
ţ»l IV
i0P

N-

Naţionalitatea trebue. 
s mfită cu inima ş* nu vor- 
b.lă numai cu gura.

XHminesca.

» w W  Hi P&RTiPtMUl NATION&L jAalNBXC

R e d .  ş i  A d m i n i s t r a ţ i a :

Str. Oh. Onriţiii No. 3 . 
T e l e f o n  : JNo. 14= — O r & ş t l e .

Apare săptămânal sub Îngrijirea 
unui comitet de redacţie,

Director: D r. A L E X .  H E R L E A

A B O N A M E N T E :
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 6o lei —  pe 1 ai 12o IU. 

pentru ţărani 5o lei pe an. pentru inst. şl Aut. 2oi pe ie 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

CONSTATĂRI TRISTE. Congresul Agru-lui la Cugir.
Am lisat intenţionat a1 treacă pu- 

tin t'mp dela alegerile re an avut loc 
la 25 Iulie a. c. pentru Consiliul Ju
deţean, spre a putea ca toată liniş
tea sufletească să evidenţiem unele 
consistiri făcute cu acel prilej.

Ne grăbim dais Început sa spu
nem că Cele ce am văsuţ cu ocazia 
acestor alegeri sunt lucruri triate, lu. 
cruri cari ne îndurerează adănc şi 
cari trebae sfl îndurereze pe orice 
român cinsiii şi ca frica iui D-zeu.

Ne aşteptam şl de astădatâ ca f*ţfc 
de .roadele* şi nelegiuirile partidu
lui liberal — care sunt la fond ace
leaşi dela înfiinţarea aceztul par id şi 
până azi. variind doar metodele şi 
armele, — cetăţenii si răspundă cu 
demnitate şi fără teamă, aşa cum au 
făcut de aproape douA decenii În
coace.

Cine nu-şi aminteşte de timpurile 
când urnele erau furate peste noapte 
cu sjnorul administraţiei?

Cine nu-şi aduce aminte — câ .d 
aceste furturi nu a’au mal putut efec
tua — de prigoana, arestările şi schin
giuirile ia cari erau supuşi cetăţenii 
paşnici cari doreau sâ-|i îndeplinească 
obligaţiune legală, — să voitsc?

Cate sate nu erau declarate peste 
noapte contaminate de boli, câte s&te 
na erau oprite cu forţa armata de a 
se present* In laţa urnei de votare?

Şi cu toate acestea, cetăţenii nu 
s’au plecat in fAţsr acestor apucături 
bisantme şi nelegiuite, ci cu toate 
riscurile şi-au spus cuvâatal lor con
duşi de uns)ngarf«r: coaştinţ* îoi ?

Ce frumoase vremuri, ce duiocse 
smintiri 1

Ctnd si în faţs ta această icoană 
frumoasă şi înălţătoare a trecutului, 
— vin alegerile dela 25 Iulie, cari 
Caută să întunece, să iatineze acest 
trecut.

P ini la «ceste alegeri, ştiam că 
liberalii au căutat să puni mâaa pe 
toate bogăţiile acestei ţări, — şl In 
parte an reuşit, — ci prin violenţă 
au căutat să forţese mina alegători
lor, — dar do ştiam că vor facerea 
să cumpere şi sufletele românilor, şl 
mai ales nu ne aşteptam, ca să ve
dem ci vor şl izbuti In parte, fn acest 
plan criminal.

La 25 Idle am văzut si acest in
tentat la viaţa morală a poporului 
romtn.

Ceia ce nu le-a reuşit prin prigo 
uirile şi fărădelegile din. trecut — c* 
sl determine cettţeuii si aprobe şi 
acopere prin votul ior toste mişeliile 
lor, le-a sucea in parte la 25 Iulie sl 
demonstreze prin ţuică şi bani şi cu

concursul unei administraţii politicia- 
nizati şi abuzivă.

Am avnt triata oC»zi* să vid ce
tăţeni ameţiţi de befltură îndemnând 
pe alţii ză vote se cu liberalii motl- 
vănd „ci aceştia cel puţin le dt să 
bele şi le mai dă şi pentru tutun*. — 
Iar alţii cerâadu-ne si nouă să le dăm 
bluturi, căci liberalii le dau cât 
doresc,

Ce trist spertacol!
Ce drăcească apucătură din par

tea liberalilor cari p-ntru a-şl pulsa 
acoperi afacerile lor necurate ru se 
dau înapoi dela nimic şi nu cruţă 
nici bunurile sufleteşti ale acestei na
ţiuni ; ş! câtă l’pai de simt fl preve
dere din partea acestor oameni slabi 
de înger cari liră sl-fi dele seama 
tşl sapa groapa singuri, sub influenţa 
Defait i a băuturii.

Na-şi dau seama oare, aceşti ră
tăciţi, ci toţi aceia rari umbă si 
prindă cu astfel de momeli nu le vreau 
binele si din centra vreau si-i Îm
pingă pe drumul pierslrii? Nu-şi a- 
miotesc de povestea cu dtavo ui care 
pentru a pierde pe om l-a lude must 
să bele ştand că odată prins de a- 
ceasil patimă, nu ş da seama ce mai 
iace mintea, i-se tu.bură şi va cădea 
sgur ia picai? Nu obs rvl, că li
beralii cu aceste tm< tode iac exact ca 
pescarii cari |atrebuiaje**ă mfsllcul 
pentru prinderea peşti, or ? Ş Iu fine 
nu se gândesc că aceia cari „pun 
ia b. taie" băutură şi bani, nu şi-au 
câşt'gat averea in mod cinstit, *i de 
pe spinarea poporului careva plăti 
insulţi aceste cheltuieli imorale?

Ctci act şti nelegiuiţi, ifi iac o so
coteală simplă şi anume: dacă prin 
băutură şi bani pot cumpăra orice 
atunci la ce bun să se mai Îngrijească 
de nevoile poporala! şt si nu caute 
sl-şl {umple buzunarele, ca să albe 
apoi cu ce si procedeze la cumpl- 
rarea conştiinţelor şi a drepturilor 
poporului.

Trebuicşte să recunosc că îa s- 
ceste alegeri am întâlnit multi tirani 
drmni cari au refuzat scâ'b ţi bfutura 
şi binii ce i le ofereeu agenţii libe
rali . i . Cinste şi onoare acestora.

Aşi dori ca rândurile «ceste» iz
vorâte din cel mai curat cuget ca să 
ajungă U cunoştinţa tuturora acelor 
cari au căsut (n căpeani im 25 luie 
şi cari şi.au vândut votul, şl cetindu- 
le să şl dde seama de grcşala ce au 
ficut-o şi sl se îndrepte, devennd 
iarăşi luptătorii de odm oară conduşi 
de o credinţă sfântă, care s ngeră va 
prrglti un viitor msl bun.

Leontin Pârvu, advocat.

In zilele de 4 şl 5 Sept. Cu- 
girul a trăit clipe de adevărată 
înâlare sufletească. Pnlegiu pentru 
aceste frumoase serbări religioase 
şi naţionale Pa servit congresul 
Agrului eparh ei unite a Lugoj sini 
care s ’a ţ nut anul acesta, la G  g r.

Ua program religios şi un pro
gram obicinuit de dări de seamă 
şi conferinţe instructive, a ocupat 
timpul celor două zile cât a ţinut 
congresul.

Cesace a dat acestui cor greş 
o Însemnătate deosebită au fost 
două momente d n  programul des
făşurat: manifeitaţiunea de dra
goste şi devotament arătată de 
Cugereni episcopului lor Dr. loan 
Bălan, care a prezidat congresul 
şi accentul naţl nai al tutui Or Vor

birilor ţinute cu ocazia acestui 
congres.

In deosebi au făcut foarte în- 
suf.tţitoare impresie vorbirile ar
ii citului Bălan, care in toate vor- 
biille, pe care le-a ţinut, a accen
tuat carac erul moral şi naţional 
ai a^ţiunl.or Ag ului. Cu măiestrie 

de voibă şl cu accent de convin- 
g re a afirmat mzuinţa blsencei

Luni în 30 August 1937 a înce
tat din viată In Cluj Dr- Aurel Socol 
vicepreşedintele part. nat onal ţără
nesc din Ardeal

Dr. Aurel Socol s’a născut Ia 1878 
In Bandui de Câmpie din părinţii 
loan şi Agneta Socol Tatăl său a 
fcSt un distins junst, iar caht&t le 
sale au avut un demn si ales con
tinue tor î i persoana defunctului de 
astăzi Stadiile liceale le-a făcui ia 
Braşov, iar cele universitare la P« ga, 
Beri n, Viena si Cluj- încă de pe 
băncle universitare, Aurel Socol se 
d stinge ca un luptător distins s< ne
înfricat pentru cauza n-ţo  ală. în
dată după ce termină, el se siabi 
Ieste la Cluj unde se remarcă dintru 
început prin calităţile sale alese. Este 
ales preşedinte ai Casinei Române 
dn  Cluj, post pe care-1 detne cu 
competentă si distincţie. In 1918 este 
ales secretar general al Sfatului Na
tional dm CI ]•

Dela Unire încoace, Aurel Socol 
este nehpSit din fruntea tuturor ac ti-

S»ie de a-şi da tot conetrstil şi 
de a pune In acţiune tonte forţele 
ei o g*n>zate, ca să contnbu e Ia 

sporirea spiritualităţi p porului 
nostru lomânesc şi mai a'es să 
mjl ceaşcă desăvârşrea morală a 

sufletului neamului. Aceste dou 
mari forţe : conştiinţa spiritualităţii 
şi eur ţ -nia moralităţii publice 
sunt acele pletri de fundament, 
pe care se va eiădt edificiul Ro
mâniei Noi, care Îmbujorează de 

nâdejle s« fie te te tuturor români
lor de bine.

Serbarea dela Cugir a fost o 
adevărată serbare de Inălţere m o
rala şi naţ onaă, care a atras In 
accentele ei de însufleţire pe toţi 
cel prezenţi, fărfi deoseb e  de cu
loare poli ică şi fără deosebire de 

credinţă religioasă. Toţi cei pre
zenţi s’au regăsit pe plar ul ace
luia? gând ş< sentim ent: pe pla
nul credinţei ia D zeu şi al dra
gostei de neam.

Acesta a fost profitul sl ma
rele câştig moral a acestor ser
bări, după părerea tuturor celor 
prezenţi,

V .  I » .

unilor întreprinse pe terenul police 
Si *>ocial si în soecial este unul din 
îndrumătorii organizaţiei partidului 
net onal-lă ănesc' A fost de 8 ori de
putat al Ciijului. reprezentând cu 
demnitate metropola Ardealului in 
Parlr meritul tării românest’- In a- 
ceastă caii-ie, defunctul a fost ales 
vicepreşedinte al Camerei decoltaţi
lor. — Deesemenea a fost vice-pres* 
o»g. partidului neţ. ţâr. din A’deal fi 
B naf. precum si membru în del - 
gatia Centrală a partidului nef onal- 
tăiănesc* A fost în permanenţă ales 
consilier municipal si jude^an al 
Primăriei s< Prefecturii Cluj. Ca ju
rist, Aur -l Socol reprezintă una din 
figurile cele mai de seamă ale advo- 
cafu ii noeslre, înjel gând să ser
vească întotdeauna dreptatea si să 
fie sprij nul celor umiliţi fi nevoiaşi. 
A fos- un om în adevăratul înţeles 
al cuvântului si moartea lui Indo- 
liază ton e inimile pe care sufletul 
mare al său l"-a ocrotit cu căldură 
de părinte, pentrucă Aurel Socol a 
fost cu adevărat părintele tuturor*

f  Dr. Aurel Socol
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Vestea trişti % IncetSrîi din viaţă 
a celui ce a fost dr. Aurel Socol, s’s 
răspândit ca repeziciune tei toatS ţara 
Şi In deosebi !u oraşele şi satele din 
Ardeal şi Banat.

Sufletul Ardealului a fost zguduit 
şl cutremurat de această veste, pen- 
truc* dr. Aurel Socol a avut prieteni 
In toate colţurile Ardealului* Cunos
cut şi iubit pentru marile lai cslitgţi 
de om şl de prieten, dr. Aurel 'So
col a fost prins cu rădăcini adânci 
In sufletul Ardealului.

Nk numai prietenii, dar şi adver
sarii politici aa prr {uit In dr. Aurel 
Socol un caracter neprihănit, un om 
al datoriei, un îept&lor leal, care au 
refusal să întrebuinţeze chiar şi in 
vâltoarea dea mai Inver ş anat,! * lup
tei, alte mijloace decât acelea ale cin
stei, corectudinei şi omeniei.

Din toate părţile ţării şl In deosebi 
din oraşele şi judeţele Ardealului ş< Ba
natului, familia defunctului şi organi
zaţia partidului naţional-ţSrlesc din 
Cluj, au primit nenumărate scrisori 
şi [telegrame de condolcanţă, prin 
care tncercându-se a se aduce un 
cuvânt de mlngăere celor apropiaţi 
de ilustrul defunct, sa aduc omagii 
profunde şi simţite memoriei celui 
ce a fost dr, Aurei Socol.

Z ua funeraliilor a acelui care a 
fost Dr. Aurel Socol a adunat In ca
pitala Ardealului un numeros şi se
lect public venit aici din toete colţu
rile ţării, pentru a conduse la locul

1. Şcoala de Agricultură Gr. 1. Ge- 
oagiu-Hunedoara, are de scop să pre
gătească gospodari destoinici, care să 
poată face o exploatare mai raţională 
în gospodăriile proptii sau In cele 
particulare.

2. Durata învăţământului este de 
4 «ni, Cuprinzând învăţământul teo
retic fi practic, ce se face la şcoală.

3. Absolvenţii şcolilor de gr. I. 
beneficiază de reducere la un an a 
serviciului millt»r dacă au satisfăcut 
cerinţele legii pentru pregătirea pre* 
militară.

4. Sunt admişi la examenul de In
trare In cl. I. tinerii In vârstă de cel 
puţin 13 ani, sănătoşi, bine desvol- 
taţj, cari au absolvit cel puţin 4 clase 
primare. Sunt preferaţi tinerii fii de 
plugari.

Cei cari su absolvit cursul pri
mar compiimcntar mau 2 clase secau 
dare, ori un curs echivalent, pol fi 
primiţi în cl. II. pe bază de examen.

5. Cererea de înscriere, timbrată, 
se adresează direcţiunii şcolii până 
la 30 Septembrie 1937, numai prin 
reprezentanţii legali ai candidatului, 
părinţi sau tutori fio personal, f e 
prin poştă.

Cererea vs fi fnsoţ tă de urmă
toarele acte.

a) Extractul de naştere.
b) Actul de cetîţenie.
c) Actul de revacciasre.
d) Certificatul de studii.

e) Rccipisa şcolii pentru achitarea 
t*xei de înscriere de 100 Lei.

f) O declaraţie autentică certificată 
de primărie din pastes pâriateifii sau 
tutorelui prin care se ob-g î zi plă
tească taxele cerute de şcoală şi a 
restitui cheltuellJe d* întreţinere su
portate de Stat, Io ras de retragere 
* elevului din şcoală, din vina sa.

de odihnă pe ilustrei dispăr-t. Nu
meroase delegaţii din torte orgznî- 
saţifle Ardealului şl Banalului au ve
nit sS dea onorurile acelui care a 
fost Dr, Aurel Socol, La orele 9 20 
ga sorit In localitate dd, Ion M hsla- 
f h *, Ialia Msnio, V. Madgearu, I. Ri 
duc«nu, Oct. Tăsliusnti, Victor Mol
dovan, Ion Vescan, I, Cos’ovirky, IUe 
L'zâr, Virgl So’omoa, Leţacuţir, Li- 
viu Popa deîa Bicureşsi, a dl or Au- 
g:,stin Pop», şi IulN Maior dela Blaj 
dr. Ionel Pop, loiiu Clpălnesnu, 
Ghsargha Mărie, dr. Mareşanu, 
Abrud sau. Ion Mareşan şi Pepene 
dela Turda, a dior dr. Romul 
Pop, Chiş, prof. Popa, Popesco- 
Ceics, Ioa Bata şi Iacob Crişcn, dd» 
Oradea, dr. Tttu DSm a», dr. Dămian 
prof. Barbu şi Anderca dela Sats- 
mare, dr. Aurel Ţtţt. din Cioc, dr. 
Victor Deleu şi IuPîu Căpâineanu-Să
laj, dr. L vi'j. Micşa, prof. Motogna 
log- Barz din Some;, a dlaî Dr. Pop 
Cornel din Njsăud, D 1-. loan V? ş an, 
Iozn Motogna, Paşc» din Mureş, dr. 
Aurel Sava, protopop Baba şi Dorin 
Pop din Alba, dr. Ilie L?zar din Ma
ramureş, dr, Truţa din Reghin.

Din judeţul nostru au luat parte 
la trista ceremonie D-nll L- Dănto- 
reanu şi Du Al- Herlea-

Serviciul divin a început d- m la 
ora 3 gi înhumarea rămăşiţelor pă
mânteşti a celui ce u fost Du Aurel 
Socol a avut loc la ora 7 seara în 
cimitirul dtn Cluj-

g) Un certificat de situaţia mate
rialii. eliberat de percepţia locală.

6. Examenul die admitere se va
ţine în localul şcoald, la 1 Octom- 
vrie, dup* examinarea medicală care 
este eliminatorie.

Exam? nul de adm'tere este scris 
şi oral din următoarele materii: Arit
metic* şi geometrie, citire, scriere şi 
exerciţii gramaticale toaform progra
melor şcolilor primare.

Proba scrisă este eliminatorie. 
Vor fi admişi la proba orali numai 
candidaţii care vor obţine ia proba 
scrisă media generală cel puţin 6 fără 
a avea la una din lucrări o notă mai 
mic* de 5.

7. Elevii vor fi interni şi vor avea

In ţ'O'ilă hrană, locuinţă, spălat lu
minat şi încălzit.

8. La Intrarea în şcoală, fiecare 
elev va depane o garanţie de lei 200. 
pentru acoperirea eventualelor stri
căciuni ce ar cauza şcolii. Această 
garanţie ts* va complect» de elev dup* 
flecare imputaţie ce i s’ar f*Ce pen. 
tru stricăciuni. Et *« va rest'tui ele
vului, la terminare® ş'o’ii iau 1» re
tragerea definitiv?, din gtoal*.

La intrarea In ş oall, fiecare elev 
e oblfgit si alb* efecte de corp şi 
efecte de pat, precum şi un fereztriu, 
un <rosor şi un briceag de altoit.

Gara ee* mai apropiat* pentru s 
merge la şcosll este ROMOS-GE- 
OAGIU.

Direcţiunea-

ŞTIRI.
f  DECES. In ziua de 24 Avgust 

1937 a avut loc In comuna Sllvzşul-de- 
jos înmormântarea vrednicului fron
ts ş N rţional-Ţărănist PRIP IO AN 
mort în vârat* numai de 43 ani. — 
Decedatul fiind fonts iubit de ron- 
slteni, a fost condus la locul de o- 
dihnă de Intre?ga comună. —■ Fie I 
ţîrâaa uşoară.

*

Distincţie- La examenul de admi
tere In Ş :oal* Industrial* a Uzinelor 
de armament Oglr, ezre s’a Urnit In 
zilele trecute, s’ara prez*ntat 264 elevi 
dintre cari au foit admişi 70 — Au 
reuşit ca distincţie elevul Goza loan 
din com. Şohnus prezrattt de dom
nul director I. Dsmea şi elevul Ola- 
riu din com. Aurel Vlalcu, prezenta 
de D!. Iov. Papescu Ştefan, csri an 
objinut nudia 10 la toate probele e- 
xsmsnului.

•
Expoziţia dela Parts şl călătoria 

prin Franţa, Italia, şl Jugoslavia, va 
fi descrisă de grupul din judeţul 
nostru condus dc dl Herîr* şi va fi 
publicată de către d'. I. Demea, cu 
începere din nu&Jml viitor ai Soliei.

J u d e< 3& tor* ia , r u r a l ă  I  * u i .  
Nr. 385—1937. cf.

Extract din publicaţie de licitaţie
Li cererea de executare a urmă

ritorului Vladislav loan Hodorog con. 
tra urmărite! succesiunea lui Ungur 
Pamfil prin curatorul Turca Petru, 
Judecătoria ordon* licitaţiune execu-

tionali asupra imobilelor situate în 
comuna Llvadim de câmp, circums
cripţia Judecătoriei rurale Pui scrise 
în ef. Nr. 30 snb Nr. top. 3595-1 în 
1/6 parte în preful de strigare de 
225 lei Nr. top. 3595-2 cu preţul de 
strigare lei 112, Nr, top 3954*2, 3955 
cu preţul de strigare 375 M, In cf. 
Nr. 133, Nr. top. 2246—2249 In 1/6 
parte cu preţul de strigare 600 lei, 
In cf. Nr. 1082 s»b Nr. top. 277, 278, 
279, 374, 375, 376, 377. casă de pla- 
tr*, gridin* şi uliţă 540 *t% 1/6 parte 
Ia preţul de strigare de 1350 lei. In 
cf. Nr. 1080 Nr. top. 878, 928. 929 
în întregime cu preţul de strigare 
75 lei, Nr. top. 1321-2 cu preţul de 
strigare 112 lei, Nr. top. 1926-2, 
1927-2,1929 2, 1930 2 1931-2, 19*7-2. 
1948 2 1949 2. preţul de strigare 188 
lei, Nr. top. 1936-1 cu preţul de stri
gare 8 lei, N t o p .  2895 2, 2896-2 
c-j preţul de strigare 38 lei, Nr top. 
3676 1-1 cu preţol de strigare 38 lei 
Nr. top. 3576 2-1 eu preţul de stri
gare 8 lei penira Încasarea creanţei 
de 3050 lei capital şi act.

Ltcitaţiunea se va ţine In şina de
21 Septembrie 1937 ora 11 dimineaţa 
in localul oficial al Judecătoriei ru
rale Pui.

D^ti la Pui 1» 17 Iunie 1937.

ss N- Zahareanu ss• /• Dărămus 
şef- j jderilor. aj. gir. de cf.
P. conf. P. Dăneasă, impiegat.

Dela Direcţiunea Şcoaiei de ucenici, Orăştie- 
Aviz Ucenic i lor .

Se aduce la cunoştinţă că înscrie
rea ucenicilor la şcoală se f»ce In lo
calul Ş o?.lei de ucenici In silele de 
27, 28, şi 29 Septemvrie 1937, seara 
Intre orels 6—8. Tax* şcolară 150 
Lei. Ucenicii începători vot prezenta 
la înscriere contra' ta!, certificatul 
şcolar şi extrasul de naştere.

Examenele de corigenţi şi de ab
solvire se vor ţinea Ia 28 Sept. la 
©reia 6 seara.

Lecţiile şcolare lacep Marţi Ia 5 
O Jomvrfe. 1937.

Direcţiunea $c- de ucenici-

Loc de casă
mmmmammmmmmmmmmamm—

De vânzare în Orâştle calea 
M h ii Vi eazul, înfre loturile 
de împroprietărire.

Doritorii a se adresa d-lni 
Adv. GHEORGHE VOIŞAN 
din Orgştle.

Cooperativa viticolă „Drăgăşani1
aduce la cunoştinţa onor. pubic, că în curând va des
chide o sucursală la Orăştie, care vinde produsele sale

1 rachiuri de drojdie şi tescovină |
cunoscute şl căutate în ţară şi străinătate pentru cali
tatea şi gustul lor neîntrecut. — =

Sucursala va funcţiona în Orăştie, Piaţa A. Vlaicu Nr. 11, la

Cooperativa . ALBINA" Oraştie
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Coadiţiuni do adm itere în 

Şcoala do A gricultură gr. J. 

G £  O A 0 1 U judeţul Hunedoara.

Gira®* . Br. &WX. MKRAlÂ. Tiparul Ţipcgrafi»! .LUMINA" O'ijt e


