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O R G A N  A L  P A R T I D U L U I  N A Ţ I O N Â L - Ţ A R Ă N E S G

Acum mai mult ca ori când 

să înălţăm rugăciuni ferblnţi 
c^tre Bunul Du nneieu să ne 

aibe in paza sa!
Pentru liniştea Ţârii noa

stre scumpe şi integritatea 

hotarelor sale!

. A d m i n i s t r a ţ i »  %
Htr, CJ-Ji. l i u r l ţ i u  F*io« £2* 
Telefon i No. 14 — Orftştle.

A p a r ®  H & p tâ ii 'iâ a & l l a g r i j l r e e .
u n u )  c o m i t e t  d »  r e d a c ţ i e »

Director: Dr. ALEX. H ERLEA

A B O N A M E N T E  s
pe 3 luni 3o lei — pe 6 luni 6o lei — pe 1 i i  12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru inst. $1 Aut. 2o» pe an 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

Se ne rugăm
Ini Dumnezeu.

Toţi Romlaîi îa acesîs zile, mal 
mail ea ori ?ând, trebue *1 fie cu cu
getul la Dumnezeu, şt s i se rosge 
către Atol puternicul să ne sjote si 
b’raim taste greutăţii», «ducând pace 
şi linişte.

IMPĂRATE-CERESCI 
împărate ceresc mâng* toro-le, dî». 

hul adevărului csre-l» pret'stindeaeB 
eşti toate le ’npHncşti; — vistierul 
bunătăţilor d îtîtsm -îe de vlxţă v'n-o 
şi te sălişlneştî i&tru noi şi ne ceriţeşte* 
de toată spurcXMunea şi mâatuisfte 
Bunule sufletele noastre.

TATĂL NOSTRU.

Tatii nostru eare-le eşti In ceruri 
slinţeasSl se numele tin  — fie împă
răţia ta — fie voia ta — precum In 
In cer s«a şi pre pfm âit, — pâinea 
noastră cea de toate zilele d£ ne-o 
noul sstfri, — şi ne iartă nouă pă- 
ratele noastre, — precum leitim şi 
noi greş'ţilor nogtrli şi nu ne dure 
pe noi in Ispiti; ci ne măsluieşte de 
cei rău ; Că a ta este împărăţia, pu
terea şi mărirea, a Tstilai şi a Fiu» 
lui şi a Sfâstalul duh. Amin.

M .  S .  R e g e l e  

nu mai pleacă la  Anglia.
M. S. Regele Carol al Il-lea 

a plflault să sălă oraiseă la »fâr- 
şltui asestel Iun! în Ac glia 8? facă 
o vizită ML S. Regelui Asglfri.

Ditodtă ?n?ă evenimentelor 
interna-îonals M. S Regele a bi

nevoit sX hotărască amânarea că
lătoriţi sala Far M. S, R- gris An
gliei a binevoit a lua cfâsos{is{ă 
cu multă părere de râu d?*pre 
această amânare.

Bugetul cel nou va intra 
ia  vigoare la 1 Aprilie.

Deatri tn colo in ţară total 85 va 
face pdn dsercte legi, clei noa! par
lament Încă nu este aks şi. nid soaa 
lege electorali ssn e*te fSost*.— P in i 
atunci deci touts legile se fie prin

deGret. As’f-1 şi b«g®tal Sletdui se 
va promulga prîntr’sn dcsret.

Ss vesteşte să bugetul £el nou pe 
anul 1938—39 e?te dr j« apraaoe gata
şi -’ I  el va intra în vigour? pe data 
de 1 Aprilie 1938.

Ce s’a întâmplat
i n  A u s t r i a .

Vineri seara Îs toate posturile de 
radio s’a aurit că Germania vrea să 
ocupe Austria, De fapt dl Hitler, - 
c» să nu se pastă ţinea votare» sare 
se plănuise, spre a hotărî poporul 
austriac ci vrea sau. nu să se alipea
scă de Germasia, — ţi fiîndc-i frică 
că voiri v* fi contra G^rmanie5, — 
a cerut ca votarea s i  se amine, sS 
se facă prin vot secret, — ş! guver
nul austriac să fie compas din per
soane pe Cari el le doreşte. Această 
ultimi condiţiune preşedintele Austri
ei nu a putut'o primi, — stanei Can

celarul Schussnig a abiis iar ta locul 
lui s’a aş«:zit Dl Inquart an om al 
dial Hitler. La ora 12 noaptea a dat 
o telegramă dlui Hitler şi armata ger
mană a osupst Austria.

Acum se va vedea cum se vor 
drsvoît* lucrurile căci dacă-l adevă

rat că ponorului germ an l s ’a făcut 

un act dreptate prin unirea lut î n l r o  

singură fard este tot sşa de adevă

rat că prin întărirea şi m ărirea Ger

m aniei este periclitată pacea euro

peană, — G e r m a n i a  aparţinând  

Statelor cart doresc revanşa-

trebue să se înarmeze.
Una dintre marile porunci Naţio

nale In sceste fmprejorSri este înar
marea Ţării.

Pentru înarmarea Ţării şi întări
rea anostei noastre nu este prea 
msre nici un sacrificiu. Desceix tre
bue ca acesta s l  fia Interesul de 
căpetenie, a ori cui, căci pnmri eu o 
înarmare desivârş’tă putem să ocolim 
o eventuriitsts tragică pentru Ţară. 
Noi trebue să vrghem ai şi noapte 
spre graniţele ţării căci prin atâtea

întorsături In politic* internaţională 
nu se ponte şti când se va aduce în 
discuţie tratatul dels Trianon şi fron
tierele României-

Poponzl nostru trebue s l fie ps- 
lâng* aceasta ş* sufleteşte pregătit 
pentru ori ce eventualitate râad i 
s’ar face cuiva poftă de pământ ro
mânesc.

Ţara trebue să ne-o apărăm cu 
orice sacrificiu.

Cum sună noua constituţie.
Ia «cesstă rubrici vom reproduce 

r|nd  pe râud părţile cele rari impar, 
tente din noaa constituţie ca poporul 
s% 1* cunoştinţă de ea;

ART, 29 Toate poterile Statului 
emană dds< Ntţitraea Româoă.

Ele !a?S nu ss pot exerciţi decât 
pria delegaţlune ş! mimai d spă prla
ripili e şi rcgdile aşezate îa Constitu
ţia de f«tă.

Ari, 30. Regele este Capul Sts-
6u!u!.

Ari. 31. Putere? UgUlall/ă ss «xsr- 
dli de Regs pdn Reprezentaţi*! nea 
Nâţonaîâ, care se împsr!e în două 
AdunSrl: Sen:tul ş! Adunarea Dspu- 
laţilor.

Ragele sancţionează şl promulga 
leg ie. înainte de a se da sancţiunea 
regalS. legea nu e valabilă.

Regele poate refuza sancţiunea.
Nici o leg? nu poale fi supusa 

sancţiuni! regale, decâl după ce va fi 
fost discutată şi volali de majori* 
(alea ambelor Adunări.

Piomrigarss legilor, vclaie de am
bele Adunări, se v« face prin Îngriji
rea Ministerului de j tstlţe, care esfe 
şi păstrătorul Marelui Sigiliu s\ Sfatului.

Ia'iţiîitlv* legilor esie dată Re
galii!, FI? :*,!* <!ls cele dosi Adu
lări, p«t propusă dia Iniţiativă 
proprie, ass*iari legi Im lateresal 
obştesc sl Stttaal.

Inter teistam l«glf<Sr cu drept 
de autoritate, ie fteâ aaasl da 
patr.re» lgaitoare,

Nid o lege, ttlsl ns rtgala- 
aeitt de adîaUiistruţtea® geieralfi 

gomanală, m  pot fl lidsto- 
rltoire dieât dupl ce se pibllsă 
la «hlpsl h Jîă ît prfn de

Art. 32. Puterea executivă esfe în
credinţaşi Regelui, care o exercită prin 
Guvernul Său în, modul stabilit de 
Constituţie.

Art 33. Puterea judecătorească se 
exercită de organele ei.

Hofărîriie judecătoreşti se pronunţă 
în virtutea legii.

Art. 34. Puterile constituţionale ale 
Regelui surf ereditare In linte coborî- 
fcare directă şl legitimă aM . Sale Re- 
geiut Caro! 1 de Hoheuzoiern S ig m a- 

ringtR, din bărbat în băibaf, prin or- 
dinul de primogenifură şl cu exclu3iu- 
nea perpetuă a femeilor şi codoritori
lor lor.

Cobortforii Maesfăţil Sale vor îl 
crescuţi în rellglunea ortodoxă a Ră> 
săritului.

Art. 35. In lipsă de ccborîfori In 
linie bărbătească ai M. S, Regelui 
Carol I d€ Hoherzolern Sigmaringen, 
succesiunea Tronului se va cuveni ce
lui msi i.t vârstă dintre fraţii Săi, sau 
cdborîtorllor acestora, după regulele 
statornicite în articolul precedent.

D^că n-ci unul din fraţii sau co- 
boiîtorli ior, nu s’ar găsi tn viaţă sau 
ar declara mai înainte că nu primesc 
Tronul, -  atunci R«g«le va putea in
dica succesorul Său dinlr’o dinastie 
Suversnă din Europa occidentală, cu 
primirea Rrprezenfeţiunii Naţionale, da
tă în forma prescrisă de art. 36

Dacă nici una, nici alfa nu va 
avea loc, Tronul este vacant.

Art. 36. in caz de vacanţă a Tro
nului, ambele Adunări ss întrunesc de 
îndată t itr'o singură Adunare, chiar 
liră coivocare — şt, cel mai lărzlu 
in 8 z le dela întrunirea lor, aleg un 
Rege dtnfr’o dinastie suverană din 
Europa occidentală.

Prezenţa a trei pătrimi din membri 
cari compun fiecare din Aiunări şi 
majoritatea de două treimi a mem
brilor prezenţi sunt necesare pentru 
a se pulda purcede la această ale- 
gere. ___ _____
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TÂRG DE MOSTRE IN JUGO
SLAVIA. Ia cursul lunel Iunie 1933 
(4—13 Ion!») *e va (fnea l t  Ljab’j*na 
(Jugoslavia) «1 18-!ea târg 'nt^rnaţ'o- 
□a l  de primăvară.

Lt acest tirg  vor fi expuse In 
special toate apecialltlţile Industriei 
grele a Jugoslavia. Târgul eete pus 
sub înaltul Patronaj al M S. R. Pe
tra ai II-lea al Jagosîsviei.

*

t Ar g  d e  m o s t r e  in  g r e

CIA. Avem onoare a vă face cunos
cut Că al 13-lea Tărg International
dels Salonic se vă deschide la 11 
Sept. a, c. ti va dara pâai b  20 O I. 
1938.

*

TÂRG DE MOSTRE IN BUL
GARIA. Ia interval dela 25 Aprilie 
—  8 Maia a. c. se va ţine la Plovdiv 
(Bu’garia) al VI lea târg de montre 
sub înaltul Pationaj al M. S. Rege
lui Bulgarilor. C*-i ce doresc a parti
cipa la acest târg şi doresc a primi

information! mai detailate aă sa adrs- 
sîsc Camerei noastre de Comerţ.

*

BUCĂTAR SAU BUCĂTĂREA
SA. fi un aiutor buc* tar ar gaj casă 
fo a ia  de agricultori Gaoiglu. Hune
doara dela 1 Aprilie, information! la 
direcţia ş'oilei,

•

VÂNĂTOARE CIUDATA. Un ho 
teller din Paris a găsit un m'jloc non 
de a se scăpa de şobolani. Fiind an 
foarte bun trlgaci, el ti împuşcă în
dată ce-i zăreşte numai. Sunt zile < â id

doboară peste sece fobebni şi mai 
multi, fără să mai ceară permit de 
vânătoare.

*

VEDENIILE m ei tinere din Fran
ţa. Populaţia tlrgului Siint Btnnet 
d n Franţa, de câteva sile ee silă 
Intr’o fierbere mare. O tânără fecioa
ră spune cl Sfânta Fecioară i s’a a- 
rltat de trei ori. Mai malta mii de 
oameni an plecat la Saint Bomrt, pen
tru a vedea apariţiile Sfintei Fecioa
re. Numele fecioarei este Henrieta. 

*

Cooperativa „METALURGICA11 S. A. Cugir.
CONVOCARE.

Domnii acţionari al Cooperativei .METALURGICA* Gug’r, 
sunt rugaţi a lua psrte îa

Adunarea Generală Ordinară

Prima Societate de înmormântare - Elso Temetkezesi Egylet - SIMERIA.

PRIMA SOCIETATE DE ÎNMORMÂNTARE DIN SIMERIA 
va ţine In ziua de 3 0  ML a r  t i e  1 9 3 8  l a  o r e l e  1 5  in 
sala .MOHILA, din Io-,

Adunarea Generală Ordinară
cu următoarea ordine de zi, la care On<r. rai mb ii al Societăţi noa
stre sunt rugaţi a psrtidps. J P r e ş i d e n ţ i a .

ce se va tine In ziua de 2 7  M a r t i e  1 9 3 8 , l a  o r a  11 a .  
m . In sa a Ateneului Popular, eu următoarea

O R D IN E  DE ZI:

1. Deschiderea şi constituirsa Adunării generale.
2. Raportul Consiliilei de Administraţie, Bltanţul şi Contul de 

Profit şt Pierderi, pe anul 1937.
3. Raportul CeniorPo*.
4. Descărcarea Consiliului de Administraţie şl Cenzori, de 

Gestiune pe anul 1937
5. Distribuirea beneficiului cett, pe anul 1937
6. Cotnpie tares Cons’lîalsi de Administraţie, prin expirarea 

mandatelor la membrii eşiţl, tonforaa Statului Cooperativei.
7. Alegerea Cenzorilor pe «sul 1938
8. F/xirea semnăturilor legale ş desemnarea personnel is cali

tate de şef al ecoaomatul»*.
9. Diverse chestiuni.
Cugir, la 7 Msrtle 1938

Consiliul de Administraţie.

OBIECT:
1. Cuvânt de deschidere.
2. Cetirea şi verificarea procesu

lui verbal.
3. R apart general de activitate.
4 Aprobarea bilanţulni pe anul 

1937.
5. Rapo tul comisiei de cenxori.
6. Absolutoriul comitetului.

7. Aprobarea bugetului pe anul
1938.

8. Complectarea Consiliului de Ad
ministraţie şi alegerea noilor cenzori-

9. Aprobarea mişcărilor de fonduri 
In consonanţă cu interesele So?.

10. Eventuale cereri şi propuneri.
11. închidere.

In conformitate cu art. 3 al Statutelor, numai membrii în curent cu 
Cotizaţiile au dreptul de vot.

In cazul daci In ziua fixată mai sus nu se va întruni numărul pre
scris, de prezenţi, adunarea generală se va fine (n aiua de 27 Martie 1938, 
la aceiaş oră In acelaş local şi cu acelaş program, ne mai ţinându-se cont 
de numărul membrilor prezenţi.

Domnii membrii cari doresc a face interpelaţii sau propuneri esen
ţiale sunt rugaţi ca cel puţin cu 8 (opt) zile înainte de adunare« generală 
a Ie înainta biroului.

Delegaţii din provincie vor prezenta obligatoriu ia sosire scrisorile 
de acreditare Ia secretariat.

Prezenţa cărţii de membra este obligatorie.
S i me r i  a, la 15 Februarie 1938.

ss. Muntean loan ss. Groza loan
secretar. preşedinte.

Activ

B  ii a u ţ y 1
Cooperativei „Metalurgica" S A  Cugir. ia 31 Decembrie 1937 Pasiv

C ana 73 811.
Mobilier 29/086
Acţiuni emise şi neacoperitn 92 500.
Titluri de Stata 2.000

I n v e n t a r  m & r f u r i î  2 497,380.-
Coloniale 1.069.766.—
Manufactură 1,358.577.—
Bodega 38 064 —
Cantina 17.730.—
Depez!t de sare 18 243 —

Diverşi Drb'taii 464.804.-
Chirii anticipata 59 500
Creanţe de convers’une 87 780.
Reduceri de creanţe in convers,________  87 793

Capital 400 000.—
Foiduri 148.538 —
Fond de creante dubioase : 97 883 —
So’d. la 31/XII 1936 Lei 73 885.—
Coli din 1937 , 24 0 0 0 -

Fond de am ortizarea m obilier 
Sold la 31/XIl 1936 36 655 —

Fond pi. em ort. creanţe in  
convers, in «. 1937 14 C00 —

Diverşi Creditori 1.166 458.—
Forafzori 1 765 318 —
Beneficiu neţi 182.340 —

3.662 654 3 662.654 —

îheltueli

CheHuell Generale 
Salarii, dob. chirie, imp. etc.

Cofa fondurilor
Fond creanţe dubioase 24000.—

.  ,  conversiune 14.Q00 —

Beneficiu neit

Profit şi Pierderi
a Cooperativei „Metalurgica" S. A. Cugir. Venite

729 383 
38.000-

182 340

Beneficia brnt din'. 934.214 —
Coloniale 550.514.—
Muiu factură 310 324.—
Bsdegă 69 572 —
Cantina 3 804.—

Venite brute dela brutărie 15 509.—

949 723 — 949 723 —

Preşedinte:
. S c o r ţ e a e u

Cugir, Îs 31 Decemvrie 1937
Administrator delegat:

R e m u s  J H e rle a

Comitetul de cenzori:
as. O .  R o m a n o  sa. I . B ă l u ţ i u
is. F .  M ă r g i n e a n  st. P ,  L u p u ţ i u

Pentru contabilitate: 
A .  P a ş o a

JUDECĂTORIA MIXTA HAŢEG. 

Nr. G r: 5206—1936.

Publicaţiusie de licitaţie.
Subsemnatul deb gat judecătoresc 

prin aceasta aduc la cunoştinţă pu
blică că In urma dectatanei J adecă- 
forlei mixte H«ţeg Nr. G: 5206—938 
|n favorul lui Todoni Maria din Stei 
reprezentat prin Dr. I. Atlrescu ad
vocat In Haţeg, contra urmăritului 
dom. in comuna Stei pentru suma 
de 9215 Lei şl accesorii se f'xează 
termen pentru efeptairea licitiţiei pe 
siua de 22 luna Marile anul 1938 
ora 14 p . m. la i«t« locului In co
muna Stei la locuinţa urmăritului când 
şi unde se vor vinde prin Hcitaţlune 
publică eb'ectele secvestrate şi anu
me: 30 oi, 2 Iepe negre şi 1 porc 
preţuite tn 14000 Lei,

Aceste obiecte ss vor vinde celui 
care oferi un preţ mai urcat pi lângă 
bani gata, iar In c*z de lipsă şi sub 
preţul de estimare.

Hsţeg, la 5 Marti* 1938.
ss. Indescifrabil, deleg. jad.

In stare bu«ă, e de vânzare, 
cn preţul de 800 Lei. A se 
adresa la Orăştie, Strada 
I. C B'ătlsnu Nr. 3.

Girau* * Or- AI»EX HERLE4 , Tiparul Tipografiei „LUMINA* ORĂŞTIE!.


