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Cine sun! vrăwiii Rnâiiei
d e  G H I Ţ Ă  P O P

Deputat d9 Hunedoara,

Ia politica şi mai ales tn politica 
din afarl, mai mult chiar decât In 
politica dinăuntru, prietenii şi dcşma- 
nli unei (Iri se mlsoarâ şi se cunosc 
după fapte nu după vorbe. O ri < âte 
cuvinte dulci ne-ar trimite un vecin, 
apropiat sau mai dep irh t, nu-i vom 
j adecă ia cele din urm i decât dapi 
ceesce fflptueşte faţă de noi.

Astiel am văzut, cl îa rîzboi cei 
ce ne-su ajutat an foit Lâncezii, en
glezii ş1 americanii; fără prietenia şi 
ajutorul lor ar fi fost prea grea s t 
ne vedem szi într’o Româile Mire 
şi puternici. Dopl rlsboi sm mai în
cheiat alianţe sau tovărăşii de arme cu 
Cehoslovacia şi Jugoslavia, care s’au 
legat prin tratate sau iavo;li scrise 
cu Iscălitură şi pecetie s t  ne ajute 
daci ungurii ar încerca să ne ia din 
nou Transilvania şi Banatul. Tot ast
fel Franţa şi Anglia ne figăduesc 
ajutorul lor dacă Ungaria sau 
Germania ar voi s i  ne atace. Am 
încheiat un tratat şi cu Polonia, obli- 
găndu-ae să ne ajutăm unii pe alţii 
daci Rusia sr încerca să ne la nouă 
Basarabia sau dacă ea ar ataca Po
lonia.

Dar mai sunt şi alte fapte care ne 
arată prietenia sccstor ţări. Franţa 
ne-s dat in clipe grele bani îm
prumut ca s in e  ajutăm cu ei; An
glia s’a Imjoîrivll la L 'g t Naţiunilor 
dela Geneva atunci căcd ungurii au 
atacat acolo Romănia, iar Cehoslova
cia fi acum in urmă Franţa ne dau şi 
aime, tunuii mitraliere, aeroplane ca 
al Insestrlm oştirea ţării pentru 
timpuri de ameninţare şl primejdie.

Multă vreme România a avut te
mere că Rusia, care na a uitat Ba
sarabia ar vrea să o atace şi grija 
aceasta părea Că nu est: lipsită eh 
temei. Dar prin prietenia Franţei şi 
dibăcia dlui Tttulescu lucrul s’a 
schimbat In mai bine, Rusia decla- 
rlnd mereu, că nu are gând rău a- 
supra noastră, noi i-am cerut îa cele 
din urmi al dovedească aceasta cu 
fapta şl s l  ne dea î a  scris, cl nu 
ne va ataca niciodată cu arma In 
mâni. Şi iată că acum vreo câţiva 
ani Rusia a’a îavoit şi la asta înthe 
ind cu noi un trah t de neagresiune 
prin care România şl Rusia se obli
gă s i  nu se stsce una pe alta.

Astfel am scăpat şi de grija unui 
rlsboi cu Rusis.

Dar iată că acum se ridică .Drea
pta* românească dnii Valda, Gog«- 
Cusv, şi cu 'garda de hei" şi cere 
lotr’un glas s i rupem aceste prietenii 
|i  s i ne d|m tn partea Germaniei

ba şi a Ungariei. Ei ne spun ci Ru
sia • bolşevică şi că ea prlmejdueşte 
România, ei ne mai vorbesc de prie
tenie ca ungurii şi ne mai Încântă 
cu bunăvoinţa Italiei care azi e legate 
cu Germania şi Ungaria intr’o tovă
răşie strânsă.

Dar 8ă vedem faptele nu vorbele. 
Despre Italia şt.m că ne-a fost intr’a- 
devăr tovarăşe în timpul războiului 
mondial, dar îndată după războiu a 
trecut de partea Ungurilor, ajutându-i 
In toate împrejurările, încă pe timpul 
bo’şevicului ungur Bela Kun, care 
a atacat armata română, dar pe urmă 
a fost crunt bătut de noi si alungat 
dela putere. Pe atunci colonelul Ro- 
manelli, trimisul guvernului italian, a 
voit să oprească intrarea oştilor noas
tre în Budapesta, dar nu a izbjtit 
să ţină pe loc pe vitejii noştri, Da 
vrn-o 6—7 ani, primul ministru al 
Italiei, dl Mussolini, ne ameninţă me
reu cu «revizuirea', adecă cu schim
barea graniţelor noastre în folosul 
Ungariei, in toamna trecută, la Mi
lano, a strigat în auzul lumii întregi 
că Ungurilor ii-s’a făcut o mare ne
dreptate şi că Ungaria „ ciuntită “, tre- 
bue făcută la loc eşa cum a fost 
înainte.

Germania vorbtşte şi ea mereu 
de revizuire, de răsturnare şi de ni
micirea tratatelor, pe cari e aşezat 
hotarul ţării noastre* Când după 
multe rugSm'nh făcute de oamenii 
„dreptei" româneşti, Hitler, stăpânul 
Germaniei, a pus să se publice m 
ziarul său „Voikischer Becbachter*. 
in toamna trecută un articol, Care să 
nu placă Ungurilor, «dreapta* noas
tră i-a cântat osanalele de bucurie, că 
in sfârşit Germania nu mai e vrăşma
şa României- Dar când am cetit gaze
ta nemţească, am văzut că vestea a- 
ceasia a fost mincinoasă. Omul lui 
H.tler, care scria acolo spunea nu
mai atât, că Germania e contra do
rinţelor «fantastice", adică contra vi
surilor prea îndrăzneţe ale Ungurilor. 
Cu alte cuvinte, marea „bunăvoinţă" 
a Nemţilor constă în faptul, că ei nu 
vreau să dee Ungurilor Ardealul |i  
Banatul întreg, ci numai jumătate 
sau poate a treia parte, adecă în 
loc de 23 judeţe, s’ar mulţumi să 
ne răpească numai vre-o 12 sau 13 
judeţe, locuite toate de Români.

lată Cu ce vreau să ne amăgească 
prietinii Nemţilor şi Ungurilor ca să 
ne facem iarăşi tovarăşi cu dânşii.

Cât despre prietenia Ungariei, ce 
să mai spunem? Puţinii Români 

(Continuarea în pagina 3-a.)

şefilor de sectoare, a şefilor comunali şi a 
fruntaşilor satelor din plasa „Avram lancu“

Marti 29 Iunie In zins de Si. Pe
tru şi Pavel, s  avut loc la Baia de 
Criş adunarea şefilor comunali din 
plssi, la locuinţa d-lul Dr. Iacob O i- 
cu.

Dela centru au participat dnii: 
Dr. Nicolae Penescu vice preşedinte şl 
losif Roman.

Au fost prezenţi următorii dele
gaţi comunali:

Dobrot- Dolga losif, Banciu Mt- 
ron, Dolga Nicolae, D|!v Aurel, In- 
drieş Petru, Indricş D-tru, Negrii 
loan.

Dr. Nicolae Penescu.

Tomeştl Bulz loin 1. Ignsţ, Dă
riştean Petru, Drlgan loan Şuca, O ac 
Leant in, Her bei Nicolae.

Ba'dovfn- Faar Victor, Riscaţi» 
Avram, Faur Avram Manaţiu Nico
lae, Leucean Aron. Hei bei Todor, 
Faur Slmirean, Herbei Alexandru.

Bata de Criş - Protopop Balboa- 
ca Nicolae, Dr. Aurel Rlscuţia, Si
mon Petru, Martlş Petru, G.oaa Pe
tra, Gailes T inas;.

Tiuleşii - Ivaşcu Petru, Herbei Ni- 
colae, Pis sa S-rafim.

Rişca - R'şmţiu Petru. Borza An
tante, Leucean Nicolae, Leucean S t- 
bin, Tonţa Nicolae, Bula Nlchifor, 
Nicolae Baca, Boras loan, Viad Ale
xandru, Borza lane, Viad loan, Bo-. 
ia  Constantin 1. Andraş, Borza Con
stantin 1. Antonie, Buftea Nicolae a 
Lini, B-ftea Aaare, Ona Ioao.

Ţebea - Stana Ion 1. Nicolae, Ieriu 
Contantln, Roşea Tod0r,Şsrban loan, 
Şerban George, Oprlşa loan 1, Petru 
Pantei Ferenţ, Piper Victor, Ieriu 
Petru, Cristei Petru, Ievuţa Nicolae 
Căsilean loan, Barna Avram, Mj I- 
duna Loghln, Niţa loan, Z jriu Pavel, 
Far cu George, Oprea Avram, CU j 
Petru, David Avram, Miheţ Tanase 
Barns loan.

Cărăstău: lane Petru, lane Adam 
tanc loan. Martin Avram, Nicoarâ 
Lazar, Belea David, Sava Iosif, Clej 
Araenie, Halda Miron, Banciu Miron,

Valea m are: Buftea Sabin, Ma- 
x  m Buftea, Bttea Nico’ae Prevalent

Ribita Obodlu Petru, Caaan loan, 
Indrieş Miron,

Adunarea a fost prezidat! de Că-

tre di dr. IaCob Oacu advocat în 
Baia-de-Criş foit prefect. După cu
vântările şi lămuririle date de către 
repreientanţii orginfzaţiei centrale, 
au luat cuvântul fruntaşii ţiraui, cari 
au deschis tatr’un mod impresionant 
starea de mizerie tn care trăiesc sa
tele din acea regiune.

S'au plâns de felul cum sunt tra
taţi de către pretori, notari, agenţii 
fiscali etc.

Am arătat cl amocurile sunt 
prea mari. Bugetele Comunale sunt 
încărcate cu cheltuieli f ir i  rost pen
tru comune cum sunt: abonamentul 
la ziarul „Viitorul" oficiosul partidu
lui liberal, precum şt pentru monu
mentul ce se ridică In parcul din 
Di va.

Mal spuneau că funcţionarii so
cietăţii „Mica* din Brad cutreeră sa
tele pentru organizare, gărzii de fier. 
Că aceştia fac propaganda cu spri
jinul societăţ'i «Mica*1. Că muncitorii 
sunt suduiţi şi chiar loviţi de către 
angejaţii societăţii. Plata ce o pri
mesc lucrătorii dela societate, nu este 
proporţională cu urcarea preţurilor 
la articolele de prima necesitate.

Au mai povestit ţăranii multe ne
dreptăţi ce li se fac» asupra cărora 
vom mai reveni în gazetă.

Toţi vorbitorii au arătat încrederea 
şi nădejdea numai in Partidul Naţi
onal Ţărănesc care este partidul ţâ- 
rănimei şi a muncitorilor şi de la 
care se aşteaptă mântuirea tării din 
Sh'arele liberalilor lacomi. Vorbitorii 
ţărănimei au băgat de vină fraţilor 
tor cari se fac cozi de topor şi tră
dează interesele ţărănimei sprijinind 
alte part'de decât cel Naţional-Târâ- 
nesc, căci împrăştiindu-se î i  partide
le ciocoieşti şi a l marilor bancheri, 
slăbesc mişcarea ţărănească şi ast- 
ţel dreptatea şi isbânda pentru care 
luptă partidul Naţional ţărănesc în
târzie. — Dacă fraţii ţărani ar fi uni
ţi la un loc, nimeni n’ar avea ce 
să le mai facă’

Dr, Iacob Oncu.

Adunarea sa terminat într’o ad- 
mosferă de însufleţire

După aceasta, dnii Penescu, On
cu, R’şcuta şi Roman au vizitat co
munele : Lunca, Cărăstău şi B rtin, 
unde au stat de vorbă cu sătenii ţi
nând adunări.

Coreap,
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M. S. Regele Carol II
a fost proclamat comandant 
al Heg. 57  din Inf*. polona.

M arile  serbări dela Belecov Ce scrie presa 
engleză despre vizita Suveranului României

Semnificaţia înfiinţării de ambasade ia Bucureşti şi Va.şovia
Ca ocazia vizitei M. S. Regelui ia 

Poloni» ■  fost proclamat comandant 
al Reg. 57 din infanteria Poloni.

Evenimevtul este socot't de presa 
poloneză ca un gest simbolic care 
confiimt uniunea frăţească dintre ce
le 2 popoare, devenită atât de intimi, 
Incit trebue să fie înfăţişată într’un 
Chip cu totul strălucit. Ambasada Ro
mâniei la Varşovia va fi prima Intre 
reprezentanele diplomatice ale aces
tei ţlri |n străinătate. Spunem cu in
tenţie .prima** şi nu .unica" fiind 
limpede că datl fiind poziţia pe care 
România o ocupă in concertul iuter- 
naţional, ambasada dela Varşovia nu 
va rămâne multă vreme singura am
basadă a regatului român.

M, S. Regele Carol II şi-a petre
cut toată dimineaţa silei de erl la 
Belecov unde a sosit la orele 6*10.

M. S. era Usoţit de Marele Voe- 
vod Mihsi. A fost salutat de Mare- 
sevski, vosvodul din Poznan |i  de 
comandantul corpului de armată din 
acel oraş. Imediat s’a format un cor
tegiu care s’a Indrsptst spre pol go- 
nul de tragere in ordinea următoare:

M. S. Regele Carol şi mareşalul 
Smigly în primul automobil. Marele 
Voevod Mihai şi generalul Fabiiki in 
al doilea automobil. Ca şl gara, în
tregul parcurs era pavoazat cu dra-

Intr’un articolaş: ,Eri si azi" apă
rut în orga nu personal ai d. Vlad 
.Solia Dreptăţii" Nr- 24, 1937, se ci
tează un pasagiu, o parte plină de 
laude la adresa dlui Viad, pasagiu 
scris de d. dr, Gherghe Ohâbeanu, 
in anul 1933 după ce acest Ohăbea- 
anu — Boiiă a fost ales deputat în 
1932 „cu concursul, sprijinul si po
pularitatea diui Viad." Se văicăreşte 
pe nedrept, organul diui Viad, că 
.România Nouă" si .Solia* din 0 - 
răstie aruncă cu noroi în „acela" pe 
care îl preamăreau .până e n “.

întregim istorisirea diui Viad cu 
adevărul, că di Boiiă n’a (ost aies 
cu concursul diui Viad, ci — din or
dinul acestuia. Părerea, foarte adese
ori greşită si de vădit egoism a diui 
Viad, era ordin pentru organizaţia 
partidului naţionai-ţârănesc din jude
ţul Hunedoara, o?din, bun, rău, dai 
trebuia îndeplinit într’o organizaţie 
— disciplinată. De dragul acestei 
discipline, noi, groăul partidului, tre
ceam cu vederea greşelile si deşer
tăciunile diui Viad, câtă vreme ace
ste greşeli, deşii dureroase şi păgu
bitoare, erau.totusi suportabile. Astfel 
am închis ochi sLatunci, când d.Viad 
ne-a ordonat să alegem pe dl Boiiă 
un om de valoare gi — intim al Diui 
Maniu, dar totuşi mult-puţin străin 
de durerile si necazurile noastre lo
cale. Cu atât mai vâdos, că ne de- 
dasem, de dragul disciplinei, a  ascu
lta oibeste ordinul diui Viad si atu
nci, când dânsul, gâdâlit de deşertă
ciunea, cu care îi alintau iinguştorii, 
a  ridicat la onoruri si pe faimoşii 
............... cai a lui Caligula din po
veste 1

Pe di Boiiă mulţi nu-1 cunoşteam

pele polone şl române, cu flori ş! 
verdesţl.

La orele 10 M. S. R<*gele s’a dus 
să od'hnesscă în micul castd In care 
îşi are reşedinţa de v sri comandan
tul regiunii militare.

La orele 11.30 a avut lo:, intr’o 
atmosferă înălţătoare şi emoţo 
nantk citire? manifest alui preşe
dintelui republicii prin care re
gelui României i-se conferă co
mandamentul regimentului 57 in- 
fatterie.

La orele 12 M. S. In uniformă de 
colonel polonez a primit defilarea 
trup lor. La caatel era arbor, t dra
pelul regal român, iar garda o făcea 
un detişament de ulani.

Toate ziarele CDgltze publică lungi 
dări de sîamă din Varşovia, des* 
crJicd fastul şi entuziasmul primirii 
M. S. Regelui Carol II al Roca â ulei.

Morning Post comentează viz t* 
S uveranului Rom Iniei In Polonia şi 
relevând deosebita ei importanţă 
scrie:

Vizita dc acum şi cele precedente 
arată că o.bita politicei externe po 
loce *o;oteşle Marea Neagră de im
portanţi eg«iă ca Marea Baltici. E i 
confirmă opinia că axa Varşovia— 
Bucureşti va ii in curând cea mai 
important! din Europi Orientală,

î i  1932 nu-1 cuno3®tem personal 
nici astăzi. Cunoaştem însă ideologia 
modul de gândire al lui, care ideo
logie e cern aceeaşi ca a  diui Vl*d 
de eri, cu privire la treburile obşteşti* 
Şi ne-am z is : dacă e om de valoa
re ascultăm gi de asiădatâ ordinul 
diui Viad gi îi trimitem pe d. Boiiă 
în parlament, după ce dar tiniisesem 

i din acela8 ordin, a la Caliguia, si 
I cât,va , . , cai. Acesta e tâlcul- 
| Când paharul s’a umplut când 
j metehnele diui Viad au ajuns pun

ctul de satura ţiune gi nu le-am ma 
putut suporta, nimic nu era mai fi
resc, decât sâ-i lăsăm pe d. Viad, 
să-gi croiască mărirea, să-fi mulţu
mească deşertăciunea, fără noi, du
pă calapodul, pe care însugi Şi i-a 
ales, — Ne-a părăsit: era gi timpul 
să ne scuturâm de metehnele lui* Dar 
mai ales noi, o seamă de oameni, 
î n v â r t o ş a ţ i  în mizerie si în lupte 
crâncene spre un ideal, urmaţi cu 
dragoste de tineretul noshu entuziast 
— nu ne-am mai putut iua după 
masch nele porniri ale diui Viad, ci 
am rămas neclintiţi ia posiurile de 
luptă pentru îmbunătăţirea ursitei 
părinţilor, frăţ ior gi copiilor noştri, 
oropsiţi la coarnele plugului prin cele 
văi si dealuri 1 — Ori ai vrea die 
Viad, ca totl fiii neamului românesc 
să fie ca nişte târfe, care de dragul 
unor beneficii producătoare de scâr
bă, fac ochi dulci tuturor bărbaţilor 
? ! .....................

Ţinuta demnă a noastră n ’a (ost 
pe placul diui Viad. In urmare, prin 
organul său personal .Solia Dreptăţi* 
a început a  ne ponegri în fel si chip 
nesfiindu-se a  ne batjocori cu epite- 
tetul de .m ăgari” pe noi, cari o vi

aţă întreagă îi stătuserăm cu credin
ţă, cu răbdare cu obnegsrea, intere
selor posîre, la cheremul lui ! • ■ • • 
Ba ce e m«i mult, d* Viad cu o stă
ruinţă demnă de un scop mai bun, 
s’a  năpustit asupra însus vălului său, 
dl Iustin Pop, voind fără fsbândă să-l 
nimicească, material gi moral: Pe a- 

j cel Iustin Pop, care în decurs de a- 
. proape 40 de ani a fosl plăirâiii 
J politici, prin care respira dl. Viad 

înăltându-se la mărire. Iar pe dl Dr- 
Alex. Her le a, un exponent vrednic 
al tineretul ui j îl trata gi tratează ca 
pe o fiinţă fără valoare 1

Şi noi am tăcut o bucată vreme 
spre a  nu jgnii pe omul cu care de 
bine-de rău, muncisem pe tărâm 
poLtic o viaţă întreagă. Dl Viad nu 
se mai opreşte cu bâţfelUe- Astfel 
răbdarea noastră îacă e pe sfârşite. 
Dacăs untem oameni dornici de luptă 
dârză şi cistilărnu însemnează că tre
bue să ne lăsăm strivii sub Călcâiul 
diui Viad, In urmare di. Viad a pri
mit, du ră  ce ne-a provocat, câteva 
lovituri meritate.

Ori nu ţi se pare a fi cu cale, die 
Viad, că dacă d-ta arunci, nu cu 
noroi ci cu venin în ; dl Maniu, ido

ls  fine s’a dat rezultatul exame
nului de definitivai al învăţătorilor ţi
nut la sesiunea Iunie C. Toată lumea 
a aşteptat rezultatul cu mare nerăb
dare.

Dela început trebue să afirm ci 
acest tx<men, ca şi celelalte exame
ne ţinute sab binecuvântata domnie 
a diui A ngelica, a iost o adevă- 

b a t jo c u ră .  Nimic din eeeace a 
lost prom s tm s’a Înfăptuit. De a’t- 
fel lumea s’a obişnuit cu minciunile 
liberalilor şi nu mai d tu  crez j.re nici 
unei promsluai, »ş i cum este firesc 
să f .e.

Felul cum s’a ţinut acest examen, 
felul cum iegea examenului de d sf- 
nitivat a fost respectată, nu etle alt
ceva decât o totalitară lipsi de spi
rit ai realităţii, o totală lipsă de ju
decată, adică o adevărată batjocură. 
Na pot s i  iac o altă afirmaţie decât 
că bieţii învăţători au ajuns calul de 
bitue al tâmpeniei politice 11 Această 
afirmaţie cu nimic nu e mai justifi
cată decât cu procentul dfz*struos al 
ce or căzuţi la examen, şi mai ales ia 
partea o rail.

Na îngrijorează pe nimeni acest 
procent sl celor căzuţi?

Este indiferent persoanelor ră s 
punzătoare că azi sau mâine sitele 
vor ii asaltate de grupuri de ne no 
roşiţi ai jolîlicianfsmuiui liră ruşine 
şi judecată, Care vor cere dreptate?

Oare dreptatea revendicată n’o să 
iorte pe n.meni nimic? Nimeni nu 
se interesează mai de apio.pe să 
vadă condiţiuntle in care s’a ţinut 
cx-menul. Nimeni nu ştie că bieţii 
candidaţi etau examin&ţi noaptea pa 
a orele 1V», după multe alte nopţi 
dc învăţătură. Aproape surmenaţi mai 
puteau ei oare să mai dea răspun
suri in aceste condiţitm! ? Oare a- 
cea tu nu este o batjocură? Acest 
examen n’a fost pentru selecţionarea 
invăţltorilor ci pentra batjocorirea 
tor.

Sa pare că politicianismul, bur
ghez dela noi vrea să aplice aceiaş 
principiu pe care il aplica barghezii. 
le naţioaie din alte ţări ia alte ramuri 
ale învăţământului. Acolo se caută 
selecţionarea cât mal complectă a

Iul d tale da eri |i  al nostru de tot
deauna. î i  dl, Iustin Pop vărul d*tale 
gi sufletul politic de eri al d-tale ele. 
nu ţi se pare a fi firesc, nu (i în
tâmpinat cu osBnde gi cu buchete 
de fiori!

Z ei că dl Boiiă te-a proslăvit în . 
1933 după ce ne-ai ordonat să-l ale
gem deputat în 1932? E , apoi acea
sta a ţost o gratitudine faţă de d-ta.

D-ta, după ce ne-ai părăsit vrei 
să ne asasinezi si să ne faci măga
ri pe toţi câţi volens-noleus. am con
tribuit ia ridicarea d-tale la măriri 
nevisate. Aceasta e ingratitudine d-le 
Viad, de altfel nu cu totul singură în 
trecutul d-lale si al nostru 1 Şi prin 
ingratitunine nu totdauna se ajunge- 
ad. As'ra i

Vrei mai mult? Ttrecutul glorios- 
eroismul n’a foit numai al d-tale dar 
l a u r i i  au fost aproape exclusiv nu 
mal beneficiul d-tale — trecutul ne 
pune în rezervă- D rr.dacă.ne forţezi ?

Terminăm cu însăşi proza fmală 
a  organului diui Viad: .Credem, că 
Românii adevăraţi gi cinsl'ţt vor Ju
deca lucrurile aga după cum trebue* 

Brad la 25 Iunie 1937

conlfgentelor celor mai noi şi a celor 
de elită. O .i în aceste ţlri cu bur
ghezii naţionale compacte şi nume
roase, sprijinite pe tradiţii şi pe si
tuaţii materiale înfloritoare, se poate 
face o astfel de selecţionare, b izatl 
pe sacrificarea unui nnmir de nere
uşiţi liră  ca acesta să devie şi faliţi 
ai vieţii, deci f ir i ca metoda s l pro. 
voace un pericol social.

L« mpi «.luaţi* nu eite aşa, La noi Ia 
început, s’a căutat democratizarea itl- 
viţ&mâatalui d ; toate gradele, care 
democratizare a despoiat zalele de 
clementul cel msi de elită. Atunci o 
datorie ne încombf: ca aceste coa- 
l’g nte să nu l.e sacrificate fntr’un 
proces de selecţionire, al cărui crite
riu n’are nimic comun cu stabilirea 
valo i i  lor din , punct de vedere *1 
necesităţilor rurale.

Contigentele acestea au ajuns la 
situaţia st s starea de acum după o pe
rioadă de sbacium şl privaţiuni tru- 
p ş i şi sufleteşti,

In timpul vieţii dela oraş, adică 
dela ş roii s’au mistuit complect mica 
zestre de acasă, ba se mai cheltuie
şte şi diu dreptul fraţilor, faţă de ca
re au obl g ţi uni ulterioare.

D apî atât* geutăţi şi neajunsuri 
Ce raţiune msi răoaâae pe seama se
lecţionării prin procedeul examenelor 
ta felul acesta? Va ii periculoasă a- 
ceastă sacrii care a acestor tineri 
pentru atuul nostru? sigur că da. Va 
coastilai această sacrificare a tineri
lor nevinovaţi un pericol social pen
tru poporul nostru? lat! pentru ce 
trebue să s* teamă atotputernicii zi
lei de as*. Această problem! cere o 
grabnică rezolvare pentru a s?rvi in
teresele statului, mai ales In silele 
acestea gr- le,

Ne adresăm preşedintelui asocia
ţiei diui Ţoni ca să studieze cât mai 
bine greaua situaţie a miilor de în
văţători, ce li s’a creiat cu ocazia a- 
cestor txasrenc s l ia măsuri.

O latârziere iu rezolvarea proble
mei va aduce după sine „poate stă
ri de lucruri neplăcute.

Qeva, 22 Iunie
R, Glurgluvsanu.

Pentru di. dr. Aurel Viad.

Sphidon Munteanul.

0 mare batjocură şi rânduri pentru di D. V. Ioni
preşed. Asociaţiei gener. a învăţătorilor.
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O l  A u r e l  ' V l a d  
se Încumetă la propagandă electorală.

Dl Viad de doi ani şi-a s hîmbat 
oiştea direcţiei politice* S’ar fi c ă 
zut să explice ţăranilor, cari l-au sus
ţinut în activitatea politică, acest gând 
schimbat. D sa însă, care dispreţu
ieşte pe tăran:, nu s’a stm|it obligat 
la acest lucru.

Acum însă, îl vedem în toată Du
minecile s sărbătorile alergând pe 
sate, cu toate că e timpul verii, când 
dnealui obîcinuia să se od hnească 
la băile Geoagiu-

Pentru co face dl Viad propagandă ?
Sunt fixate alegerile judeţene pe 

ziua de 25 Iulie c* si dl Viad s ’a 
hotăiîi să ia lupta în aceste alegeri* 
Prin urmare, dl Viad colindă satele 
pentru voturi. N’are dnealui nici un 
simt de bine pentru cauzele, nevoile 
St viitorul satelor şi a  plugarilo;; nici 
prin gând nu-i mai trece să ducă o 
luptă pentru înpământenirea unui re- 
g m de dreptate pe seama ţăranilor, 
— ci, foarte simplu si frumos, do
reşte, ca plugarii st sătenii, cu votu
rile lor, să-l facă iară do.nn la tre
burile judeţului, ca să-l mai poată 
pune pe Păr. Basarab din Romos la 
slujba cumpăratului de tauri si ca 
să mai poată potrivi fondurile si bu
getul judeţului spre filiala «Arde
leana* din Deva.

Credem însă, că ţăranii noştri vcr 
înţelege si îşi dau seama, că d-lu; 
Viad Ii fac îndeajuns bine şi îi spri- 
j nesc cu cametiie cari le varsă la 
banca „Atdeieana", ca să nu se mai 
simtă obligat' a-i da si votul 1

Cu cine face dl Viad propagandă?
balena nostn au be g al ue seama, 

că dl Viad face propagandă însoţit 
de slujbaşii dela banca «Ardeleana*, 
cari săracii, vo ib ts; în fata poporu
lui ca nişte oameni cari vorbesc de 
clacă si nu dm convingere. Pentiu 
piaţa lor de slujbaşi ai băncii, tre
buie să lucreze de Luni până Sâm
bătă, iar Dumineca, când, pe bună 
dreptate, doi esc să se odihnească si 
să-si petreacă timpul în mtjtocul fa
miliei, — dl Viad, care odthnes.e 
săptămâna întreagă, îi ia la drum 
si-i poartă prin sate la propagandă 
polii,că. Nu-i mirare, pnn urmare, 
că auzim lucruri c.udate despre fe
luri

Cum se vorbeşte în propagandă
Di Viaţi s> uiooluoiii D-Stt.c, pc 

la sate, nu vorbesc despre alta, de
cât despre partidul nostru nafional- 
lârănesc si despre Dl Maniu< Şi nici 
nu vorbesc altceva si în alt chip, de
cât cam cum obişnuiesc să sene în 
„Soba Dreptăţii-*

S’a întâmplat însă la Pricaz un

luciii ciudat şi foarte hazliu, pe ca
re ni l’au spus ascutătorii de acolo,

Dl Vied a tinut adunarea politi
că la Pricaz însotit de directorul 
băncii «Ardeleana*, dl Come! M hă 
ilă. A vorbit dl Viad, iar la urmă a 
vorbit dl MihăJă fiind de f i t 5 dl 
M • h ă i lă a vo rbit cam î m felul următor: 
m t onal ţă ră n o i nu tost la givern 
8t n’au făcut nimica, Dl Viad ca fost 
ministru national-tărănesc, a înghi
ţit în sec una neplăcută,

Dl Mihăîlă continuă t nat onal ţă
răniştii au fost hoţi mari. Dv. dacă 
furatt o găină vă pune la închisoa
re pe d-sii dacă fură, îi ridică în 
slujbe mai mar;. Iar, dacă se n fâ  Ţi
plă, să-l strâigă cu iş a  pe câte u- 
nul, de prea mari si multe hoţii* a- 

| tund numai că-1 vezi aducând cer
tificate din străinătate, că a fost ne
bun Şi deci nu are nici o responza 
bilitate.

La aslfel de oratorie a dlui Mi- 
hăilă, ţăranii au început a se coti 
iar dl Viad nici n’a mai putut înghi
ţi în sec.

Această întâmplare au povestit-o 
ţăranii din Pricaz. Ne înclvpuim, că 
dl Viad nu-1 va mai duce p« direc
torul Mihăîlă în progandă politică 
cu astfel de discursuri.

Iatr’o aliâ comună dl Viad a vor
bit rău de dl Maniu, după clişeu] 
cunoscut din „Solia Dreptăţii." lnir’un 
moment dat l’au întrerupt un ţăran 
z t â i d : dacă îi aşa de netrebnic 
Maniu, dece ai Siat cu el 30 de ani 
în pol tică 1 ! Si atunci dl Viad, cu 
împulzivitatea-i cunoscută a răspuns: 
«Dacă mia dat afară din partid, cum 
mat puteam rămânea cu D-sale- 
Tăran i- auzind această declaraţie a 
dlui V kd, au dat din eap, în semn 
de înţelegere.

Iar noi zicem • dacă recunoşti, 
die Viad, că ai fosi dat afară din 
partid, atunci ce autoritate mai poţi 
avea în fata nat ei ?i a poporului, 
care a rămes credincios principiilor 
şi oamenilor cari luptă penîru cauza 
iui; si cu ce logică si moralitate 
mai susţii limbajul Pe care îi între
buinţezi împotriva partidului şi a 
oamenilor cu care eşti legat prin o 
viată trăită împreună, prin faptele 
patriotice săvârşite împreună si Prin 
gloria trecatului care nu ti-1 pot* se ' 
para de al lor.

Ţăranii observă acest luciu şi- 
pun la punct. Ce să mai zicem noi 
despre această urâciune a  bătrâne
lelor dlui Viad-

r r n  urmare, di Viad mergând la 
propagandă cu oameni piăuti şi cu 
metodele personale» făcând un ma
re serviciu cauzei noastre, în fata 
poporului.

Un sătean de pe Murăş,

V r e m  d r e p t a t e !
Partidul Naţ.-ţar. luptă penuu 

dreptatea pe care o aşteaptă în- 
treiga ţară. Pentru dreptate au 
luptat veacuri Întregi moşii ş: stră
moşii noştrii. Pentru dreptate au 
suferit moarte de martiri eroii noş
tri!. Pentru dreptate a Intrat Ro
ta ânia In râsbolu. Pentru dreptate 
au murit cai optsute de mu de 
soldaţi eroi pe câmpul de onoare. 
Cu dreptate s’a făcut România- 
Ma e. Luptele au fost lungi şi grele, 
In parte s’a câştigat. Dar mai este 
de cucerit Încă până la izbânda 
finală a dreptăţii, — La aceasta 
mare luptă s’a înhămat partidul

Naţional-4 aratte«Ct D.n cauza a 
ceasta, are duşmani pe to,l acela 
care trăesc din minciună, iără-de- 
lege şl nedreptate, Ei v*d siârşî- 
iui apropilndu-se. Când dreptatea 
va Invit ge, ei vor pieri ca seara 
la faţa tocului. -  Programul nos
tru este întocmit In aşa fel ca 
dreptatea să-şi facă loc de cinste 
in conducerea ţării.

Foarte bine a spus dl Ion Mi- 
halaihe când la o adunare arătând 
cum luptă partidul naţtonal-ţarâ- 
nesc pentru binele şi fericirea ţării 
a zis:

Nu cerem decât: Dreptate 1

— Dreptate nation ilă pentru | 
români în ţara lor apărată de vea
curi cu sângele lor.

— Dreptate socială pentru ţ3- 
raal şl muncitori In ţara, mun
cită de veacuri prin sudoarea lor.

— Dreptate pentru partidul ţă
rănesc pe baz3 de program faţă 
de ţară, de forţă faţă de celelalte

grupări politice şi de lealitate faţă 
de Tron.

Dar dreptatea nu vina singură 
nici dela Dumnezeu. Ci numai 
prin credinţă şi luptă. Cu credinţa 
fl cu lupta laalnte, din biruinţă în 
biruinţă până la biruinţa cea mare, 
în pragul căreia am ajuns.

Pentru Ţară şl Tron,

Crezul Naţional-Ţărănesc.
1. Cred în statul ţărănesc, care mă va izbăvi de nedreptăţile, de 

suferinţele si de umilinţele ce au năpăstuit atât de amar de vreme neamul 
nostru dn tărant.

2. Cred în partidul nostru national ţărănesc, purtătorul drepturilor 
apărătorul nevoilor noastre, ale celor care rodim Şi sfinţim pământul din 
mila lui Dumnezeu si cu truda si ch nuita noastră muncă, veşnic furată de 
cămători, de ciocoi sl de ssmsari-

3. Cred în dreptul la o viată mai tihnită, mai sănătoasă si mai 
inbelşigată pentru muncitorii ogoarelor României, pentru care luptă parti
dul meu ţărănesc*

4. Nădăjduesc o aplicare cinstită a legilor, fără prihană si deopotrivă 
de dreaptă, fată de top*

5. Şi omenie fată de sătean si fără demnităţii Iui din partea tuturor 
dregătorilor si cârmuitorilor Statului*

6 Râvnesc şi împărtăşirea satelor din binefacerile culturii si sttintei, 
dela care, până astăzi numai nvnt'le orăşenilor se luminează, numai sufle
tele lor se desfată, numai trupurile lor îsi pot păstra sănătatea,

7. care să şteargă amintirea jugului si să stingă răsunetul jalei si 
ticăloşiei ce ne-au stăpânit de afâtea veacuri in fata lumii.

8. Cred în Ion Mihalache, steg irul ţărănismului, întruchipare — de 
o mie de ori dovedită prin pilda faptei — a virtuţilor si înţelepciunii po
porului nostru românesc.

9. Cred în el, crainicul deşteptării noastre, care şi-a dărurt toată 
viata fi puterea lui, izbăviri si înălţării satelor, ce prin glasul lui profetic 
îşi strigă suferinţele si nădejdiile.

10. Mărturisesc biruinţa sfintei dreptăţi a ţărănimii române, prin 
lupta necruţătoare a ţăranilor, toti strâns unit1, cu conştiinţa celei mai sfinte 
datorii, sub cutele steagului Partidului Natlonal-Ţărănesc-

11. Aştept înfăptuirea statului national-tărănesc, care va respecta si 
va cinsti si va ocroti deopotrivă munca şi cinstea tuturor muncitorilor cin
stii, şt va nimici tânduiala celor lacomi si a trântorilor ce trăesc din 
munca altora.

12. Şt care va statornici un viitor mai bun, mai ,demn de trăit mie 
Si urmaşilor mei: neamului nostru românesc.

Cine sunt vrăşmaşii României
(Urmare din pag. l-a)

vre-o 00,000), câţi au mai rămas în 
Ungaria, după încheierea păcii, ar 
putea să ne spună mai bine, care 
este dragostea Ungurilor pentru Limba 
românească si Neamul românesc. Ei 
nu au nici scoli, nici învăţători, nici 
preoţi români, nici ziare, nici cărţi 
româneşti si numărul lor scade me
reu, căci se fac Unguri sau trebue 
să fugă la fraţii lor din România li
beră, în vreme ce la noi, Ungurii au 
sute de scoli, preoţi, zeci de ziare şi 
deputaţi şi senatori In Parlamentul 
României.

Acestea sunt toate fapte, nu vorbe.
Vrea Ungaria pace şi prietenie 

cu noi ? Prea bine, dar atunci tre
bue să trateze omeneşte pe Româ
nii ei, să declare hotărît, că recu
noaşte graniţele noastre de astăzi şi 
că se va astâmpăra cu propaganda 
contra tratatelor de pace. Vrea Gar
menia şi Italia să le fim prietini buni 
8i cinat fi ? Să înceteze de a mai 
vo.bi de «dreptate" pentru Ungaria 
.ciuntită". Gei cari spun mereu că 
nu Germania vrea să ne atace, ci 
Rus a. să ne aducă dela Berlin ma
cat un «tratat de neagresiune" (ne
at acare) aşa cum ne-a dat Rus a, 
adecă să ne aducă hârtie scrisă şi 
iscălită de dl Hitler cu pecetea ţârii 
lui, că nu vrea să ne atace niciodată 
Si noi desigur suntem gata oricând 
să-i dăm acelaş legământ scris din 
paitea noastră. Pentrucă trebue să 
se ştie că noi nu duşminim pe Ger
mani, nu-i uiâm si voim să trăim 
cu ei în bună pace. Dacă am fi vrăs* 
masi Nemţilor, nu le* am îngădui Sa
şilor In tara noastră, atâtea libertăţi:

biserici, scoli, ziare, deputaţi si se
natori în Parlamentul ţării. Cerem 
Germaniei să cinstească drepturile 
noastre asa cum noi cinstim pe ale 
germanilor noftrii 1

Atâta ti-np însă cât ea nu ne dă 
as gurări, cât timp ea ne trimite vor
be prin alţii, dar se fereşte să ne 
dea un tratat, noi socotim că nici 
ea, nici Italia, nici Ungaria nu au 
gânduri bune faţă de noi si că ne 
sunt duşmane. In ce priveşte pe 
unguri, ei ar vrea să ne ia Ardea
lul si Banatul pentrucă pe urmă să 
strice reforma agrară, făcută de ta
ra noastră si să puie din nou mâna 
grofii si baronii dela Budapesta stă
pânire pe moşiile lor,, scoţând pe 
ţăranii români din pământurile loi 
de astăzi.

Cum am putea atunci să credem 
aceea ce ne spune mereu «dreapta" 
că trebuie să părăsim pe prietenii 
cehoslovaci, iugoslavi, f ancezi si 
englezi si că trebuie să ne întovără
şim cu germanii, italienii s< ungurii ?

Trebue să ne socoteasc ă cineva prea 
prosti ca să creadă că nu putem să pă
trundem la unii valul vorbelor înşelă
toare si să nu preţuim la alţii faptele, 
mai grăitoare decât orice cuvinte 
pline de miere, în fundul căreia gă
sim un fir «1 duşmăniei si’a  primej
diei de moarte* Şi trebue să fie sau 
smintiţi sau vânduţi străinilor, cei 
cari ne cer să ne facem duşmani 
cu prietenii nostru cei mai buni si 
prieteni cu duşmanii cei mai primej
dios! cari umblă pe fată să ne piar
dă tara.

(din «Gazata Făgăraşului)
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O u  l t u r a l e .
In aiua de 13 Iunie «. c. şcoala 

primari No. 3 Pelrili-Cimpos yi-a 
ţinui in iaţa unui numeros public din 
sat şi jur, examenul şi serbarea de 
fine de an. După terminarea exame
nului, la ora 3 d. m. s'a începui pre
darea unui program foarte variat a 
elevlilor de şcoală şi in special de 
remarcat a fost grădiniţa de copii 
mici de sub conducerea Dş-rei Sab'nâ 
O’smagiu, care a executat cu micii 
copilaşi, două piese de teatru, 6 jo
curi ş\ marşuri tnsotlle de muzici. 
Publicul a rim as f. mulţumit de celea 
văzute şi In special la copii de gră
diniţă, cari pe cit sunt de mici, pe 
atât de mari lucruri execută şi acea
sta este datorită Învăţătoarei harnice 
care a dat în totdeauna dovadă de 
muncă şl pricepere. L i sfârşitul ser
bări a avut loc, conferinţa finală de 
Dl director loan Sămlrtinean.

Domnia sa a vorbit despre prog
resai şcoalei, conduse dc d-sa şi 
noua educaţie şcolară „străjeria*.

Iată in resumat celca spuse de 
domnia sa; niciodată n’am avut •  
mai mare fericire şi bucurie ca astăzi, 
Când văd pe fs(a Dv. dragostea şi 
mulţumirea pe cari mi-aţi manife
stat-o prin graiu vin, că celei văzute 
aai aci, aţi rim as mai mult decât 
multumi|i, — dar niciodată In viaţa 
mea de dascăl, n’am avut mai multe 
greutăţi |i  obstacole puse In fa(a 
şcoalei şi a mea, ca In acest an şcolar. 
Pe ctt de multe greutăţi — pe atât 
de strălucite rezultate am eb}inut cu 
copii Dv. Ştiţi cu toţi ce debandare 
şcolară era aci, — dar azi s’a şters 
această debandare pentru definitiv 
din mo; aval vechiu a şcoalei noastre. 
Este madmis.bi ca pe spinarea unei 
şcoli şi a unor câţiva răi voit ori ca 
să-şi trimită copii la şcoală, s i se iacă 
clintelă politică. Ciintela politică, n ’are 
ce căuta In şcoală, — Inzjdar căutau 
iei c&tiva indivizi s i  mă intimideze, 
aducând a-mi revizori şi inspectori pe 
capul meu, căci tot n’au reuşit, — 
dreptatea şcolară In silul nostra a 
învins, — toji sunt pe de o po tri,ţ

Edict de licitaţie.
Se aduce la cunoşfllnja amato

rilor, c8 în ziua de 5 Iulie 1937 
ora 5 d. m , se va jinea licifa|le pu
blica cu oferta închise, pentru «xecu- 
tarea lucrărilor de suprapunerea unui 
etaj pe sala de gimnastica existentă.

Liciia|!a se va (Ine în localul gim- 
naziulul de fele din 0r8ştb, conform 
normelor generale penfru jinerea li 
citatiunilor publice.

egeli în laţ* legi, nu pentru 2 per* 
soane lege şi pentru 20 — ba.

De szi înainte şcoala noastră va 
începe să îmbrăţişeze o nouă struc
tură, o nouă {avă|8turl, ceeace se 
chiamă „străjerie". Şi această nouă 
învăţătură a luat naţt;re din mintea 
cea mai luminată a neamului nostru 
românesc, din lasuşi, imbo’dtl acelui 
care azi întruchipează to»t» virtuţile 
neamului de szi ;i In viitor, care este 
M. S. Regele nostru Carol 11-lea. 
(Tot publicul s’a sculat ! □  picioare 
şl a ovaţionat indelnng pe Rege, c lă 
tind imnul regal.)

Noi romlnii nu putem să fim de
cât mândri, că am ajuna aiua fericită 
Când ae avem ceva apedfic românele 
isvorât distr’un suflet plămădit din 
acest pământ românesc şi nu ceva 
importat de pests graniţă, care este 
străin de sufletul nostru. De aceia 
drsgfmei, trebue să faceţi o deose
bire lotrt salutul acesta frumos strl- 
jeresc de „sănătate” şi alte saluturi 
comuni sto-gardiste-germane, cari sunt 
aduse de peste graniţă, aci la noi in 
(ară de nişte aventurieri politici. In 
şcoală se face cultură şi na politici, 
celalalt salut este atriin de neamul 
noatrfi şi ar fi o ruşine pe fiii a i a- 
ceste |ări, dacă l’ar mai propaga.

Prin urmare să faceţi bine deose- 
birea intr’un salut şi celalalt salut. 
Incheiu zlclndu-vi, cu ajutorul Dv. 
am ajuns la frumosul rezultat a exa
menului şi a serbări, tot cu ajutorai 
Dv. vem ajunge şi pe viitor să pro 
gresăm.

De mulţumirea Dv. am avat ne
voie şi pe Dv, am căntat să vă mul
ţumesc şi nu pe aceia cari nu a’au 
ocupat numai de lucruri slabe.

in forma aceasta serbarea a luat 
sfârşit şi publicul s’a retras f. mulţu
mit, — impiiţtndu-se eleviL'or pre
miile in valoare de 325 Lei — dintre 
cari 200 i-a doaat societatea minieră 
125 Lei Dl dlr. Simărtinean. S’au 
Împărţit cărţi in valoarea aceasta 
„L-jmea copiilor”, o revistă f. plăcută 

pentru elevii. ASISTENT.

Spre a fl admişi la liclfaţle, con
curenţi vor fa:e dovada c8 suni In
gineri sau architect', depu^ând tot
odată cu oferte închise şl sigilate şi 
o garanfie de 5 % din valoarea lucru
rilor In numerar sau efecte de Stai 

Valoarea devizului este de 450 000 
Lei. Devizul, planurile şi caetul de 
sercini, se pot vedea în flecare zl de 
lucru, oarele 8 —12 a. m. şl 3 - 6  p 
m., în cancelaria Gimnaziului de iele 
din Orăşiie.

participă la expoziţia dela Paris
în cele mai avantajoase condiţiuni.

Pentru 5400 Lei lour-relour oricine poale 
merge la expoziţia dela Paris, — vizitând 
timp de 12 zile Zagreb, Veneţia, Milano, 
Lyon şi Parisul.
Asociaţia „Transilvania-turism“ organizează în cu
prinsul mai multor judeţe din Ardeal călătoria la ex
poziţia dela Paris în condiţ:uni|e cele mai avanta
joase dm câte se cunosc până astăzi.

Preţurile sunt calculate astfel ca să poată participa 
şi aceia cari nu pot plăti zeci de mii de Lei pentru 
această călătcrie şi pe cari totuş dorinţa de-a ve
dea rume şi de-a se instrui ii inaea-r.nă s-o facă 
cu orice sac itfeiu.
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Itinerarul a fost deja fixat definitiv şi anume:
întâlnirea excursioniştilor în ziua de Duminecă 1 August la orele 5 p. m. 
în Timişoara Hotel Pension Central unde !i-se-vor d stribui legitimaţiile 
individuale şj biletele de tren.

Duminecă 1 August ora 19.32 
Luni 2 August ora 6.30

Marti 3 August ora 8.20

Miercuri 4 August

Jii 5 August 

Vineri 6 August

cu rapidul plecarea spre Zagreb, 

sosirea în Zagreb.
a. m. Vizitarea oraşului, a insiituţiunVor şi monumentelor 
mai de seamă 
d. m. liber
ora 22.25 plecarea spre Veneţia 
sosirea în Venefia
a, m. Vizitarea oraşului, aici se pol Vedea palatele dogi
lor, Biserica San Marco, Can Iul Grand cu gondolele mi
nunate, peste 6 catedrale una mai grandioasă ca alta etc. 
d. m. liber
ora 19.22 plecarea spre Milan•  
ora 23,50 sosirea in Milano 
noaptea cartiruire în Milano
Vizitarea oraşului Milano, Palatul artelor, Teatrul Scala, 
Piafa, Domului, B serica şi Coloanele sfl., Laurenfiu, Bi
serica sft. Ambrozie, Santa Maria della Grazie, etc. 
ora 15.15 plecarea spre Lyon 
ora 23.30 sosirea în Lyon, noaptea în Lyon 
a. m. Vizitarea Lyonului, cu institufiile lui culturale şi even
tual imprejurim'le apropiate 
d. m. liber
ora 23.50 plecarea spre Paris
ora 8.10 sosirea la Paris: Vizitarea expoziţiei.

CE SE POATE VEDEA 
IN  CUPRINSUL EXPOZIŢIEI DELA PARIS.

Sâmbătă 7 August 
Duminecă 8 August 
Luai 9 August

Expoziţia are 14 secţiuni şi anume: I. de arte grafice şi 
sculptură. - II. a publicaţiunilor. - III, de edUură. cărţi şi 
reviste, - IV. filozofică, - V. problemelor sociale, - VI, ar
tistică şi technică, - VII. difuziunei artistice şi technice, - 
VIII. industrie şi artă casnică, - IX. architectură şi a urba
nismului, - X. construcţii şi beton armat, - XI. decoraţiuni 
de interior şi mobilier, - XII. modei, - XIII, turism şi trans
port, - XIV. sporturi.
Deasemenea la Paris pe lângă multe alte lucruri minunate 
se poate vedea: Catedrala Notre-Dame, Domul Invalizilor 
cu mormântul lui Napoleon, Pantheone, muzeul LuVru, ma
lurile Senei cu vestitile safe poduri etc. etc.
In aceste 5 zile se pot face eXcursiuni facultative la Fonta
inebleau, Versailles, Coasta de azur etc cari durea ră fiecare 
câte o Zi. Aici se pot admira palatele clădite de marii regi 
ai Franţei cu parcurile extraordinare precum şi locul de 
întâlnire a întregei aristocraţii din lume In regiu ne cu o 
Horă şi o natură de tot aparte.

Marti 10 August 
Joi 12 August

ora 10.15 plecarea spre casă 

ora 11.59 sosirea în Timişoara.

t .  e O N D IŢ IU N IL I PE PARTI Ol
Costul participatiel este de 5 400 Lei în care samă se cuprinde: 

Preţul biletului de tren dela Jlmbolla-Parts sl retour accelerat, vizele 
consulare, preţul legitimaţiei Individuale de participare la expoziţie 
şi ghidul acolo unde se vizitează în comun oraşele prin cari trecem-

Toţi acela cart doresc să la parte la această excurslune, vor 
trebui să adresese o cerere de înscriere d lre  Asociaţia »Transll- 
vania-Turlsm“, biroul central pentru judeţul Hunedoara în Orăştle 
sfr. Gh. Barltlu Nr- 2 sau agenţiilor cari ae găsesc publicate.

La înscriere fiecare va solvi suma de 1-000 lei. —- înscrierile 
durează până în 12 Iulie a. c-, l«r restul de 4 400 lei se vor solvi 
până cel mal târzu la dala de 21 Iulie 1937. — L* aceeaşi dată 
îşi va trimite fiecare paşaoortul Individual, lax î de paşaport la pre
fectura respectivă fiind 1 000 lei• — Acolo unde doreşte să parii ■ 
cipe soţ cu soţie sau copii sub 16 ani vor face un singur paşaport 
repartlzăndu-se această sumă pe grupa întreagă.

Fiecare are drept să treacă peste graniţă în valuta noastră 
3. 000 lei 8au un echivalent în valută streină- Acela care doresc 
să facă cumpărături şt să cheltuiască mat mult se vor îngriji sln- 
guri de valută-

In cuprinsul exooz<tlei se află restaurantul D Iul Andronlc 
dela Sibiu astfel încât oricine va lua masa acolo va putea obţine 
condiţiuni de plată mai favorabile

Locurile fiind strict limitate, preferinţa se acordă în ordinea 
înscrierii.

In cazul când cineva renunţă la excurslune, sumele plătite nu 
ae restitue, der se pot recunoaşte în beneficiul unul participant nou 
înscris care nu a plătit-

Conducerea excurslunll nu răspunde de modificarea orarului 
trenurilor Internationale, de scăparea trenului, de pierderea baga
jelor, de contrabandă vamală, de accidente etc.

Fiecare poate să şi întrebuinţeze timpul aşa cum doreşte, în 
careul execută-li programului în comun fiecare participant trebue 
să se conformeze d\spozltlunilor luate de conducerea excursiei.

Un desstiii avantaj prezintă faptul că fiecare va avea legitimaţie individuali 
la expoziţie, astfel că o va vizita în timpul pe care I va crede mai potrivit, rezer- 
vându-şl timpui liber pentru excursiile facultative.

Deasemenea prezintă un deosebit avantaj şi faptul că ori cine doreşte să ră
mână câteva zile mai mult la Paris îi putem aproba despărţirea de grup şi poate ră
mânea la Paris sau îa altă parte 30 zile. -  Având posibilitatea să obţinem bilete cu 
valabilitate de 30 zile pentru retour, -  vă rugăm dinainte să ne scrieţi această do
rinţă în cererea de înscriere pe care-o înaintaţi.

Scrieţi de urgenţăjpe adresa:
„TR A N S I V A N  IA T U R . S M" 
biroul central pentru jud. Hunedoara. 
OR Ă ŞT I E  Str. Bariţiu Nr, 2. Telef. 14.

t 'eliţi In fiecare număr al gazetei noas
tre ultimele  inlormaţiuni ia legătură cu 
această excursie.

C *  nt: ALEX. HERLEA, Tipar*! Tipografiei „L9MIMA"


