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Partidul na|îonal*Jărănesc 
după cum au dovedit*o a- 
legerile jude|ene, se  g ă seş 
te pe d r u mu l  ascenziunei, 
pe care-1 u r c ă  tot  aşa de  
mândru şi irezistbil ca şi 
altă dată.
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Ţara cere un guvern al 
Partidului Naţional-Ţără nesc

-  Sufragiul popoiulul respinge orice încercare de aventură. -
Maturitatea şi înţelepciunea politică a poporului român 

indică triumful ideii democratice de ordine

Na ştiu ce scopuri o fi urmirind 
guvernul prin publicarea unul tab'ou 
complet! care rodine rezultatele tu
turor alegerilor comunale efect ate 
dela 1 Ianuarie pâa* la 1 A -ged 
1937. Coustttlm doar că publicarea 
acestor rezultat; n - permite si tra
gem concluzii sigure fi sâ gas m in
dicaţii precise ta privinţa voinţei po
pulare manifestttâ ca atâ a certitu
dine şi hoHiâre categoric* în aceate 
alegeri. Marea majoritate a popula
ţiei târli şi-a spvs cuvântul, cuvânt 
ce trebue să fie reapeciat.

înainte de toate din cifrele publi
cate de Ministerul de Interne reiese 
clar un lucru, da o importanţi co- 
vârş toare şi anume se constat! ci 
poporul român emte cu mult mai pon
derat Ia atitutidiniie sate pol ţ i  ce şi 
cu mult mai matur politiceşte decât 
au creaui unii aventurieri politici, — 
care aa tace* cat afi txploaLza s)ă- 
biciunea şi nehotărât ea politică ce o 
atribuiau poporului român.

Poporal român s’a  dovedit m«jor 
din punct de vedere politic şi re
spinge onse încercate de a fl pus 
sub „tutei&* o foim Jâ şi un f«l de 
exprimare ajunsă an  la mod!. Încre
derea pe care a manifest d-o fapt dc 
partidele de ordine respectuoase ideii 
democratice, dovedeşte ruatui itates 
akg lto rţo r români cari vid limpede 
ca numai ua regim dc oidme ţi cu  

subuitalc poate sâ «a guie b .n, si* 
rea fi propAftrea Statului iuoiiur.se.

L fi ele statistice şi procentele ob
ţinute de partidul liberii part.dui 
n«}toaa.-ji'.r&ue*c sunt educatoare in 
această pnvLţ*.

Examinând acum probi-.ma suc
cesiunii sub aspectul pe oare m-1 
presmtâ ciircie publicate de Ministe
rul de interne, nu puteau aj^ng« de
cât la o smgurâ fi categorică con- 
umzic, care cx.iuue orice combinaţii 
alai* de un guvern al partiduiut na- 
ţionai-ţârâneSi;, singurul căruia 11 re
vine succesiunea. Ce e drept, păa& 
acum pa.ndui liberal a obţinut un 
număr cu puţin mal mare de votări 
docat parndui naţional ţărănesc. Dar 
te conteusa această diiercnţa când 
luând Ia considerare iaptui câ piusui 
de voturi ce a revenit partidului libe

ral a fost obţinut fiind la putere, iar 
partidul naţional- ţtrânesc luptând din 
opoaiţie a reuşit sâ se impună la o 
dlerenţă minimi de voturi imedist 
după partidul 1 berai.

Ce tuşea m ai a face alegeri fiind 
la guv«rn fi In opoaiţie, credem că 
este dc prisos să demonstrăm. Ima
ginea atât de plastică pe care ne-a 
presents!-o di Ion Mhalache, preşe
dintele partidului natloual-ţărăacsc m- 
supia acestei deosebiri este m alm .lt 
de.ât concludentă. In practică ea În
seamnă câ popularitatea dovedită de 
puntului naţional-ţărănesc In alegerile 
de până acum In caşul unei guvei- 
niri ar însemna un curent atăs de 
puternic feţt de partid încât succe
sele de pâuâ acum nici n’ar conta 
aproape.

Pe burând s tuaţia complectă asupra 
alegerilor de până acum, partidul li
beral n’a iâcut a$ ev a  ueuât să ne 
dea o oglindă fidelă fl o indicaţie 
precisă asupra voinţil populare, care 
in momentul de faţă coastline termo
metrul politic al ţârii. Şi această si- 
t.raţie oghadcţte imensa popularitate 
a partidului n a |io aa i- ţâ răn csca re  
dovedeşte că ţara pretinde un guvern 
M h»iache. Vomta Banatului.

Către tinerii învăţători 
din jud. Hunedoara.

Prin legile si măsurile luate de 
conaucăturu nostril de vre-o câţiva 
ani încoace, ni-s'a periclitat suuatia 
în înuătamant• Numărul celor căzuţi 
la examenele de definitivat este în
grijorător. buntem ameninţaţi cu da 
rea afara din învăţământ, fără o 
justificare legală.

be impune deci, ca întrun glas 
si in mod energic să ne reclamăm 
dreptul la existentă•

Colegii tineri si bătrâni, care simt 
cu not, sunt rugaţi să participe ta 
consfătuirea ce se va Une în ziua de 
27 August curent ia Deva.

Dorim ca toti cei interesaţi Ia 
examenul de definitivat să fie ne
lipsiţii Numărul mare ne va hotărî 
situaţia în învăţământ■

Deva, 17 August 1937.
COMITETUL.

In evoluarea credinţelor religioase 
ale popoarelor se constată un feno
men comun : La început fiinţele cele 
mai superioare, zeităţile întrumau 
însuşiri şi bane şi rele întocmai ca 
şi emul. Dovadă divinităţile din mito
logia greacă şi romană* A tiebrit, să 
se ajungă ia o gândire mai înaltă,care 
să determine raţionamentul, că In 
iinţeie supranaturale pot, să fie nu
mai însuşiri bune fund ele reprezen
tanţii elementului bun. Aşa a  urmat, 
ca iâul, ce se găseşte in lume, şi se 
atnbue spiritelor rele, date stricăciune!, 
prin ce apoi s’a  format dualismul 
binelui şi răului în concepţia mon
dială.

Credinţa creştină Încă se resimte 
de acest dualism Ea ne învaţă, câ 
îngerii cei îăi, cari s a u  lăpădat de 
Dumnezeu şi ca pedeapsă au foit 
aruncaţi în iad, — au de căpetenie 
a lor pe S a t a n a .  A :esia reprezin
tă noţiunea răului, ei are puterea de 
a duce pe om în ispita păcatului. 
Îngerii cei rât există şi azi în opozi
ţie cu îngerii cei buni. Si dacă înge
rii sunt de două categor i, cum să 
nu fie oamenii.

De teapa îngerilor celor răi sunt 
şi răviâtiţu de acum un,an ş> jumătate 
cari au produs ruptura în pait.dul 
naţional-ţarănesc* Un om cu preten
ţii de băibat de stat, cu numele ră
sunător de Dr. Alexandru Vaida-Vo- 
evod, fare nici un motiv just, fără 
nici o competenţă şt fără nici o cum
pănire a  urmărnor, ce avea să pro- 
du .ă lâzviăt i ta  sa, pe oare înseş o 
ei raia, că r e a le  congenita, — cu o 
eşurinţa criminale, a făcut O lăsiur 
nuie leaâ seamăn, m pariului naţio
nal ţărănesc, dela care işi avea dem
nitatea şi capitalul moţai.

A fost oare o inconştienţă, răsă
rită din o lipsă totaia a talentului 
politic, ca cei ce şi-a petrecut o via
ţa întreaga până la bâtiâneţe înain
tate, găslndu-şi locui ş. satisfacţia 
gândirii saie politice in gruparea poli
tică careta i- s a  ataşai, d. .tr o dată să 
saiă în extrem şi cu o vivisecţie nebu
nă să taie deodată toate concrescenţe
le lui vn şi oigamce cu paitidul, care 
l-a produs momea şi capitalul morai ?

A fost oare o inconştienţă, sâ cauţi 
să distrugi acei partid poi.tic ai ţăru 
noast e, a  cărui evocare ia viată şi 
ex stenţâ era suprema neces.tatc, de- 
L mimata de telul structura vieţii po
litice în timpul vechiului regat, eleve*

nită şi mai insuoortabilă In România 
întregită, care in provincia Ardealu
lui ş Bucovinei a  câştigai teritorii 
de maniera civilizaţiei apusene?

A fost oare o inconştienţă, să 
trădezi partidul, care incorpora şi ra
mura ardeleană cu concepţia ei sal
vatoare de neam şi ţară şi care avea 
predestinaţiunea, de a reface ţara aşe
zând-o pe bazele cerute de viaţa 
modernă de stat sfărâmând toate că 
tuşele bizantine, cari apăiau eu atâ
ta putere atotputernicia fanarioto — 
ciocoiască asupra clasei târănimei 
ajunsă la soarte de heloţi şi care 
nu cunoştea nici moral public, mei 
respectul bunului public şi nici slin- 
ţenia leg'i ?

A fost oare act de inconştienţă, 
să cauţi moar'ea acelui partid, la al 
cărui program de extraordinară fru
museţe şi înţelepciune de stat ai co
laborat şi tu, ch'ar dacă ai făcut a- 
cestea în o măsură puţin însemnată 
şi ai preamărit pe autorii lui, mai a- 
les pe d. M - ih a la c t i e  p â iă  la 
al şeptelea cer pentru opera superbă.

A fost oare o inconştienţă, să a- 
runci piatra ucigătoare asupra parti
dului, despre al cărui program o ftiai 
prea bine, că în cadrul lui este asi
gurat cel mai amplu, cel mai fervent, 
cel mai luminat şi cel mai construc
tiv naţionalism, nu sa poate l i c i t a  
decât cu riscul, să fals fici noţiunea 
iubiri de neam şi să apari de un 
simplu demagog şi aventurier ?

Nu, nu. Opera h-rostratică a  lui 
Aiex Vaida nu e de manieră incon- 
ştentă. E i este foarte conştientă, 
tendenţtocsâ persevere ilă prin mun
că s ste atică*

Şi cate e mobilul acestei opere 
ma mult decât sinistre?. — Mobilul 
ei nu poate fi mai moral decât in- 
săş opera: a  iu i un angajament pei- 
horescat de demnitatea neţionaiă şi 
individuală, care î să la noi as'gură 
venirea 1a putere pe uşJe din dos, 
pentruca asifel să-ţi vinzi conştiinţa, 
sâ-ţi renegi trecutul şi să-ţt hazar
dezi capitalul morai, pe c&re ţi-lai 
adunat intr’o viaţă lungă, toate aces
tea numai şi numai ca sâ-ţi potoleşti 
trufia, că totuşi tu eşti mai tare de
cât prietenul tău mitoiogic de o via
ţă întreagă, fără care ai f. rămas o 
nudă recitate, ce erai: om cu sen
timent şi curaj româ iese, încolo lip
sit de orice talent politic.

Noui profet, care era Satana par-
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Impresionanta solemnitate 
creştinească dela Dobreşti.

Patriarhul Miron Cristea ia târnosirea bisericii 
„Adormirea Maicii D o m n u l u i — Cuvântările 
Patriarhului şi a d-lui L Mihalache.

tidului neţ-tărănes i. a şmecher. 
A "âscocit O fo mulă estf 1 sunătoa
re, îficât autorul ei se îaferb8nt*se de 
crrd’nta, că în momentul, rând va 
emite-n, toată tara va cădea în extaz 
de genah’atafea ei si de incades- 
centa iubirii de neam ce arăta, doar 
ea afs* o potent are la apogeu a 
nation il anului românesc. C ne însă 
avea oth  de văzuţi în primele mo
mente s ’a  încredinţat că formula nu 
este sinceră, iar autorul ei era con
vinşi că e şchioapă si pos bilitatea (ca 
realizare,era însă bună cb înveliş al u- 
nei lingus ri, prin care să câşt ge posibi
litatea, de a resfigni pe prietenul de ne
întrecut devotament! ca pe moartea 
acestuia să-31 facă suişul la putere, 
pe care să o exercite î i sh jba  an
gajamentului pervers, ce şi-a luat.

Aşa s’a  întâmplat, că cel, ce ne 
chemase la Ciuj acum câţiva ani, 
ca să-t ascultăm logosul de preamă 
tiie a dâizeniei si a spiritului de re
zistentă ih  ar revolut onară al nostru, 
ai aidelenjl r, a  trădat destinele ar
delene, a  dncit o pr eterne fără sea
măn cu acela, cere rămâne pentru 
totdeauna simbolul statului national 
român ideal &i al aşteptărilor juste 
ale Ardealului, oricât s.ar opinti sa
tana de ta Cluj, să-l demasce &i in
sulte cu răutate diabolică spunând 
că e republican s‘ nummdu-1 obraz
nic într’o plină adunare.

Satana a  văzut însă, că formula 
sa nu duce în ispită decât păduchii 
partidelor, pentru acest motiv a  tot 
cioplit dm ea până s’a subţiat în a&a 
măsură, ca abia se mai cunoaşte şi 
Vei da viând-ntvxâ d devine cel ce 
a  fost: specialist în greşei, în a  se 
da bztut si » se sbate, să devină 
tot mai prudent.

Dar va mai avea oare S a t a n a  
timpul f.zic, sa-şi lâ jtg e  oaieşcaieva 
prudentă, când a t juns deja la c ea- 
ce latinul numeat-: b i s  p u e r i t a s ?

A, Vaida n’a operat sii gur în răs- 
tomarea, tulburarea 31 Invemnarea 
Ardeaiui s a Banatului distrugând 
Si ultimul iest at sol d intăt i noastre. 
Avea el un pnet n, care numai prietin 
nu-i era, doar îl înj ra şi terfelea pe 
matele Satana, când acesta era prim- 
mimsiru ia anul 1933, dar si aceşti 
ÎSi declarase „ b o ln a v * *  prietenul 
dela Orăstie, când a  fost voi ba de 
president^ organized lor partidului 
din Aideal ş B mat. Numai cât cei 
doi vulpoi: Vaida dela Ciuj cu A. 
Vlad de la Orăstie s’au îr teles unul

De mult am ştie t-o şi adeie od 
am spus-o |a gazeta co itţri, cl Dl 
Vlad are ce are cu lib-ralif, de aceea 
nu-i atacă Ia gazeta D-sale fi de a- 
ceea na a vorbit în alegeri Împotri
va lor.

Această cozerie sau, mai bine a s 
umilitoare alergare dups, liberali, s’a 
văzut cu ocaz'uitem seibtnlor pe cari 
le-au aranjat liberalii în siua de 6 
Ac gust la Deva,

S ngur pe Dl Vlad l’au Înv tat o- 
fie os, la serbări, ttmdcă au ştiut ci 
singur Dl Vlad se va p esenţa la a- 
Cest* ser birt. Şt nu l’au invitat ca s i 
cinateasci tu dsul pe rob stul natio
nalist, din vremari de obidit naţionali, 
nn ci ca să-l întrebuinţeze ca un de-

pe altul, ei au ştiut să-şi pună în 
concordantă uneltirile. In felul acesta 
a luat fiinţă un al doilea Satana, 
şchiop de ceitificatele medicale, cu 
cari s’a înzestrat şi de piatra la pi
cior a procesului penal pentru crima 
delapidării fondului grâului dela Ca
mera de agricultură, dar mai diavol 
decât colt gul său m de- a izbi înpartdul 
nat-ţărănesc si în luliu Maniu.

Satana şchiop dela Oră ştie a jurat 
răzbunare asupra noastră, cei din jud. 
Hunedoara, penurucă nu i’arn urmat în 
opera diabolică concepută de amicul 
său în satanism, De aci apoi lupta 
şi campaniile .ui cele mai murdare 
împotrivi noastră; a  conducătoiiior 
org. pait. nat. târ. din judeţul nostru 
şi a  întregului partid şi împotriva lui 
luliu Maniu, asupra câiuia a pronun
ţat sentmtă de suprimare în o adu
nare electorală de a  tui. Dar el 
decretase suprimarea tuturor, a noa
stră |i cum veninul propriu nu-i era 
suficient, a  angajat de pe stradă u- 
neltele cele mai abjecte şi mal scâr- 
nave împotriva noastră aşa. că ga
zeta lui personală a  deven.t cloaca 
cea mai spurcată, ce a tx  stat vreo
dată.

• '
Şi cum au trecut acestea toate 

fi astazi după aleg r.le administra
tive recente Satana de la Cluj ş 
şatena şchiop dela O.ăsue sentem â 
doi su rpat.

Nu corupţia electorală practicată 
de liberali a produs dezastrul fi on 
tutui vaidist, doar la aceas a co up 
tic a contribuit şi satana şchiop de
la Orăstie cu electorii iui, iar în alte 
judeţe aith de pânura iui. Corupţia 
aceasta a  putut, să dăuneze numai 
pan dului neţionai-ţăranesc. Cei d-J 
sata.ia deci.rebue, oâ caute aiurea că
derea cams rotată a frontului diabolic, 
pe care-l prezidează: in opera sata 
mcâ lipsită de sinceritate, perversa 
şi uneli toarc, pe care o reprezintă, 
cele nu poate rămânea n surpată 
de noi, îngerii cei bum, cari repe- 
z ntâm o era democratizăm Româ 
nitti mari, operă de civitiz t.e creş
tină înteieasă şi apreciată de popor, 
operă, cate nu poate fi lipsită de a- 
jutorur lui Dumnezeu, care a  creat 
i gite societăţii omenefti, ş îndrumă 
destinele popoarelor.

Iar pe A. Vaida şi A. Vlad i-vom 
înregistra în istorie ca pe doi datam 
ai neamului românesc.

O r .  « Iu s tin i  JF*op.

Cor şl o podoibi de aureolă în an- 
tur»jil Dlui Buram.

I . t i  unde ajung ardelenii nostn, 
cari ii â g disciplina solidarităţii şi a 
mtndnei ardelene,

O .irit ne este, acum, adversar dl 
Vlad, dar ne-a durut profund, ciad 
am văsuţ pe dl Vlad slergiud ta ur. 
mu dial B irsan, ca s i  nu răm ini de 
ei, iar dl Bursm se fteea că abia II 
bagi la seamă.

Noi ştim, ci altidsti dl V.ad, u’a 
voit nici s i  stea de vorbi cu liberali), 
decum s i paithipe la zerbrsie lor 
pol t clanute. Pânft unde a’a coboi Ii 
Dl Vl«d pe scara demnităţi!

A bonaţi „Solia**

Duminecă a fost târnosiiă biserica 
„Adormirea Maicii Domnului" din 
comuna Dobreşti, jude {ui Muscel, ri
dicată din iniţiativa şi prin îngiijirea 
dlui Ion Mihalache, preşedintele par
tidului naţional- ţ trinesc. La sfinţirea 
bisericii a asistat o imenşi mulţime 
venită dm întreg judelui, SI jb* di
vină a fost făcută de 1. P. S. S. Pa. 
triaihui Mirou Crisiea, parohul co
munei Di. bre şl', care In termeni căi. 
duroşi a exprimat recunoştinţa eno
riaşilor faţă de frumoasa operă rea- 
liaata de dl Ion M hala he,

I. P, S. S. Patriaih.il M ron Cri
stea îutr’u imprcsoaauti cuvâaiare a 
mulţumit tuturor acelora care au con- 
nbmt prin obelul lor ta tuaiţarea 
Disertcii Duba şti, subliniind ta spe
cial rolul de etnor şi făuritor al diul 
Iun M hala.he.

Şef 1 bisericii uaţionale a apus 
printre altele următoarele:

.b a ţi de di Io 1 M huachs, acest 
fruntaş al comunei, am o m .re sim
patie tnndca ca «1 el am laceput mo
dest, învăţând carte pe copiii sateiur 
pentru  a f i ceea e sunt.  Di Mhalach*,  
ia fel ca fi mine a început de joc şl

După patra ani de conducere cu 
corn.sie interimară la prefectura ju
deţului, guvernul liberal, la plecare 
Iul dela putere a făcut al-geri jude
ţene. Iu urma aleg nlor ce au avut 
loc ia 25 Iahe a. c. şi care s’au iacul 
cu metodele liberale cunoscute ca: 
ham, beuturi, hgidueli, neimpuţirea 
cărţilor de alegător, anunţare ci nu 
votcazi decât consilierii c omunali, ba 
că altgerile s ’au amânat şi alte «.âie 
şi mai câte minciuni, câci doar de 
acestea sunt mari meşteri liberalii, 
lotuşi partidul naţional-ţărănesc a ob
ţinut 12 lojurl Ia consulul judeţean.

Este ştiut că guvernul a făcut a- 
ceste alegea nu ac dragul ltg«bU{ii, 
Căci pentru ei legalitate nu este. in
teresul comunei, judeţului fi a Ţării 
după mintea 1 beraluor Irtbuc sa fie 
supui iutei csutui partidului, căci alt
fel ei n’ar t x sta. Oue ar fi liberai 
d*c» n’ar fi a.gur că Va fi „aranja"?

N g â . d u l  că judeţul treble să 
fie gospodărit de popor, l-a făcut să 
iaca alegeri. — Dacă aveau ei acest 
gâ d curat, puteau s’o facă acum 
patru ani, Cu to.ul alta va l-a în
demnat. Se apropie sfârşitul. S-ntem 
la spartul târg dui, Ş iu ei foarte b ne 
că Iu opoziţie nemţi având pretorii, 
notarii şi ceilalţi funcţionari la dispo 
ziţie, în faţa poporului nu au ce căuta. 
Ş atunci ca totuşi ei s t  poată lua 
parte tu conducere cu toate ci n’au 
popularitate, s’au fagrjit dia vrtme 
de soaites lor. So-otcaia făcută a- 
casă poate va fi bună, dar cine ştie 
dac® se potriveşte cu cea din lâ'g?

Consiliul ai> s s’a conaliluit (n ziua 
de 9 August a. c.

Consilierii naţional-ţărănişti au ple
cat cu gludul curat şl cinstit de a

acnma a ajuns a fi Intre cei cari câr- 
mnesc Ţara românească. Mă rog lui 
Dumnezeu sft-i dea sănătate şi să-l 
răsplătească peutru tot ceeace a mai 
făcut şi va mai f*ce spre binele şi 
folosul acestei ţări",

A urmat apoi un banchet la care 
din nou a luat cuvântul i. P. S. S. 
Palriaihal Miron Crisis*, exprimând 1- 
şl mulţumirea că se găseşte îa m j o- 
cul a sute de oameni credincioşi şi a 
numeroşi fruntaşi politici. Asub.miat 
-pol nevula de a se servi biserica şl 
religia Neamului, căci cu ajutorul 
credinţei se realizează multe şi |n 
vieaţa politici.

A răspuns dl Ion Mihalache, pre
şedintele partidului naţional-ţarănesc, 
csie a arat ai că biserica simţită este 
ridicată dm obolul celor mulţi şi ini
moşi. Daa a relevat strânsa legătură 
dintre S t.t şi B ssrlcă dec lungul is
toriei noastre, adu.âad la sfârşii căl
duroasa omag t S tab iliţii SucM .roa 
Cnstea, pentru marea opera rc.Lzalâ 
(a «â ml b s-ricii.

Au mai voi bit in acelaş senz dd. 
Petre Andrei, profesor universitar, 
fost mm.siru şi amiral Dan Zahariat.

colabora sincer pentru bunul mers al 
acestui jude,.

Dl. Iustin Pop tu cuvântarea pe 
care a ţiuut-o a arătat câ dorinţa 
noastră este respectarea legilor, co
laborate sinceră şl scoaterea politicei 
din administraţie, căci numai In felul 
acesta se poate munci cu folos In in
teresul judeţului. Acest apel sincer 
al uostru ins* n’a fost înţeles de par
tidul liberal. Deşi prin glasul d-lui 
Bars»n ui s’a promis acest lucru, 
când a fost tnss ia punere Iu prac
tica a celor promise, liberaţii s au 
*ih mbat şl mentalitatea reacţionară, 
atupâuitâ de egoismul intereselor de 
partiu s’a ridicat deasupra, lăsând iu 
uitare bunul mers ai judeţului pen
tru a cărui conducere au lost aleşi 
consilierii. Aj«si lucru s ’a observat la 
împă.ţirea demnităţilor, Pali dul libe
rai cu 16 consilieri a ales preşedinte 
dm slaui lor pe di Bursan. Dacă 
preşedintele este al lor oare naţio
nal-ţărăniştii or cu 12 consilieri nu li 
s’ar fi cuvenit locurile de vice-pic- 
şt dmţi ?

Tot aşa a’a întâmplat şi la alege
rile membrilor In diferitele coui.su.

Liberam aveau buletinele de vot 
tipărite de acasă aşa câ nici măcar 
propuneri nu puteai face, orice În
cercare s’a dovedit fără fo.os faţă de 
aranjamentul făcut la clubul liberal.

Con si berii Daţional-ţărâDifti vâ
rând acest procedeu, s’au abţinut de» 
ia votare.

Dar îudrăsneala Lberalilor nu s’a 
oprit numai aid. Ei au încercat s |  
pună stăpânire şl pe vo.nţa cocs'be
rilor naţional- ţărănişti. D ap| ce au 
plasat partizanii lor, au vrut să se 
arate mari inimoşi ş> ca nsţioual-ţi-

C â r d ă ş ia
D-lui Vlad cu liberalii.
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rlnfştll, oferindu-la cu milă ca la c o 
sitori câte un loc In unele corn's5!. 
D*r şi In aceste comisii, n’su între
bat, vreau, nu vreau «i daci da pe 
cine M im ;, ci pur ţi sima1!! la moi 
dict'tonal i a numit cum au crezst 
ei d i b n». Nici măcar 1« locuri po
trivite n’uu fost numiţi, — Aţa d- 
ex'mplu dl Dr. Atirescu fost prefect 
şi care are o competlDtă sp'Ciali re
cunoscută în chestiuni administrative, 
a fast ales în comisia sanitară.

Consilierii tă-ani şi muncitori nici 
nmu fost băgaţi in seamă>

CocS'iierii naţ o al-ţSrănfşti fn ast
fel de conditiuni, ne putând lucra cu 
fo os şi mai ales ţlnâid ja demnita-

In Cânpul ng — Muieri ş! Ba
cău au fost adunaţi de dl dr. Arg-”  
lrscu câievi sute de învăţători («- 
proape 1000) tineri şi bătiâni din 
toate fineturile tării şi mai ales din 
Ardeal, Basaiebia şi Bucov’n*», la 
cursuri de repetif e» consideraţi f ind 
căzufi a  treia oară la examenul de 
def mtivat. M’am strecurat şi eu prin
tre aceş'i nenorocit' şi sacrificaţi ai 
burghezilor lib-rali. Am căutat să a- 
fiu numărul acestor învăţători pe pro
vincii. Mi-am fost desul să eflu 
nunărul numai la o clasă Şi iată: 

Ardeleni 19, Basarabeni 19, Olteni 
şi Mun'eni 3. La celelalte r a<e tot 
aşa. Mi-sm pus îitrebarea : Oare d - 
Ce numai Ardeleni,ia: Bucovmcn , Ba- 
sarabeni Olteni şi Munteni aproa
pe d rloc? Răspunsul 'am  aflat repe
de învăţă orii din t nuturiie alipite 
sunt misionari, pe câ.ă vireme cei 
din vechiul regat sunt numai profe
sionişti. Cei din frnutunle alipite sunt 
chemaţi să Se sacrifice pe altarul 
şcolii sunt ihemeti să facă misiona
rism prin secnficii individuale* Poate 
cineva se Întreabă: Dece numai cei 
din Imaturi fac m sioUarism şi de ce 
numai aceia se sacnf că pentru şcoa
lă? Răspund fiind îndreptăţit de rea
litate- învăţătorii din ţinuturi au ca 
tovarăşi de muncă (dar in scop 
invers) pe coltgii minoritari dela şco
lile confesionale, cari sunt salar z*iţi 
cu mult mai bine deiât cei de stai 
(in interesul neamului loi),şi cari mun 
cesc şi caută să r.dice mve.ui şco 
Hor lor ta un nivel superior ş oUlor 
noastre* Rezultatul este cel dorit. Plă
tit mai bine cu o singuiă clasă, fără 
să fie obligat la străjer e sau premi- 
lităne fi fără sâtăiaia examenelor, 
natural câ va munci, şi va trăi nu
mai pentiu şcoală şi neamul lui- 

Să să studiem şi să analizam si
tuaţia şi starea unui învăţător de 
stat* Munceşte b—7 ore pe zi cu 7 
clase, în fiecare Duminecă pregăteşte 
pe tineri premihturi pentru ziua de 
n â in e şiîn  orele ce-i mai rămân li
bere (care or mai fi fi aedec) mai 
face şi st ajene* Nu mai vorbim de 
numărul s ibâr lor, şezători ob igatoru 
săptămânal sau lunar, cursurile cu 
adult», i oiun cu adulţii* copiii şi oa
menii din sat, pentru b.sjncâ şi câ
te alte obagafiuni. Si s,o fi gândit 
vreun tâmpit politic, cu ce o fi recom
pensat un a»' menea om ? Cu 2(j00 
lei pe tură, cu vrio zece-onsprezsce 
examene şi cu huidueii- Compilând 
aceşti doi învăţătorii; minoritar confi-

»«* lor, imedfat au demisionai din
comlsilile respective, rfmânâad ca 
Înota a’o dunS numsl ta consiliul ju
deţean.

P-lma adansre a consiliului jrde- 
t 'an  ne-a fălirii Inel odsIS în cre
dinţa ci liberalii nu pot piră*' nlcf- 
od<li apucaturile lor ciocoieşti yi bi
zantine.

Cu toatî ci au b cepul primeni
rea cadrelor cu elemente tinere, dupi 
cum s’a observat şi în cons'liul j îde- 
t«an, totuşi au rămas Cu o mentali
tate învechiţi şi a*upra lor apasă In
el ceafa grea şi intanecoasl a unui 
trecut p cătaa.

s'onal şi cel de set român, vedem 
clar care mai favorizat şi are posi
bil tăti neutru o mai bună pregăt gă 
tiie* Dar care o fi oare chemat să 
apere inie esele naţiunii noastre ? 
Sigur conform legilor parazitare cel 
mai bătut de Dumn zeu şi de politicie
ni :cei rorrâti.

Acesta e chemat să muncească 
pentiu consolidarea „Patriei", pe 
care o exploatează a tâ ta  parazit*

Era» aduşi la acesie cursuri, pe 
lângă foarte mulţi tineri care'şi văd 
viitorul distrus de politica ira t onală 
foarte mulţi băliâni şi oameni cu 
râte 10—15 ani de serviciu în învă
ţământ. ad» ă au un trecut şi se pot 
lău ta  că 10 — 15 g neratii din tine
retul de azi au primit lumină dela 
ei* Dar aceşti oameni nu mai sunt 
buni astăzi. Au corespuns chemă
rii 10—15 ani şi acum nu mai 
corespund Burghezii bugetivori caută 
o seiecfion-de cât mai favotabiiâ in
tereselor lor.

Am văzut ia aceste cursuri, in- 
vă'ători, ciuruiţi de gloanţele duşma
nilor pentrucă şa’au apărat cu mân
drie pământul străbun, trimişi ca ne
demni.

Domnul ministru Angelescu oare 
aceşti învăţăto'i erau a l ţ i i  atunci 
rând i-ai trimis r»e hoot să-şi apere 
patria şi neamul şi pe D-ta? Cu 
ce au lest mai buni atunci decât a- 
cum?

Aceşti învăţători au picurat pică
turi de sârge din vinele ior pentru 
această ■patrie"mare şi frumoasă în 
care se iăfâesc toţi trădătorii de eri, 
tot' paraz fii sociali şi top ti âatoni iar 
ei sunt consideraţi ca rude-, mi § li 
se pregăteşte răpirea dreptului la bu
ftea de pâine pr dus al pământului 
p£ caie l a snopit cu sângele de 
acum 20 ani*

Dar nu vom uita niciodată .Patria 
reaeunoscătoare* şi pe polmciemi 
b n e to to n  şi recunoscători*

Dar cei bnen? şi ei au câte un 
frate sau pe pănnii şi neamuri de 
răzbunat. Nu-i vor uita nici odată 
pe părinţii şi fraţii presăraţi pe întin
sul şi binecuvântatul pământ romă* 
nesc 1 1 1 Nu pot să sufere nici uitre- 
g a pregătită de politicieni a  unor 
care le pregăteşte peina, prin răpi
rea dreptului la existenţi.

Nu utfa, Domnule M.n sliu Ange- 
iescu câ tinerii aceştia cărora le pie- 
găteşti drumul p eirii, sunt f i  patriei 
de e z , sunt fii eroilor care au pre
gătit şi făunt acestă patrie, sunt stâl-

oarii de mâ ne ai neamului, sunt fii 
eroilor Ardeleni, Basarebeni ş' Bu
covineni care e u  du  tal jugul robiei 
seculare sacrf ându-se oen ru a în 
chega o H o m â n i e  IVI a r e  ş i  
b o g a t ă  d i n  c a r e  s e  î n f r u p -  
tă , t o a t e  r e p t i l e l e  p a r a z i 
t a r e  d e  a z i .

T n s^ ef ru încă odată că învă
ţătorii Iov,li de legea D-tele, Domnu- 
e Angelescu, sunt în majoritate nu
mai cei dm ţinuta'ile alio te. In t nuta- 
rle  a’tate şi mai ales în «zonele 
eterogiot n’«u putut să se pregătească 
personal pcniru examene- Munca 
P'estată îa şcoală a unui învăţător 
dm Maramureş sau a  unui învăţător 
d'n Tara Moţilor unde are 7 clase, 
străjerie m premi ităr'e se poate com
oara cu a unui învăţător din Oltenia 
şi Muntenia cete muncesc cuuna sau 
cu două clase copii curat români 
şi altceva n mic-

§i D-ta nu vezi diferenţa, D-le Mi
nistru- Le-ai promis de toate Vi nu

N’a fost suflel românesc care să 
nu se f, bucurai, ci i i  Brad a apă. 
rul o ionic „Zarsndul*, care se Inti
tula «organ independent naţional." 
Darere acest „independent" in cu- 
iâad după naştere sa dovedit a fi on 
organ mascat al intereselor gogisto- 
cnztsto-gftrdislo-liberale.

Noi aderenţii partidului naţlonml- 
ţtrăsese am constatat de m ultei sub 
m«sca independenţii se ascunde un 
tăiş veninos îndreptat contra noastră, 
nu tocmai făţiş, ci aşa ca oamenii 
mai simpli, să na poată vedea ce se 
ascunde sub mască. Confidenţi de tin a  
noastră n u n e  am sinchisit prea mult 
de bir f elite ,Z«rândului -. Vuitorii nu 
se pogoară ia murdăria In care se 
sbat mugtelel In faţa acestei ţinute a 
noastre inşi muştele se obrăznicesc 
şi mereu zbârnâie in ţaţa oamenilor 
noştrii astfel ci se simte nevoie dea 
le ajungă. Vom vedea «un. Deocam
dată ne oprim ia câteva fapte.

In preajma alegerilor comuna scria 
„Z «rândul" in No. 20 — 1937 in 2 ar
ticol! totf elini de năzbâtii ia adresa 
partidului nostru cu scopul vădit de 
a ne tnstreina oamtnu. Intre altele 
scria: „Şl aceste semnale de alarmă 
trebuie s& fie Ia atenţia noasirâ a tu
turora yi mai ales a acelora, cari mai 
cred copilăreşte că naţional-ţărăniştli 
ar mai putea f*ce ceva bun pentru 
ţara aceaaat,." Va să sică gogo-cu- 
z.sio, gaiduto, liberalii fu minoritate 
semnificativă tn fără pot face ceva 
bine pentru ţară, dar naţionsl-ţlrâ- 
mşiii adumbriţi de spiritul profund 
moral şi cu dragoste laţi de plugari, 
a unui Mania, a unui Mhalache, du
pă „Zarandul" nu mai pot. A lit co
rifeu acestui paitid, cât şi noi, pe 
cari cei dela „Z «rangul" ne vid de 
câteva zeci de ori pc zi şi In sufletul 
lor ştiu precis câ suntem celpuţin 
autibolşevici, ne bâitesc cu neruşi
nare şi răutate. Şi apoi aceasta e in
dependenţa?!

Ia Nr. 20—i937 Intr’o scurtă no
tiţă despre alegeri, un buboiu mur
dar, ca şi si. fie tui cerni ce o tace, 
care suflet spune cu seninitatea o- 
mulul îngropat In viclenie, minciună, 
că liberali au luat In alegeri 290 vo
turi, pe când adevărul e că au luat

le-ai dat decât examene. Ţ ira D M e 
şi Dh na mai menţin acest s stem 
de se*ecţ onare a v«iorifor soc ale.

Să fere-scă Dumnezeu sosirea 
z'lei „răzbunări 
Deva, 17 August 1937.

G R

t  Victoria Dr. ErdelyL
Anunţăm cu durere încet r a 

dn vtsţâ • prea veneratei Ma
troane Victoria Dr Erdely în vârsta 
de 79 de ani. Defuncta a fost 
condu, ătoarea vieţii f meilor ro- 
mâae din Otăştie timp de pente 
50 de ani, fiind preaidenta tuturor 
asoţiatiilOr fetneieţte.

Defuncta şl-a lasat partea cea 
mal mare a averii sale Episcopiei 
gr-cat. din Lugos.

Fie-i ţărina uşoră!

numai 250 voturi faţă de naţional-ţ’- 
răniştl cu 191 voturi. Mijarilatea de 
59 voturi se explică prin fapt al că 
noi ne am abţinut de a vesti popo
ralul toate abuzurile şi nertg dile să
vârşite de actual al primar liberal fn 
gospodăria comunei, apoi se t xplică 
această majoritate prin faptul că pri. 
mirul dl Bocite) (numele său stră
moşesc, de care caracteristic se la
pida, spre a se numi abus.v B ica
tena,) se dimite la tot felul de »ârat 
mâaa, pe când al no firii na se dimii. 
In slârş.t alegerile nu au fost vesute 
poporului In modal arătat da lege, 
pentru care motiv au yi fost conte
state, şi Tribunalul le-a şi anuht, şi 
s-a ordonat repetarea alegerilor fn 
ziua de 1 Septemvrie 1937. Toţi 
Gngo-cuzi|ti-gardlştl-vaidiţtl şi oame
nii retribuiţi au votat cu liberali pen
tru câte un blid de lintel

Dl Bocăieţ primar fiind, unde n’a 
putut câşiiga voturi cu sărut mâna, 
sa folosit de puterea ce fi dâ func
ţiunea, (n mod abuziv. Astfel s a pus 
ăbasiv îa fruntea listei liberale — 
celace „Zirandol" nu vrea să recu- 
noscâ — iar la urmă reuşind prima
rul, cedează ca la Rusia abuzivă, lo
cul dânsului unui alt liberal de oca
zie transfugului Gredina.

Zice înţeleptul laproslii dela „Za- 
randul" că majoritatea „a ales dintre 
două rele pe cei mat mic." Adecă şi 
liberali nu sunt a$a buni, cam ar li 
bunăoară nn salariat al Micii de sab 
prrşidenţia d-lui Gogt, dar totuşi mai 
buw decât naţional-ţârâniştii.

Apoi risipeşteţi blrfitorule ceaţa 
patimii ce ţi’au căzut pe «:.hi şi vei 
vedea ci |n fruntea listei naţional- 
ţârâniste a fost nu un oare care Bo- 
câieţ, om ce nu sa putut ferici decât 
punând mâna în venitele comunei, 
numai mina, căci mintea e absentă, 
ct a Lst un om, care cel puţin tn 
trecut a tăcut stidit univers tare, lu
ând titlul de doctor: Dr. Romul Cio- 
ilica advocat, cu situaţie lămurită. Ci 
după vederile matale întunecate a- 
cest Dr, Cioliica e mai puţin decât 
un Bocăieţ, care s-a iăţ ă ia i de nu
mele străm oştsişi s-a târât prinico- 
iile medii ptnă ce s^b scutul puterii 
partidului liberal a încălecat prinţi-

Dl Dr. C. Angelescu,
minist. educ. naţionale şi tineretul 

învăţătoresc din „ţinuturile alipite."

In jurul alegerilor 
Comunale din Brad.
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rla, dupS vederile malale acest Dr. 
Ciofl'ca e mal puţin mai mull rău ca 
BocăM. . . . O f 1, E Iasi ua criteria 
de buni cuviirţi. s i nu se pronunţe 
asupra nlmitmia elevele, inainte de 
a se fi Constatat nevrednicia unui om. 
D C i c f l i c a  n’a mai fost primar. Pe 
ce bas* morali, vii minuscule bâ’fi* 
tor să-l declari pe Dr. Cioflic* mai 
itu  decât Bocăieţ?

Unde vom ajunge, daci fir i nici 
e dovadă ne complăcem (o a declara 
pe oamenii, cari au făcut studii ge
roase universitare, având şi o situa
ţie sociali stabilită fi cinstit!, mai pe 
jos decât oamenii, cari n-au llcut m- 
Ceste studii, ci doar s-an tâ ât prin 
câteva clase de liceu, reneglndu-şi 
numele strămoşesc?! De ce tu po
por român 1(1 mal dai fii la şcoală? 
De ce voi profesori v i mai Eisuiţi 
să luminaţi minţile tinerilor ca con
cursul stalului? Clei iată după ver. 
dictai năabtţiosulul dels „Z«rândul", 
un asfel de tânăr, fără nici o dovadă 
e declarat mai pe jos decât un Bo- 
citeţ care a-a înfruptat cu vârf şi în
desat din venitele comunei! O saner», 
simplicitas 1

Noi am crezul, şi nimeni n-are mo
tiv de a se îndoi dinainte, că Dr. 
Ciohica la primărie ar tace frumoase 
lsprăvuri. S* vedem Insă cari suni 
isprăvile facets de Bocaieţ tnlr’un lung 
şir de am in serviciul primăriei, pen
tru cari isprâvuri minusculul „Zatan- 
duiui* li califică „mai bun*. Vom în
şira numai câteva, căci ar fi prea 
lung pomelnicul sa spunem toi ce 
ştim despre nepriceperea lui Bocaieţ, 
Vom reveni, de va ii nevoie.

Va aduceţi aminte bun..or alegă
tori că înainte cu 7—8 am Bocăicţ 
plantase pe spesele comunei iwalc 
drumurile comunei cu arbori ş; pomi, 
cheltuind la vreo 100,000 iei. Dar ne
priceputul primar după ce a Sărăcit 
comuna de venite a lasat pianlaţic- 
mie In mila Domnului, astfel că a^isz. 
dm mu de pomi, de*bia mal suni 
10—20 cari s-au ridicat nu din grija 
pnmâllel ci din aceia a locuitorilo..

Mai nou: Comuna are tocaturi 
potrivite pentru piâvaui. Le-a îucb - 
nat in to*la regula cu contract. Ex
pirând contractai, s-au aliat *,|i ch. 
naşi, cari la licitaţia ceruta de pri
mărie au piâlil preţuri mai mari pen
tru prăvălii. P,unarui Bocaieţ a font 
atât de mârgin.t ca n’« obse, val siact 
condipunue contractului. A cerut faiă 
drept licitarea prăvăliilor, dm c«re 
pricina s-au iscat câteva proteic pe 
cart ie-a pierdut pnmaria, iar spesele 
Şi paguba — dilercn|a ne chirie — 
o aupoarta locuitor i comunei, nu nu
mai cei cc la-u vot*t pe BocaKţ, ci 
şt noi can .->m dom pc Dr. Guinea, 
un cunoscător de tegi. §i »»ia ne 
doare, Nc-ar durea şi at-ucia când 
numai aleg* tor li neîncepuţi ai lui 
Bocăieţ ar Suporta paguba. Dacă noi 
n-am suferi uc-«m imp*ca cu gândul, 
ca uiz*dar voicşti sa tmpedeci p«a- 
padul aceiuia, ca.e cu tot d.nadmsu. 
voieşte sa se prăpadeasca. Noi nu 
vo.m sa ne prăpădim dcC. n-am votat 
şt uu v«t*m cu Bocaieţ.

C .m  am aia, ajucge deocamdată. 
Daca va h nevoie, vom reveni aiat 
CU privire la independenta „Zaran 
durui*, efet şi la „răni cei mai mic" 
care ar ii menţinerea in sic j ba grasă 
a primăriei a nepriceputului primai 
Bocaieţ,

Brad, ia 15 August 1937.

Ţărănistul.

ŞTIRI.
încurajarea oamenilor harnici. C* 

nn mijloc pentru Incur» jirea o imu
nilor harnici dela sate. Uniun-a Ct- 
merelor de îgrfcultură a trimis o cir
cular! camerelor de agricultură din 
ţară, prin care le cere se laio'oneascâ 
liste d” buni gospodari din fi-ctre 
Comuni. S • vor lna aţ oi misurl, ca 
aceşti buni gospodari s i f e încura
jaţi de M n sterul Ag 'culturii şf de 
Csmerelede agricultură jadeţene, prin 
premii In b*ni şi In naturi. — Pianul 
e bun, nnmi al fie dus la îndepli
nire In mod drept şi firă părtinire. 

*

Hitler proclamat • • • Dumnezeul 
germanilor. — Ia localitatea Spire 
a avat ioc o mare întrunire a 
tineretului german. D. B mei coman
dantul tineretului a ţ n it nn mare 
discurs Iu care a arătat ci adevărata 
credinţă nu «sie cea a bisericii, cl 
areis de a sluji farhrulu şi naţiunei. 
Siprem s religie t sie Fuehrerul. Inel  
trebue să creadă tineretul german şi 
lnl trebue să-i se închine ca fund a- 
devăraia divinitate. — S’a votat o mo 
ţtune prin care dl f i ller e proclamat 
Dumnezeul Geimanllor. (?)

•
In atenţiunea învăţătorilor cari cer 

să he numiţi la invapmâal anul a- 
cesta. Mmsterui educaţiei naţionale 
face cunoacul Învăţătorilor cari cer 
numirea la învăţământ, — prin ordi
nul No. 13090c—1937 — că d»ta a- 
cestor numiri Ss amâni pe silim de 
25 August, dela dala de 20 August, 
cănd erau f.xate.

Aceste ordin adresat fi învăţăto
rilor de gradul L dela aplicaţie, pre
cum şt a celor reintegraţi.

•

Ciocnirea de trenuri din gară Pi
teşti, 12 răn’tl• Automotorul de Cur
tea ac Aigeş a iovii un tren de mai fa, 
îu gura Piteşti, fîcâad 12 vict.me. 
Vicumeie sunt grav rănile şi Ii se 
dau Irgnjure In spital.

Vagjjuicle autom-trrulul a’au ră
sturnat, aruncând pe c iă ion unul 
peste altul.

Mat grav rănile suni: Eugenia 
Ghcoig.u (l*ş), care prez.mă fractura 
i-muiului uir.pl şi Dumitre Smăiăn- 
uesuu, din S ai.şic, care are lradurai 
umorul drept. R-S.ui lăn.ţuor moi 
u*or Sunt: Preotul M-ş-iescu din Bra
şov, pi colul OncSuu din Musaicşli, 
preotul Gdcoighiu din iaşi, Lt. R*- 
duicacu am Cernăuţi, Ai, Smicu din 
Braşov şt ăiţii.

S ’a dcSwino o anchetă pcmru sta
bilirea cauZcior ciocnirii.

•

Mare producţie de pepeni se a- 
nouţa din B*s*,*b,». i*a Cnişinau ac 
vâua pepenii vcizi şi galbeni In mure 
(cngioa) cu 200—240 ici Sule, iar in 
mic (dciau) cu 4—5 ici bucata.

*

înfiinţarea cărţilor funduare se or- 
gan z-âZ* şi Iu Vccbiui icg*t. Înce
p u tu l  se lacc cu uu ScCto, d u Bu
cureşti şi cu comunele aur p«iru cir
cumscripţii judecătoreşti a rc  j-ueţuitu 
i.fuV, — O-ui lucrări dc prob*, pen 
tru a Vedea cum merge, bc spuire, 
că in a.este posturi vor ir ang.juţi şi 
fun.jionan nin Ardeal, unde S un t 

muiţi cunos-âlon a acestor lucrări, 
d«ta hind vewh.mcâ căiţilor funduare 
in Ardeal.

Steaua cu coadă din t l  August 
Am  anurtf*t că la 11 August se va 
v*de* o cometă (*te* cu ro*d9). — 
Steaua s'a văsuţ lângă st aua din 
m j!oc a oi«tei carului marc, însă nu
mai cu b’noclu ş' hm*!#.

*

Exportul românesc de lemne de 
lucru (brad st-j»r et .) este In plină 
deavoltire. Pâ ■* acum se a  o t* Ia 
prima linie *pre Aiatria, Urgatia şi 
G o mama. De prezent se of**ă pre
ţuri bune îa Orient (Egipt, Siria, Pa
lestina şl Turda). Cu Franţa, Grecia, 
Belgia şi Olanda, afacerile sunt mo
rn-man Iu suferinţă, din cauza greu
tăţilor de plată, căci banii stau la 
băncile statelor susnumllr, iar noi nu 
avem ce comanda de»juns pentru 
banii dela lemne. In s< himb expor
tul de lemn m Anglia merge splen
did, piâtlndu-se cu bani aur. Argen
tina şi Africa de Sud încă se inte- 
• eseasâ de lemnul lomtresc.

*

Rectificarea solarilor? Din n in se  
svoneşte planul cu rectficarea sala
riilor, adecă adâog.rea „curbe or*, 
prin ceeace salariile ar urma s i fie 
sporite.

*

Belgia cauţi prune pentru cum- 
ptrarc. Cel Interesaţi să s i adreseze 
institutului Naţional dc Expo t l nBj -  
curtşli.

Catastrofalele inundaţii din Au
stralia au distrus 2000 de sate laun- 
d-ţu catastrofale au acoperit o mare 
Întindere dm Australia, devastând to
tal. Peste două mu de sate au fost 
şterse complect de pe suprafaţa pA- 
măniuiul ac Iuti* pchoaioior. Numă
rul celor înecaţi este imens.

D ela direcţiunea liceului 
„Aurei Vlaicu»* — Orâştie

A V I Z
Luai, 30 August, a. c. oîde 

8 dimineaţa încep examenele pai- 
Ucuuue, îwtegiaie, aderenţa.

Miercuri, 1 bep.embiic, orele 
8 dimineaţa, examenele de con- 
genţă şi admitere m ciasa i-a.

Luni, 6 Septemvrie orele 8 
d.m.acaţa excmeneie de admitere 
in cursul superior.

Miercuri, 8 Septemvrie (Sta 
Maiia Mică) orele 10 a, m. ser
viciul divin.

Joi, 9 Septemvrie, orele 8 dim, 
încep regulat cursurile.

Prof. A ron Dorman 
Dir. lie. „Aurel Yiaicu“ Oraştie

Comitetul şcolar al Liceului şi Internatului 
„Aurel Vlaicu“ — Oraştie.

Se pubn.â pentru a
proViZioriaiea im ernaului liceului 
„  Am ci Vuuwu" dm Uioştie, pe 
du*aU anului şc îar 1937 — 38, 
tu  următoarele «ulmeuie;

1. Carne de vua, vi,ei, porc, 
oare, mici, uniur», siamna cruudd 
şi aiumuia, —  toate de prima 
u u  late,

2. Mczciun.

3. CoiOniaie,
4. Pâm i, trauzele, făină.

5. Lapte.
6. Pentru transportul alo? 150 

pân1 la 200 stârglnl lemne din 
pădurea ..Valea-.

7. Pentru tăiatul crepstul si clă- 
ditul alor 150 - 200 i’âng nl lemne.

R^fle tanţl vor inalnta ofertele 
la Corn? etu! ş rola" al ierului 
,.Anr-l Vlalcu' d!n Or şl e pânâ 
inclusiv 3 8  A u gu st  
1 9 3 7 ,  orele 4 d .  m .

Toate of tele vor fi î >soţ!te 
de garanţii, conform caietului de 
sarcini.

Or?ştie, 9 August 1937,
Preşedinte: Sîcretar:

Or- Aug Deac Prof. Aron Demtan

R O M Â N I A ,
D 'l-gat al Judecătoriei Mixte Qriştfe. 
No. C. II. 5367—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul delegai jude ăioresc 

aduc ia cunoştinţă publica că îa urma 
deoziuuet No. 11563—1935 a Jude
cătoriei Mixtă Sibiu electaludu-ae 
t xccuţie sil tâ ln lavosrea urmărito
rului Dr. Gbeoighe Siroia reprez. 
pnn adv. GbfOighe Vo şan contra 
urmărit ului din Vinerea s’a fix*t lici
taţie publică j adecâtorească pentru 
ncasa/ea creauţel de Lei 4890 şi ace. 
care se va ţine la siaa de 4 Sep
temvrie 1937, ora 15 la locu.nţa ur
mărit ului mat aua arătată, cu care 
ocaziune ac vor vinde mişcătoarele 
sechestrate şl anume: 2 suiOnte, 2 
purcel, 1 dulap mare de suir gene 
şi 1 dulap mal mic de sufragerie, 
celui ce va oferi mal mult, chiar şi 
sub preţul de evaluare, care a lost 
stabili in sama de 16.400 L-i.

Oraştie, Ja 19 August 1937.
Delegat judecătoresc: Holicsek.

Judecătoria Rurală Pul, Secţia cărţilor funduare.
Nr. 548-1937 d .

Extract din publicaţie de licitaţie.
L t cererea urmăritoarei Bsaca 

Centrală pentru industrie şi comerţ 
Sucursala Haţeg contra urmă Otel văd. 
iui Neică M.x.rn nise. Iiona recle 
Toma Doihia, judecătoria a ordonat 
ucitaţtunea asupra Imobilelor situate 
ln comuna F.zes’i, Circumicripţia ju
decătoriei Fu , cuprinse m cf. nr. 152 
nr «op. 3438. 2443, 3444,2445.3449 
3450 cu preţui de amgare dc o75 
ici, nr. top. 3447-2 cu preţul de stri
gare 75 ici, ur. top. 3669 cu preţul 
ac str gare 75 iei, nr. top. 3684 pre
ţul de st igare 37 lei, nr. lup. 3717 
preţul de slrigne 150 iei, nr. top. 
37j5. 3737 preţul dc suigare 112 «el, 
ur. top. 3741 pieţul de strigate 150 
iei, porţiunea urmărite! de 1/3 parte, 
apoi m prot. luuduar nr. 200 nr. top. 
2878 cu preţui de strigare 75 Ui por
ţiunea urm ir tel de 1/3 pane in prot. 
tunduar nr. 77 nr. top. 982 1 cu pre
ţul de strigare 225 lei porţiunea ur
mărite! de 2/4 pa te, in pi ol. load, 
nr. 143 sub ur. top. 2398 cu preţul 
de st.jgare iei 75, nr. tjp . 2580 cu 
preţul de smg*re 75 lei, nr. top. 
2998, 3000 cu preţui de strigare 150 
tei, nr. top. 3686, 3687, 3689 cu pre
ţui de strigire 225 iei puiţlunea ur
mările! de 96/576 pane, in cf. nr. 
6a3 nr. top. 3455, 3456, 3457, 3458, 
3459 preţui at.ig*rc 375 lei, nr. 
»or<. 3471, 3475 pr ţut de strigare 
la7 ici, nr. top. 3720 preţul de slri- 
garr 375 lei porţiunea urmăritel de 
96/576 pane pentru Încasarea cre
anţe, de 3447 lei capital redus ş( ace.

Licitaţi* se va ţine la 30 Septemb. 
193/ ora 10 dimineaţa In localul oit- 
< lai al cârţ.lor funduare a jad. rurale 
Pai,

as. L. Cranciovs.
sa. llarîu Dărâmuş, 

a j. dir. dc clund.
P. conformitate:

as. Dftoaasi, impiegat.
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