători, pot să continue defăima
rea şi sfidarea faţă de iavlţitori.

Nu.vom căuta deocamdată să pu
nem la Indo'all buna credinţă adlui 
Şeicariu: că faptele nu s’au petrecut 
întocmai. Dsa relevă un riu, care tre- 
bue remediat la timp. Aceasta ia in
teresul acestui nrsm. Doar învăţători 
sunt cei chemiţt s i pregătească pe 
buni cetăţeni yi spălători de mâine 
ai patriei. Ei trtbue să fie cei mai

batjocoriţi!
pregătiţi din toate punctele de vedere, 

Dir ş’o fi pus dl Şeicariu vreoda
tă întrebarea: oare acciti batjocoriţi 
funcţionari y! misionari au ei poz’bl- 
litlţile şi m’joxceU necesare unei 
pregătiri profesionale? Care să f!e 
cauzele nepregălfrl lor? U.tarea de si
ne şi traiul In dasfUări, sau lipsa 
Compie-'tl ch'ar a strictului necesar 
pentru ex'stenţa zilnică.

Punem o întrebare d'ul Şdcarlu: 
| cu 2500 lei salar lunar şi ca o fami

lie de 4 —5 membri are învăţătorul 
poftă şi chef să citească „romanelle 
şl aventurile" multor interesaţi numai 
materialiceşte, in zilele acestea de bi
nefacere liberală, cu viaţa scumpită 
100 % şi salariile de serv’tor ?

Schimbaţi veniturile dvoistră cu 
ale orcărul Învăţător şi veţi vedea cât 
de pregătit cat a Învăţătorul,

Cereţi mal Întâi să se dea învăţă
torului ceeace este al lui şl apoi pre- 
tlndeţi-i pregătire.

Noi vedem un lucru : pe feţele bi>  
ţilor învăţători ae vid brazdele trase 
de gloanţele duşmanilor pentru făuri
rea României Mari, nu pe ale cioco
ilor.

Deva 15 Aprilie 1937
P. Giurgiuveanu.

Guvernul sre sşa de mare încre
dere in reuşita acestor lupte îacât de 
pe acuma face pregătiri să se mute 
îndărăt la Madrid,

Pe frontul basc luptele au încetat.
Pe frontul de miazgzj, avioanele 

guvernametale au bombardat po’tul 
Malaga, Au aprins un «■spor şi 8 hy
droplane.

•
MORT PE ACOPERIŞUL UNUI 

VAGONT Pe acoperişul unui vagon 
de clasa III dela trenul personal Ba- 
curşti-Oradea s’a găsit In gara Med nş 
un om mort. Avra la el 9766 lei. Din 
lipsă de scrisori nu s’a putut afla ia
să cine-i şi de unde-i. La cap avea 
o rană puternică ceeace a lăţirii bă
nuiala autorităţilor, că omul acesta 
şi-a pricinuit singur moartea urcă adu
se pe a'operişul vagonului ca să nu 
mai (plătească bilet, în dram s’sr fi 
lovit cu capul de vrro bâ nă a vre
unui pod.

Una casă de fer mică
( l e  v â n z a r e ,

U laof
de 17 luni, rasă zt- 
mental, se află de 
vânzare. — Doritorii 
a se adresa la: 

CRANCIOVA IOSIF 
com. Aurel Vlaicu,

I ra tU r
Cumpăr TRACTOR marca 
FORDSON necesar pentru 
batoză de treerat. Poşte fi 
folosit de 2—3 ani dar ia per
fectă stare de fuocţionare.

A se adresa oferte d-lui.

Toma Iordan
Com. MÂNERĂU. pi. Hunedoara.

Cassa de Păstrare Societate Anonimă din Orăştie
j u d e ţ u l  H u n e d o a r a .

înregistrat în registrul bancar din Deva sub No. 1—1935,

Plângere.
Se prezintă Damian Nicolae din 

O rlştie, tratele lui Damian Aton d»n 
Berin şi fise următoarea plângere. 
Ia ziua de 17 Aprilie 1937 fratele 
meu Damfan Aroa din Bsrifl a venit 
cu carul propriu încărcat cu cartofi 
la Orăştie. Pe piaţa oraşului a fost 
forţat de către organele Poliţiei să-şi 
descarce catoiii (n mijlocul pieţli, 
fără să aibă timp a-i da cuiva Iu 
seamă. Carul a foit dus pâaă la faţa 
dlul Cioca, lângă Cinematograful 
„Atlra". Aici poliţia a desjugat bo'i, 
i-a legat de car, iar jugul La dus la 
poliţie, dâadu-I fratelui dramul să 
meargă In piaţă la cartoii. La întoar
cere n’a mai găsit jugul. N’a fost 
aveit’zal de nimeni că i i  piaţă nu 
poate sta ca carul şl n’ci vreo tablă 
sau afiş nu-i pus In piaţă ca să ii 
putut lua la cunoţtlnţă că nu-i voie 
să stea cu carul ia plaţi. Dapăce 
m’am dus la poliţie, mi-au ehbsrăt 
jugul dupăce am plătit o amendă de 
30 Lei.

Orăştie, la 19 Aprilie 1937.
NICOLAE DAMIAN.

Ş T I R I .
INVITARE. Serbarea ş rolară de  

Paşti aranjată de şcoala primară de 
fete din loc se va ţinea Vineri, la 
23 Aprilie a. c. ora 5 ‘ij d. m. în sala 
festivi, la care onor, Public este in
vitat a participa. Se va preda piesa 
.Cuiburi" fn 3 acte de E, D*. Acfn.

Intrarea benevoli.
*

EXAMENELE. De definitivat ale 
Învăţătorilor, care urmau tâ iaceapă 
In aiaa de 24 Aprilie, s’au amânat 
pentru 1 Oct om vrie.

*

BURSE PENTRU STUDENJI. 
ta bugetul Statului şi al judeţelor in 
local c|m Jnelor universitare desf iinţa
te s’a prevăzut suma de 52 milioane-

Lei pentru ajutorarea studenţilor me
rituoşi şt slrac”. Suma se va împăr
ţi la toate rectoratele Universităţilor şi 
se va da prin concurs cs bars! luna. 
ră celor ce vor merita. Prin acest a- 
j itor mulţi tineri iscusiţi vor fl scoşi 
de sub valul sărăciei — unde stau 
acoperiţi ca nişte mărgăritare alese 
— şi ridicaţi la lumină pentru a pur
ta stindardul virtuţilor nanului uos.ru. 

•
CĂSĂTORII: Văduv comerciant şi 

proprietir Ia etate de 40 aui cu 2 co
pii, doresc dsătorie cu o văduv#, dom
nişoară pâaă la 35 ani cu dotă dela 
50—100.0CO iei.

Trimiteţi fotografii U ziar pt. M,T.

CUI VA TRECE AVEREA MOC- 
ŞONEŞTILOR. D. Anton Mocşony a 
luat ea iiu adoptiv pe un fiu ni dini 
Grigorcea fostul ministru al României 
la Budapesta. Astfel întreaga avere a 
familiei Moesony ii va reveni acelui 
Inf .zt. Dealfel d. Mocşony întâmpină 
serioase diftcultlţi In trecerea averii 
sile din Budapesta [n România.

DOI COPII DELA REŞIŢA ELE
CTROCUTAŢI. Do! copii care ae ju
cau cu o sârmă de radio, au fost ele
ctrocutaţi, deoare-se sârma căzute 
deasupra unor conducte electrice. Cei 
mai mic a murit de loc, iar celalalt 
are grave arsuri.

e
DISCURSUL Dlui I. MIHALA- 

CHE VA APARE IN BROŞURĂ.— 
Secretariatul general al partidului na- 
ţlonal-ţârănesc din Cap'til* (Str. Cie. 
menceau 9) enunţă Că discursul dlui 
Ion Mihalache ţinut la congresul ge
neral al partidului Dumineci 4 Apri
lie va apare ia broşară. Orgiuizaţii- 
le jud* ţene au foat rugate să comuni
ce numărul de broşuri de care au 
na voie.

*

RĂZBOIUL DIN SPANIA. In zile
le din urmi se pare că trupele guver
namentale au început lupte foarte as
pre mai ales in jurul Madridului, pen
tru a-1 despresura,
— »—  ........... .......■ ■ ■ .................. ......... . ' ■■■ ■ »

Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1936.
ACTIV. Casta numerar efectiv Lei 508.285.—, Disponibil la bănci 

11 ţară Lei 33 895.—, Portofoliu de titluri româaejtl, efecte publice Lei 13.558.—, 
Portofoliu de scont, piătbil In ţară: a) cambii liră garanţie Lei 1.381.615.—, 
b) cambii garantate cu ipoteci Lei 265.284,—, Debitori benificiind de legea 
lichidării datoriilor din 7 Aprilie 1934 (cotă rimai?): creanţe agricole 
Lai 3,139.367,—, creanţe urbane Lei 584,326.—, Imobile necesare comerţului 
p: oprlu şi pentru funcţionari Lei 490.000 —, Alte imob;le Lri 415.000.—, 
Mobilier Lei 1.000.—, Conturi diverze Lei 22.817 —, Toţii Lei 6 855.147.—

Conturi de ordine: Cauţiuni statutare Lei 310.000.—, Efecte spre 
incassire Lei 29.651,—, Toţii Lei 339 651.—.

PASIV. Capital social Lei 2.000.000,—, Fonduri de rezerv#, rezervă 
legală Lri 817.504—, Fonduri de amort'zment pentru creanţe dubioase 
Lei 400 000—, Fond de penzie Lei 571.031.—, Depuneri spre fructificare 
pe termen Lei 2 844.412.—, Dlvidtnde ne ridicate Lei 18.283.—, Conturi 
diverze Lei 188 723—, Beneficiu net Lei 15 181—, Total L-t 6.355 147.—.

Conturi de ordine: Deponenţi de cauţiuni statutare Lei 310 000.—, 
Remitenţl de efecte spre incassare Lei 29.651.—, Total Lei 339,651.—.

Contul profit şi Pierdere încheiat ia 3i Dec. 1936.
DEBIT: Cheltuiel de administraţie Lei 236 932.—, Impcz’te şl laxe 

Lei 39.044,—, Amortizări: a) la imobile L*I 70.053.—, b) Pierdere rezultând 
din aplicarea legii lichidării datoriilor dia 7 Aprilie 1934 Lei 38 023.— 
Diferenţa de curs la portofoliu de titluri Lei 31.372 —, Dotarea fundului 
pentiu creanţe dubioase Lei 65.800.—, Bsnificiui net Lei 15,189.—, Total 
Lei 496.413.—.

CREDIT: Dobânzi ineassate Lei 396.507.—, Venitul portofoliului de 
titluri Lei 730,—, Venitul imobilelor Lei 47.924.—, Biniiicii diverse Lei 
51 252,—, Total Lei 496.413.—.

________ _____ _________C o n s il iu l  d e  A  d m in is tr a ţ ie .

Asortată cu tot felul de beuturf 
bune si eftine.
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Mezeluri, pescărie, bomboane şi 
orice fei de gustări doriţi.

Vizitaţi cu încredere 
degă bine asortată, 
Reuniunii Meseriaşilor

noua bo- 
din Casele 
Români.

Dr. AS.IX, HIRMA- Tissiai TlpepuSîd JMMINA” Qligtte,


