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înlăturarea guvernatorului 
Băncii Naţionale

U n răspuns
Unele ziare din capitală să agită în ultimul timp 

faţă de mine, lansând un şir de bazaconii.

In atmosfera de muncă ordonată, în  care trăesc, 
nu sunt înclinat de a întră în polemici cu anonimi
fără răspunderi.

Iar pentru porcăriile din „Curentul" dela 31 
Martie am numai atât:

Intre casa mea strămoşească de pe Valea Streiu 

lui şi cortul de lângă Buzău, în  care a  născut u 

Pamfil Şeicariu (frumos nume, aş putea afirma o 

noţiune) — în're strămoşii mei români zdraveni şi 
abjecţia (fiindcă dlui vorbeşte de înje ţ i) din acest 

cort —  între bordeiele afumate unde el a trăit şi 
îi: a iţele şcoii apusene în caii mî-arn petrecut eu 

tinereţa —  e mult mai mare distanţa, ckcât să-mi 
măsor sănătatea şi inteligenţa mea cu ale lui.

Sunt convins, că a născut ţigan şi 
va muri porceşte.

Cel mult dacă-şi va înpinge pân'atunci puturo- 
şenia sa Ia distanţa de un picior de mine —  îl 
va avea, să poate că mai curând de cât crede. 
Bani însă nu.

Tara mea mă cunoaşte, iar „ţara 
lui“ o voi înconjura şi de aici înainte.

Dr. P e t r u  G r o z a
f. ministru.

Pentru ştiinţa Administraţiei
c . F. R.

Săptămânile t r e c u t e  guvernul, 
care se vede a-şi fi perdut cu de
săvârşire capul, a înlăturat din 
fruntea Băncii Naţionale, pe gu
vernatorul acesteia, D. Burileanu. 

Guvernul motivează această mă
sură a sa prin aceea, că d. Buri
leanu ar fi pus piedeci încheierii 
împrumutului, care pe lângă toate 
condiţiunile grele primite de mi
nisterul M. Popovici, nu se putea 
încheia.

In jurul acestei înlăturări s’a fă
cut multă zarvă. Căci e prima 
dată când un guvern înlătură ur. 
guvernator al Băncii Naţionale. 
Astfel aducându-se chestiunea şi 
în dieta ţării, dl Oct. Goga şi-a 
încheiat cuvântarea cu următoa
rele cuvinte: „M. S. Regele a 
fost înşelat, iar primul ministru 
a biruit printr'o minciună'1.

Se spune anume că i s’ar fi 
cerut dlui Burileanu să trimită o 
telegramă în care să primească 
anumite condiţiuni primite de mi
nistrul Mihai Popovici, pe cari el, 
guvernatorul, nu le cunoştea. Ori 
guvernatorul nu putea face acest 
lucru, în calitatea sa de guverna
tor al Băncii Naţionale, căci odată 
trimisă această telegramă ar fi în
semnat că obligă prima bancă a 
ţării, fără a cunoaşte ce obliga- 
mente ia asupra băncii. De aci 
neînţălegerile, afirmă partizanii gu
vernului. De aci apoi înlăturarea 
lui. Lasă că guvernul a sfeclit-o 
şi cu această motivare, căci a eşit 
la iveală, că guvernatorul cu drept 
cuvânt nu a voit să facă ceea-ce 
i se cerea.

Dar s’a mai dovedit şi alt-ceva: 
că anume se plănuia de mult 
înlăturarea guvernatorului. Se 
cauta numai prilejul.

Şi de ce voia oare guvernul 
capul guvernatorului? Pentru-câ 
guvernatorul, care îşi înplinea 
slujba cu pricepere şi tragere de 
inimă, nu voia să se facă instru
mentul politic al guvernului.

Lumea anume ştie şi s’a con
vins de prada nemai pomenită fă
cută de acest guvern în banii ţării. 
La Banca Naţională numai nu se 
puteau fericii guvernamentalii, pen- 
tru-că acolo nu se luau oamenii 
după partid, ci se măsura după 
dreptate şi adevăr. Dovada cea 
mai bună ne-o face însuşi acest 
împrumut de ponrnă. Guverna
mentalii anume, cari mulţi vor fi 
părtaşi din binefacerile acestui îm
prumut şi a comisioanelor lui, voiau 
să facă împrumutul cu ori-ce preţ. 
Guvernatorul însă cerceta condiţiu
nile, ca să nu fie atât de grele 
pentru ţaţă. Dar guvernului nu-i 
trebuia un astfel de om. Deci în 
lături cu el.

Nu mai cercetăm mai departe.

Ţinem însă să arătăm aci un lucru. 
Guvernatorul Băncii Naţionale a 
dat statul în judecată. După câte 
se ştiu, procesul e cu putinţă să 
fie câştigat de dl Burileanu. Ce 
urmează din aceasta? Că statul 
va trebui să plătească pe deoparte 
plata noului guvernator, un om de 
partid naţional-ţărănist (încă o 
dovadă că asta era pricina înlătu
rării dlui Burileanu), şi să plătească 
şi plata fostului guvernator D. Bu
rileanu. Pentru ce? Pentru-că d-1 
Mironescu voia cu ori-ce preţ 
să-şi aibă omul lui la cârma 
Băncii Naţionale.

întrebăm : până când aceşti aven
turieri politici şi risipitori ai bănu
ţul adunat din truda sudorii noastre, 
îşi mai bat joc de noi şi de banul 
nostru nestânjeniţi de nimeni ? Până 
când vom fi siliţi să plătim cu 
banul nostru toate plăcerile şi ne
buniile ce le trăzneşte prin minte 
ocârmuitorilor noştri ?

«•
— Regia Autonomă P. T. T. A apro

bat reînfiinţarea biroului postai de vă
muire în oraşul Deva, pentru vămuirea 
coletclor poştale externe destinatarilor 
d.miciliaţi în localitate. Pentru înde
plinirea formalităţilor de vămuire a fost 
autorizat Dl Albert Grossman. .

Cetind ziarul „Universul" cu No. 29 
din 2 Februarie a. c. la pagina 10, 
articolul „Ungurii din c. f. r. la inspec
ţia din Arad", din partene publicăm 
cele ce urmează:

La A>ad sunt patru inspecţiuni de 
cale ferată, una de întreţinere, a doua 
de mişcare, a (reia de tracţiune, şi a 
patra de ateliere, în plus cu o divizie 
de contabilitate pentru toate-, aşa că 
paralel cu cele publicate, noi vom în
cepe să arătăm mai întâi cu inspecţi- 
unea de mişcare, la care din nenoro
cire toate organele de controlă acfivâ 
sunt compuse din minoritari, unguri în 
majoritate, apoi ovrei etc. şi unii chiar 
foşti români, care prin căsătorie s’au 
botezat în religia catolică sau reformată, 
căci probabil numai cu această condiţie 
au fost luaţi de soţiile lor. Spre sur

prindere însă, s’a strecurat şi un sin
gur controlor român, care voind să-şi 
facă conştiincios datoria serviciului, ra
portând şefilor săi de pe atunci nere
gulile constate, pe lângă că s’a văzut 
împedecat, dar şi admonestat, terorizat 
şi chiar pedepsit, ca drept răsplată a 
conştiinţei sale de serviciu, iar ca rezul
tat, şi descurajat, fapt poate premeditat 
şi urmărit de acei şefi.

Cercetările de accidente atât de de
licate, care aduc pagube considerabile 
materiale şi chiar morale administraţiei, 
apoi tot felul de cercetări, examinări 
de personal, inspecţiuni de staţi', revi
ziile caselor de bilete, bagaje, mărfuri 
etc. etc., se fac de controlori minori
tari, cărora li s’a încredinţat aceste pos
turi inportanta şi delicate de şefii lor^  
locali, propunându-i Direcţiei de Esplo-
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atare, care până la un punct trebue 
să aibă încredere în propunerile In- 
specţiunei de mişcare, aşa că vinovă
ţia nu-i numai a înconştienţei celor de 
sus, după cum s’a scris, întrucât In- 
specţiunea de Mişcare e mai întâi in
dicată şi responsabilă ca să cunoască 
pe fiecare slujbaş, din toate punctele de 
vedere, mai cu seamă pe acel minori
tar şi totuşi 1- a lăsat în continuarea ace
stor servicii Ia graniţa de Vest, fără 
ca să aducă prin rapoarte cazul cuno
ştinţei Direcţiei de Exploatare dela Bu
cureşti, chiar când ei erau obligaţi la 
aceasta.

Căci numai astfel se esplică faptul, 
cum toţi aceşti minoritari, formând un 
număr destul de mare în acest punct 
important, ei sunt solidari între ei, 
q.hiar şi cu ceijalţi din Ardeal, văzân- 
du-se lăsaţi cu posturi importante, ba 
chiar poate de unii încurajaţi şi asigu
raţi ca să fie liniştiţi, încasând lefuri 
mari şi pe deasupra şi diurne frumoase 
de deplasări, aproape necontrolate sau 
numai uşor controlate, după cum vom 
arăta altă dată; şi mai cu excep
ţie cu funcţionari vărsaţi dela fosta cale 
ferată maghiară „Ceanad" care pe lângă 
că în aproprierea vărsărei lor le-au 
dat câte 1—2 şi 3 grade, să înţelege, 
că toţi aceştia, fără a servi calea fe
rată română în timpuri grele, au fost 
încadraţi în aceste grade, dar mai sunt 
puşi şi în fruntea bucatelor şi a con- 
sideraţiunilor, dânduli-se posturi şi le
furi de care n’au visat că vor avea la 
calea ferată românească, pe care le-am 
arătat mai sus, ba chiar şi posturi de 
conducere, căci aceştia prin natura ser
viciului pe care îl fac, se înţelege că 
sunt în măsură ca se afle printre cei 
din tâi toate ordinele şi dispoziţiile de 
ordin înalt şi discret, care vine la ace
asta inspecţiune.

Apoi şi şefii de birou dela această 
inspecţiune sunt minoritari şi chiar dacă 
unii sunt români, o parte din ei au un 
trecut dubios, iar aiţii care îşi respectă 
pe lângă originea lor şi calităţile de 
funcţionar, de şi de multe ori sunt 
puşi între ciocan şi nicovală.

Este foarte adevărat ca majoritatea 
personalului român de ori ce categorie 
şi grad, şi mai cu seamă acei aduşi din 
Vechiul Regat, sunt cei mai loviţi şi 

‘ prigoniţi, espuşi a fi daţi afară pentru 
economii, mutaţi, şcoşi la pensie etc., 
după legea pentru reorganizarea Mini- 
sterilor, cu un cuvânt de ordine, întru
cât mai ales acestora din urmă, li se 
fac toate mizeriile şi terorizările care 
de multe ori de cei de sus sunt de ne
crezut, profitându-se de numita lege, 
căci nici unul din aceştia nu a fost 
reangajat în serviciu potrivit prevede
rilor acestei legi, pentru nimic, sau vi
novaţi de mică importanţă găsite după 
aprecierea organului de cercetare ales, 
sunt mutaţi sistematic pe la alte inspec- 
ţiuni din Vechiul Regat, în ori care timp 
al anului, fără a i-se lua cel puţin în 
consideraţie greutăţile lui familiare, iar 
în haosul de lucrări dela Direcţia Ex- 
ploatărei, probabil acest procedeu nu se 
relevă, aşa că locurile acestora sunt 
ocupate de favoriţi şi minoritari, căci 
ele se pot uşor controla, fiindcă astăzi 
în Centrala acestei Inspecţiuni nu mai 
sunt decât numai doi slujbaşi români 
regăţeni, iar pe linie, ca şefi de gară, 
patru, din personalul bine înţeles mai

important şi dacă aceştia sunt' menţi
nuţi, la bază sunt considerente cuno
scute.

Căci dacă nu se complectează toate 
vacantele acestea, minoritarii şi chiar 
românii dubioşi, rămân la posturile lor 
şi în localităţile unde ei vor, mulţumiţi 
şi râzând între ei de fericirea care ia 
găsit pe aici, iar românii, unii pensio
naţi, alţii mutaţi la sute de kilometri 
de avutul lor, sau alţii daţi afară, toc
mai dela acest punct important unde 
trebue să fie numai români şi aceştia 
chiar trebue să fie aleşi având un tre
cut de o activitate şi cinste irepro
şabilă, iar minoritarii înpesfriţaţi, trep
tat ca slujbaşi în Vechiul Regat după 
cum a procedat autorităţile militare. 
Căci şi acolo pot trăi destul de bine, 
după cum o afirmă cei mutaţi după ce
rerile lor, eventual să fie mutaţi mai în 
centrul ţârei şi desărcinaţi de aceste 
posturi importante, prin care procedeu 
acei care ar fi conştiincioşi serviciuluii 
nu mai ar fi bănuiţi în faţa unui nu
măr covârşitor de români, iar în locu
rile lor, la graniţa de Vest şi în jur să 
fie puşi numai români, iar personalul 
de controlă să fie puşi din controlori 
români şi şefi de gară d n Centrala 
Inspecţiunii care fac serviciu pe Ia bi
rouri şi la nevoe complectaţi cu acei 
de pe la alie Inspecţiuni, şi tot astfel 
să se procedeze chiar şi cu românii 
dubioşi dela această Inspecţiune, căci 
răul tăiat dela rădăcină şi fără excep- 
l'e nu mai aşa se va reabilita şi la 
Arad liniştea, şi moralul celor conştiin
cioşi serviciului, ne mai având cine le 
pune piedici.

De cinci luni, în mod regulat, prin 
ziarul nostru am semnalat prin fie care 
număr câte 2-3 nereguli importante în 
daună c. f. r. arătând şi pe favoriţii lor 
de pe aici, şi cu regret vedem, că nici 
pentru unul nu s’a luat o măsură de 
îndreptare, lăsându-se adeverirea versi- 
unei că la Arad se face stat în stat 
(sau mai bine zis aşa voesc şi asa fac) 
de aceea ne-am hotărât, ştiind că fa
cem un bine Domnului General lone- 
scu, să-i trimitem numerile din trecut şi 
viitor ale ziarului, precum şi Direcţiei 
de Exploatare, cu cât Domnia Sa ştie 
din trecut de mari nereguli de totfelul 
dela Inspecţia de Mişcare din Arad, 
dând pedepse şi mutând pe vinovaţi, 
iar după plecarea Domniei Sale dela c. 
f. r., ca o sfidare, ei au fost readuşi, 
avansaţi, protejaţi, iar uoora li-s’au în
credinţat posturi superioare şi mai de 
încredere şi delicate.

Un vechili slujbaşu

— Primăria oraşului Deva. Binevoiţi 
a cunoaşte, că Delegaţia permanentă 
cu hot. sa Nr. 81/1931, începând cu 
ziua de 10 Aprilie 1931, până la noi 
dispoziţii, a fixat următoarele • preţuri 
maximale la carne şi pâine: 1. Carnea 
de vită 24 lei kgr. 2. Carnea de viţel 
bătrân 24 lei kgr. 3. Carnea de viţel 
sugaciu 30 lei kgr. 4. Carnea de porc 
30 lei kgr. 5. Carnea de miel preţ li
ber. 6. Osânză, slănină de topit şi un- 
soarea topită preţ liber. 1. Pânea albă 
7 lei kgr. 2. Pânea neagră de grâu 5 
lei kgr. 3. Pânea de săcară conprziţia 
70/30 şi anume 7O°/0 fâină de săcară 
şi 30°/o făină de grâu 6 lei kgr. 4. Pâ- 
n~a franzelă preţ liber. 5. Cornuri 3 
dkg. şi frânzele 4 dkg. 1 leu bucata. 
Preţurile la pâine vor fi aceliaşi atât la 
brutării, cât şi în prăvălii. Deva, la 30 
Martie 1931. Periau, primar.

Pentru Seicaru & Co
Omul ordonat în viaţa-i familiară ca 

şi în cea socială, al cărui program de 
muncă intensă şi neîntreruptă începe 
zilnic la orele 5 dimineaţa (am putea 
spune — fără exagerare — cel mai 
activ om din judeţul nostru), cel din a 
cărui înţelepciune se împărtăşesc atâţia 
şi la care vin să ceară sfat şi ajutor 
toţi cei ajunşi în impas şi găsesc întot
deauna nu numai cea mai mare bună
voinţă, dar şi indicarea celei mai sigure 
căi de îndreptare, omul care, muncind 
pentru familia lui, înţelege să reserve 
o bună parte din străduinţele sale bi
nelui obştesc — ni este înfăţişat — de 
politiciani sau interesaţi -r- altfel de 
cum îl cunoaştem noi..

Din unele confesiuni cu caracter în- 
tim, făcute într’un cerc de intelectuali 
„prieteni", în discutarea unor probleme 
care depâşiau probabil limitele de gân
dire ale unora dintr’înşii, s’a căutat — 
din înteres şi mai ales ‘ din invidie — 
prin denaturarea afiriuaţiunilor sale, să 
ne fie înfăţişat într’o haină care nu i 
s’ar potrivi deloc — haina neromânu
lui — fiindcă Român lipsit de simţi- 
mântul patriotismului şi al iubirii de 
neam nu ni-! putem închiţui.

Ecoul acestor ponegriri se face „Ce
lebrul" gazetar din Bucureşti, Pamfil 
Şeicaru, care — de acolo — pretinde 
că-1 cunoaşte mai bine pe Petru Groza, 
de cât noi cei de-aici, ce train zilnic 
în apropierea sa. Pe 3 coloane de In
ferioară factură, cu pretenţiuni de ar
ticol de fond, în gazeta în care cerne
ala este înlocuită cu venin, pe care 
nemilos îl răspândeşte peste trupul ţ'rii 
şi al ceeace are ea mai sfânt, d recto
rul său îşi permite să atace pe Petru
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Groza în ce are el mai de p re ţ: sănă
tatea mintală şi trupească.

Auziţi, Doţnnilor! Noi care zilnic ne 
împărtăşim din darurile inteligenţii Iui 
Petru Groza, noi cari îl invidiem pentru 
silueta sa veşnic tinerească, sveltă şi 
plină de robustă sănătate, isvorîtă dintr’o 
vânjoasă descendenţă, trebuie să af
lăm dela Dl Pamfil Şeicaru din Bucu
reşti, că admiratul nostru este un biet 
„prostuţ" (multă minte trebuie să mai 
aibă domnii gazetari din Bucureşti) şi 
că de-atâta prostie „duhul nebuniei s’a 
înfipt adânc în firavu-i creet".

Şi aste ne-o spune Dl Şeicaru, ştiţi! 
creştinul admirabil, cu cerul gurii în
negrit de ură de a putut espectorâ: „la 
catafalcul porcului" în clipa când tru
pul aceluia din a cărui imensă bună
tate nu se putuse înfrupta, nu era încă 
rece, acelaş Şeicaru care, repezit din 
caste ul Prinţului pentru obrăznicie şi 
întors în ţară, a sfâşiat inima acelora 
ce idolatrizau pe Prinţ, prin rândurile 
sale veninoase, pe care le-au crezut de 
bună credinţă şi tot acelaş Seicaru 
care, atacând pe rând pe toţi oamenii 
mari ai ţării, n’a fost capabil să răs
pundă unor acuzaţii precise ce i s’au 
ad-.s, în mod public, de gazetarul ro
mân, Burilianu.

Suntem încă, d n nefericire, ţara în 
care ţiganii, grecoteii, armenacii şi alte 
lifte spurcate se lăfăiesc în voiej veni- 
va însă tin pul, când noi, Români,vom 
fi singuri stăpâni ai ţării noastre nu 
„amuzante" Domnule Şeicahr, ci prea 
tolerante şi — atunci vai de liftele 
spurcate, cărora nu li vom face injec
ţiile care p ir să-ţi placă aiât de mult 
dotele, ci vom înfige bisturiul durei chi
rurgii la locul unde le trebuie.

Concert, conferinţe şi teatru
la Deva

In 25 Martie după slujba vecerniei, 
s’a dat în biseiica ortodoxă un frumos 
concert religios, de către Societatea Co
rală Româna din loc, de sub conduce
rea harnicului şi talentatului conducător 
profesorul Ignaton. A face o critică mu
zicală acestui cor, este de prisos, atunci 
când ştim cu toţii, că reputaţia lui a 
fost deja consacrată în localitatea no
astră. Apreciind însă cum se cuvine 
îndeletnicirile corului, de a cultiva şi 
răspândi muzica bisericească, într’o 
vreme de aprigă secetă moral.», noi ii 
îndemnăm la muncă şi iubire faţă de 
arta muzicală, iar publicului nu putem 
să nu-i spunem şi de astă dată, că are 
datoria să sprijine dacă nu cu ajutorul 
material, cel puţin cu prezenţa în cât 
mai mare număr, aceste manfestări.

In 24 Martie seara, distinsul profe
sor universitar Ştefânescu, a ţinut o 
splendidă conferinţă la Casina Română 
în cadrele Astrei, tratând despre scrii
torul Caragiale. Descrierea vieţii mare
lui nostru Caragi de, a sufletului său şi 
a operei sale, a fost de un farmec şi 
superioritatea, cum nu cred că s’a mai 
vorbit de Caragiale. Un public select 
ocupând întreaga sală, a acoperit cu 
dese şi vii aplauze talentul conferen
ţiarului.

In 25 Martie seara, tot Ia Casină a 
ţinut conferinţă romancierul Liviu Re- 
rfcanu, vorbind despre „Romanul roma
nelor". Nu ştim dacă puţinul public 
care a fost de faţă s’a aştep'at U ceva 
deosebit, ştim însă că efectul a fost 
Cot se poate de prost. sSi nu e de mi
rare dacă mai bine de o oară, nu faci 
decât să-ţi aduci laude personale, iar

ca să fie cu vârf, spui că luliu Maniu 
este egal cu eroul Cloşca, ba poate 
mai mult. O atare prostie de sigur numai 
în capul dlui Rebreanu putea încolţi. La 
noi oricât de neliteraţi vom fi, nu se 
prinde şi asta o spunem pentru a nu 
se încrede.

In 2 Aprilie s’a jucat de către trupa 
Artiştilor asociaţi din Bucureşti, de sub 
conducerea directorilor P. Patto şi 
M elu Constantinescu piesa „Văpaia" 
în faţa unui public nu tocmai în nu
măr, deşi atât subiectul cât mai ales 
interpretarea întregului ansamblu, a fost 
am putea zice ireproşabilă şi frumoasă. 
Dar ce să mai tocăm la urechile 
surzilor, acelaş public e faţă la orice 
manifestaţie cul'uralâ şi artistică, cei
lalţi oarnen1, cu mult mai bogaţi şi în
fumuraţi, nu simt nimic în suflet şi stau 
închişi acasă. Nu cred însă că păcă
tuiesc faţă de neamul lor în acest fel? 
Noi credem că da.

— Concurs pentru oferte de combus
tibil. Se deschide concurs cu oferte 
închise pentru livrarea celor 600 metri 
ster. lemne de foc necesare în iariia 
1931 — 1932 la liceul „DeCebal". din 
Deva. Calitatea: fag, esenţă tare, sau 
gorun, cer, ori amestecat, de calita'e 
superioară. Detalii se pot vedea în cr
eţul de sarcini No. 21 Ia birou, ora 
4 —6 d. m. zilnic. Ofertele pentru toate 
categoriile se vor înainta împreună cu 
garanţa de 5°/0 din preţul total până 
la 25 Aprilie c. ora 12. Deva, la 28 
Martie 1931. Direcţiunea lie. „DecebaP.

de primăvară a sosit la magazinul

Ludovic Daniel Deva



No. 13—14 „ V O I N Ţ A " Pag. 3,

De vorbă eu poporul
în lumea asta sunt oameni cari bat

mereu din gură, ca moara pustie, iar 
dacă-i pui la treabă, îţi fac toate pe j 
dea’ndoasele. Cam de felul ăsta sunt şi 
domnii partidului cu roata. Zece ani au 
bătut mereu din gură, de credeai câ 
oameni mai de treabă şi harnici ca ei, 
nu mai găseşti sub soare, iar când 
ţara îi puse la muncă, se dovedi că nu 
sunt de nici o ispravă şi că sunt nu
mai un fel de încurcă-lumea. Că aşa 
va fi, noi o ştiam de mult. Ştiam însă 
şi acee^, că nepricepe,ea lor va duce 
ţara la ruină şi pe popor la sapă de 
lemn, de-ao.eea vă spuneam mereu:
„Oameni buni, fiţi înţelepţi şi nu vă 
lăsaţi ademeniţi de vorbele goale“. Nu 
ne-aţi ascultat. Acum apoi ispăşiţi din 
greu uşurătatea cu care v’aţi lăsat în
şelaţi.

A conduce o ţară nu-i lucru aşa de 
uşor. Pentru asta trebuesc oameni 
de muncă, harnici, pricepuţi şi cu vază 
înaintea altor ţări. Este foarte uşor să 
baţi din gură, să îmblăteşti p’eavS, dar 
este cu mult mai greu să faci ceva 
treabă.

Potcoave şi cuie ştie face şi ţiganul 
din capul satului, dar o maşină bună
oară, nu. Pentru asta trebuie un mâes- 
tru mai iscusit şi cu pricepere mai 
multă.

Sunt mai bine de doi ani, de ând, 
prin votul vostru pripit şi dat fără multă 
judecată, aţi. ridicat la putere partidul 
naţional-ţârănist (: cel cu roata :). între
baţi-vă acum, ce au făcut acest partid 
în mai bine de doi ani ? Ce ah înde- 
plint din făgăduielile ce vi le-a făcut ? 
Nimic. în Iqc ca să vă uşureze soartea, 
precum se lăuda i, au adus cea mai 
neagră- sărăcie. Au băgat ţara în datorii, 
aşa că şi copiii copiilor noştrii vor avea 
şă plătească carnetele grele. Au stricat 
legile veclr, bune-rele cum erau, ca ră 
facă altele şi nni .întortochiate şi sucite, 
aşa că nici ei, caii !c-au făcui, nil Ie 
mai pricep.

Nici un an n’a trecut, decând făcură 
multlăudafa lege administrat.vivă, cu 
care se cheltuirâ sute de milioane de lei 
şi răsturnară toate rânduielile bune ale 
comunelor, şi iată că acum chiar mi
niştrii lor văd că această lege nu este

de nici un folos şi că trebue s’o schimbe 
din nou. Dacă ar fi numai atât, treacă- 
meargă; năcazul însă este, că vor tre
bui iară vre-D câteva zeci de milioane 
lei cheltuiţi. De tînde ? Din sudoarea 
noastră. Domnii cu roata se joacă de-a 
legile ca copiii de-a „baba-oarbă“. Sa 
nu vă miraţi dar, fraţilor, că am ajuns 
la sărăcia în care suntem, pentrucă 
haram şl pulbere sc alege de oricare 
gospodărie condusă de gospodari ne
pricepuţi. Roată ne-a trebuit, acum ne 
calcă de-abinele, de ne pârâie oasele.

Doi ani de zile, domnii cu roată n’au 
făcut un lucru cu cap şi pricepere uşu
rarea ţării şi soartaa noastră. Deputaţii, 
în loc să stea la casa ţării, să arate 
năcazul poporului, umblă după afaceri 
şi gheşeftar ii, căutând fiecare ş i să se 
înbogăţească cât mai mult. Ztle şi săp
tămâni întregi trec, fără ca în casa 
ţării să- se poată sfătui şi hotărî ceva 
folositor petru ţară, deoarece deputaţi, 
lipsesc dela şedinţe. Plata însă le umblă. 
Când apoi se apropie vremea ca să se 
închidă casa ţării, o dau, frate, cu le
gile, ca la fabrică. De bună seamă că, 
leg le făcute şi v late aşa la repezeală, 

j nu pot să fie de mare folos pentru 
ţară şi trebuie mereu cârpite şi reparate.. 

| Cârpeala lor însă costă totdeauna mi- 
I lioane preste milioane. Vedeţi dar, ce 
I înseamnă să dai ţara pe mâna unor 
' nepricepuţi şi lăudăroşi.

Dl Maniu se plimbă şi-şi petrece- 
mai bine de o jumătate de an, prin cele 
ţări strane. N ci capul riu-l doara de 
sărăcia pfopo.ului.

Gând iţi-vă, fraţilor, ce s'ar f ţ  ales de 
neamul şi ţara românească, dacă şi dl. 
Mareşal Averescu, când apără, la Mă
reşti şi Mărăşeşti, ţara contra nemţilor 

| ar f i  făcut ca domnii cu roata, să-şi 
1 f i  văzut de afaceri sau să f i  mers la 

plimbare ? D o n i n î a - s a  î n s ă  a  
s t a t  n e c l i n t i t  l a  d a t o r i e ,  n ’a  
p ă r ă s i t  ş i  n ’a  m i n ţ i t  p o p o 
r u l .  Fraţilor! ' Nu-i departe vre
mea, când apărătorul dela Măreşti, ne 
va sc ate din mrejele minciunii în care 
ne-au băgat domnii cu roata,.

Trăiască Mareşalul Averescu, apără
torul ţării şi al poporului!

Un prieten.

Cina de oauă ia Mărtineşti
O întâmplare mult grăitoare despre 

cum pilda mai marilor prinde, ni se 
vesteşte din comuna Mărtineşti. Con
silierii naţ.-ţărăniştii ai acestei comune, 
văzând cum pela prefectura judeţului 
umblă strigoi, cari ridică bani şi cum 
pela ministere fieştecare îşi face plăţi 
după placul lor, s’au tot gândit cum 
ar putea şi ei a se înfrupta din banii 
comunei, fără ca să fie prea bătător 
la ochii.

Şi minune, s’au oprit şi ei de-ocam- 
dată la ideea ca să susţ nă în măsură 
nemai auzită, plăţile funcţionarilor co
munali, -oribil de mari faţă de ven'tul 
acestei comune şi chiar faţă de alte 
comune, din cari apoi obligând pe res
pectivii funcţionari s i le plătească şi 
lor. Zis şi făcut.

îozadar toate proţeş,ţările celorlalţi 3 
sau 4 consilieri, ce au fuSt i lalcşi: pe 
lista a 2-a, adică a opoziţiei.

Adălmaşui s’a început chiar în p i  mă 
seară după votarea bugetului, când au 
contribuit — se zice — primarul co
munei, urmând ca în celelalte seri ce 
se vor fixa, să urmeze 'eastern^, dele
gaţii ş. a.

Par ce este însă mai interesant, e 
că după ce au văzut în prima seară ce 
uşor e să bei d n banul altuia, banul 
bieţilor contribuabili, dintre cari cei 
mai mulţi contribuie cu mult mai mult 
la salable acelea, decât respectivii domni 
consilieri şi fiind postul cel mare al SL 
Paşti, când ştiau că acasă îi adepta, 
după obiceiul creştin şi vechi, cu mân
care de post, au hotărât între ei în 
scara a 2-a cina de ouă.

Şi au pus pe biată crâşmăriţa ca să 
adune nu mai puţ n decât 52 buc. oauă, 
pentru cei 9 consilieri naţ.-ţărânişti, 
fiindcă pe ceialalţi doi de pe cealaltă

listă, de cari le era frică că vor pro
testa, pe aceia nu iau invitat.

In forma aceasta şi-au dat foarte 
bine seama, că pot aduce uşurare b e- 
ţilor oameni ai co.nunei, dar na de 
sarcinile cu ce să lăudau când au venit 
dânşii la putere, ci de bani, de ultimii 
bani în această vreme de sărăcie.

Ş’apoi să mai zici tu biet mărtineş- 
tean, că nu te fericesc în toati forma 
oamenii aleşi cu O  roata.

C o n f e r i n ţ e
9

Dl. Dr. Mircea Suciu Sibianu medic 
din Braşov va ţine o serie de confe
rinţe în judeţul nostru după următorul 
itinerar:

Sâmbătă în 4 Apribe orele 7 seara 
Ia Cugir tratând despre „Credinţe falşe 

■: în lumina higienei moderne" în care 
Vă ataca problema alcoolismului ce face 
rovagii mai ales în clasa muncitoare.

Duminică în '5 Aprilie on. le 3 p. m. 
la Brad tratînd acelaşi subiect

In acenşi zi la orele 8:;0 seara, D-'sa 
va conferenţia în sala festivă a Ş,-oalei 
Normale din Deva tratând desp e „Tu
rism, sporturi, reîntinerire" subiect cât 
se poate de potrivit pitorescului judeţ 
Hunedoara.

Aceasta ultimă conferinţa va fi ţinută 
în cadrele Astrei î i  folosul material al 
despărţământului Deva, Intrarea bene
volă.

— Paul Garai dentist are onoare a 
anunţa On. Public din Deva şi jur, că 
a redus în mod considerabil toate pre
ţurile în proporţie cu împrejurările eco
nomice de azi şi primeşte plăţi şi în 
rate fără nici o urcare de preţ. Strada 
Regele Ferdinand No. 12. i_3

Apel către abonaţi
împlinim aproape un an decând 

scoatem acest ziar. Câte greu
tăţi băneşti avem în scumpetea 
şi criza de azi, în primul rând 
o ştim noi, dar atât de bine o 
poate cunoaşte fiecine. Totuşi nu 
am forţat dela început plata 
abonamentelor, ci am lăsat să 
treacă un timp destul de lung.

Azi însă nu mai merge şi de 
aceea facem apei către toţi abo
naţii noştri să-şi achite costul 
abonamentului. Nu e o sumă 
mare, dar ne înlezneşte mult 
scoaterea ziarului.

Rugăm în deosebi prietenii 
noştri politici, să-şi facă în pri
mul rând datoria. Altfel vom f i  
siliţi să încetăm a le mai trimite 
ziarul.

Adm. „Voinţa“.

Informaţiuni
> mi •

— Deces. Zdrobiţi de durere şi in
voci nemSngâiaţi: George, tată, loan, 
Iustina, Emilia, Ana şi Simi; fraţi. loan 
Bogdan, cumnat, Vio’a Kerekes cum
nată, Mărioara şi Dorica, nepoate, au 
nemărginita durere de a anunţa înce
tarea -din viaţă, după o grea suferinţă a 
iubitului şi neuitatului Todoran Traian 
în etate de 23 ani, fost funcţionar la 
judecătoria Deva. înmormântarea a avut 
loc Joi, 19 Martie 1931, orele 4 p. m. 
la cimitirul rom. catolic din Deva.

— Conducerea Asociaţiunii Studenţi- 
ibr Universitari Huncdoreni convoacă 
Consiliul Asociaţiunii pentru ziua de 5 
Aprilie 1931 oara 15 în localul Casinei 
Române din Deva pentru când invită 
membrii comitetului precum şi pe ono
raţi membrii delegaţi ai secţiunilor Bu
cureşti, Cluj, Deva şi .Timişoara. La 
ordinea de zi depunerea mandatului 
comitetului.

— Programul serviciului divin din 
săptămâna sfintelor Patimi în biserica 
ort. română din Deva. LUNI: La ora 
8 Liturgia înainte sfinţită; mărturisirea 
credincioşilor şi împărtăşirea cu sfta 
Cuminecătură. — MARŢI: La ora 8 
Liturgia înainte sfinţită, mărturisirea 
credincioşilor şi împărtăşirea cu sfânta 
Cuminecătură. — MIERCURI: La ora 
8 Liturgia înainte sfinţită, mărturisirea 
cred'ncioş’lor şi împărtăşirea cu sfânta 
Cuminecătură. — JOI : La ora 8 măr
turisirea credincioşilor, la. ora 9 Litur
gia Sfântului Vasile şi sfinţirea Paştilor, 
Parastas pentru titorii b sericei; la ora 
8 seara Denie. — VINERI: La ora 8

! Ceasurile Domneşti, la ora 3 d. m. 
sft. Maslu, la ora 8 seara Prohodul 
Domnului. — SÂMBĂTĂ: La ora 8 
Utrenie. — DUMINICA ÎNVIERII: La ora 
4 dimineaţa învierea, apoi împărţirea 
Paştilor, la ora 10 Liturgia, la ora 4 
după masă Vecernia. — Il-a ZI DE 
PAŞTI: La ora 9 Utrenia şi Liturgia.

— Ştiri cercetăşeşti. In urma apelului 
făcut de comandantul Legiunii „Sarmi- 
segetuza" din Deva, mişcarea cercetă- 
şească să lăţeşte în judeţul nostru. La 
şcoala primară No. 3. din Vulcan, de 
sub harnica conducere a dlui B. Lon- 
ghin, înv. director, s’a înfiinţat o co
hortă de cercetaşi cu elevii mai mari 
ai şcoalei. In comuna Peşteana-Mare, 
în cadrele căminului cultural „Voevo- 
dul Mihai", dl Petre Cimponeriu, un 
amic veţdiiu şi bun al cercetaşilor, a 
pus bazele unei cohorte de cercetaşi

recrutând în scurt timp 22 ucenici de 
cercetaşi şi 34 pui de şoimi. De ase
menea se va înfiinţa o cohortă de cer
cetaşi în comuna Cugir, de către dl 
Gheorghe Enâchescu, care poartă un 
înteres deosebit mişcării cercetăşeşti.

— Primăria oraşului Deva. Invităm 
pe toţi bărbaţii cari au livrete de ar
mată rupte şi voesc a le schimba în 
noi, cu table tari, ca să se prezinte la 
Primărie sau poliţie pentru a primi in
strucţiuni de felul cum să-şi primească 
altele noi.

— Comandamentul Legiunii „Sarmi- 
segetuza". Marea Legiune ne-a făcut 
cinstea de a muta sediul legiunii de 
cercetaşi „Sarmisrgetuza" dela Orăştie 
în oraşul nostru. Pentru a putea orga
niza biroul Legiunii, pentru a face o 
propagandă intensă şi a controla acti
vitatea cohortelor din judeţ, Legiunea 
are nevoe de fonduri. In vederea cre
ierii acestor fonduri, cu onoare Vă ru
găm, să contribuiţi cu o sumă cât de 
modes’.ă. Veţi încuraja prin aceasta 
Cercetăşia, care aduce atâtea foloase 
tineretului ţării noastre. Deva, la 20 
Martie 1931. Sănătate! Comandantul 
Legiunii „Sarm'segetuza" L. Sirca.

— Publicaţiune de licitaţie. Se puc- 
lică licitaţie cu oferte închise prezentate 
personal sau trimis prin posta pe ziua 
de 25 Aprilie (Douăzeci şi cinci) orele 
12 care licitaţie se va ţine la oficiul 
P. T. T. Reşedinţa Deva, .pentru fur
nizarea combustibilului necesar încălzi
tului oficiilor p. T. T. din judeţ pentru 
iarna anului 1931/1932 şi anume urmă
toarele cantităţi: Oficiul Deva 135 ms 
Oficiul Simeria 45 m3. Oficiul Orăştie 
70 nr. Oficiul Haţeg 45 m8. Oficiul 
Lupeni 30 m3. Se vor primi numai 
oferte timbrate, cu preţuri fixe bine 
stabilite şi nu variate după eventualul 
cost al transportului C . F. R. şi numai 
pentru cantităţile bine determinate. Ga
ranţia de 5°/0 din valoarea furniturei se 
va depune în numerar sau efecte de 
stat exlusiv ia Administraţia Financiară 
sau Perceptorat de stat îndicând că 
este la dispoziţia Direcţiunei Generale 
P. T. T. şi numai Recepisa primită se 
va ataşa la oferta, caetul de sarcini se 
poate vedea în orele de serviciu la 
oficiul P. T. T. de Reşedinţa şi la ofi
ciile de stat în cauză.

Judecătoria Brad Secţia C. F.

Nr. 176/1931 C. F. - 

Publicaţiune şi cond. de licitaţie

In cauza de executare pornită de 
urmăritor Calamar Aron şi tov. contra 
urmărit Calamar George lui Adam şi 
tov, domiciliaţi în Brad, Judecătoria 
Brad în baza 144, 146 şi 147 din le
gea LX. 1881. Ordonă licitaţie asupra 
părţii a imobilelor înscrise în C. F. a 
comunei Brad din circumscripţia Tri
bunalului Deva Judecătorie Brad Nr. 
C. F. 3451 Nr. top. 4511 ţCasă curată 
şi grădină 3/8 parte alui Calamar George 
şi soţia Bolcu Victoria cu preţul de 
strigare 3000 Lei pentru încasarea cre
anţei de 13.000 Lei capital.

Pentru ţinerea Iicitaţiunii se fixează 
ziua de 13 Mai 1931, oara 11, în lo
calul oficial al instanţei C. F. la Jude
cătoria Brad. Condiţiunile de licitaţie 
sunt imobilele supusă licitaţi inii nu pot 
fi vândute cu preţ mai mic decât cel 
de strigare 6.75. Cei cari doresc să 
liciteze sunt datori să depoziteze la 
delegatul judecătoresc drept garanţie 
10% din preţul de strigare în numerar.

Brad, la 2 Februarie 1931.
Dr. Aladdr Draskoczj, judecătof 

director de c. f. 

p. conf. Indescifrabil
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— Administraţia Financiară a jade 

fnlui Hunedoara. Având în vedere de 
sele cererii, ce sau primit din partea 
proprietarilor de vii, cari nu şi-au putu 
declara recolta de vin din toamna anu 
lui 1930, conform art. 68 din legea 
asupra producţiei şi desfacerii spirtului 
şi beuturilor spirtoase, în termenul acor 
dat de Minister, adică până la 1 De 
cemvrie 1930, precum şi faptul, că e 
ste primul an de aplicare al legii sus 
menţionate. Ministerul, în mod excep 
tional, acordă termen până Ia 1 Aprilie 
1931, ca în acest Interval de timp, toţi 
producătorii să se conformeze dispozi 
{iilor art. 68. Pentru aceasta ve{r da 
imediat ordine percepţiilor şi pri 
măriilor din judeţul Dv. să aducă 
la ■ cunoştinja generală prin afişe 
şi orice altă cale, dispoziţia de mai sus 
In acelaş timp se va atrage şi atenţia 
producătorilor,. că dacă nici în acest 
Interval nu dau declaraţiile cuvenbe, se 
va aplica sancţiunile art. 69. alin. 
care prevede echivalentul taxelor sus
trase şi o amendă egală cu jumătatea 
echivalentului taxelor etc. Deci în cazul 
când după data de 1 Aprilie a. c., se 
vor mai. găsi producători cari nu au 
dat declaraţii, se va institui imediat co
misia prevăzută de alin. 7. al art. 69. 
şi se va proceda conform legei. Veţi 
pune în vedere percepţiilor să aibă la 
zi trecut registrul în care se înscriu 
declaraţiile după care se va putea con
stata abaterile dela dispoziţiunile legii. 
Luaţi măsuri de executare. Director ss. 
Dpţulescu. Şeful Biroului Indescifrab 1.

Loc deschis
Mulţumită publică.

Tuturor celor ce au luat parte la în- 
y ipormântarea neuitatului f:u şi frate, 
' .Todoran Traian, sau au cautat a ame

liora durerea, le mulţumim pe aceasta 
cale. In deosebi Domnului Dr. Virgil 
Oiariu, primpreşedintele Tribunalului 
Hunedoara, care ne-a sprijinit în mod 
părintesc. La fel bunului prieten Ma
gyar Arcadie şi celorlalţi colegi.
, Deva, Martie 1931.

Familia Todoran. 

Redactor responsabil: 1. Sântimbrean.

Mici
n e g u s to r i!
Făină, coloniale, 
măr f ur i  mixte 
şi de Norinberg 
benzină, petrol, 
ulei, c i ment ,  
c a r b i d ,  c u e  
puteţi cumpăra 
în m o d  mai  
a v a n t a j o s  la

L ow y şî r ii
comercianţi engros în Deva.

T  o t a c o 1 o
D e p o z i t  de 
făină Neumann

Depozit engros 
d e  s a r e

D e p o z i t  de 
ul ei  Standard

— Aviz. Să aduce Ia cunoştiinţă, că 
începând cu ziua de 1 Aprilie 1931. de 
cătră Primărie nu să va elibera nici un 
act public sau certificat până ce peten- 
tul nu să dovedi, că a achitat taxele 
comunale până la finea anului 1930. 
Se exceptează: Actele de stare civilă, 
extrasele şi certificatele respective. Cer
tificatele de paupertate, actele şi certi
ficatele privitoare Ia transacţiiie inter
venite în oboarele de vite şi târgurile 
de cereale. Să cere aceasta în intere
sul Asigurării drepturilor oraşului pentru 
ca să poată face faţă cheltuelilor bu
getare. Deva, la 26 Martie 1931, Perian 
primar.

*  FOGEL RUDOLF
, 3 p j  ciasornicar reparator

s t r _ R fg f jg Caroj N()t 2i

p 1 Cu praxa făcută Ia Viena.

Repar rad ica l si con stin cios to t  felul de 
c ia su ri si
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Magazinul de Electricitate ai Uzinei Electrice din Deva
aflătoare pe Str. Reg. Maria 19. Edificiul Teatrului Orăşenesc

ofere spre vânzare
toate produsele branşei de elect icit-te

1-0 ::

Candelabre d n  bronz şi corpu.i pentru luminăţie din sticlă foarte fine. 

Becuri electrice pt. toate tensiunile de curent din jur, pe preţuri convenabile.

Vase pentru fiert,
fere pentru călcat, aspiratori de praf, maşine pt. spălat, ventilatori eleclrice.

Mare depozit Electromotoare,
al fabricei „GANZ“ din Budapesta. m o t o a r e  acuplate cu p o mpă. ::

Mare asortiment în materiale electrice de instala îe, în 
dimensionare şi execuţia corespunzătoare normelor V.D.E.

• • • • • • • • • • • • • • • • • *••••••••n

RECLAMA
E S T E  S U F L E T U L  C O M E R Ţ U L U I !

Aviz
de

m u t a r e
de

prăvălie

Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public din Deva şi jur, că

am mutat prăvălia mea de cea
sornicărie, b i juter ie  şi mărfuri

; optice :
in casa Orient, vis-a-vis 
de Hotel Crucea Albă.

In urma acestei mutări sunt în plăcuta situaţie de a putea pune la disp.
On. mele clientele orice marfă cu preţuri extra de reduse.

Ţin în depozit un bogat asortiment de briliante, bijuterii, ceasuri şi tot 
felul de mărfuri de argint, arg'nt de china şi optice. In atelierul meu 
bogat aranjat piimesc rpre reparare tot felul de ceasuri, bijuterii, obiecte 
optice etc. in depozit permanent bijuterii şi înele de logodnă moderne.

4 g p

Rugând sprijinul On. public şi pe 

mai deprrfe, semnez cu ţoală stimă:
A. Griinfeld

ceasornicar, bijuterier şi optician.

0) 0  G).(£>

Librăria Românească S. A.
Str. Regina Maria No. 14. D E V A .  Str. Regina Maria No. 14.

T e le fo n  25.

Cetiţi şi răspândiţi 
ziarul “VOINŢA u

' #
Avem onoare a atrage atenţiunea onor. public asupra

L ib ră r ie i noastre  care este 
aso rta tă  bogat

cu tot felul de manuale de învăţământ româneşti, precum 
şi tot felul de rechizite de scris şi desemn, de prima cali
tate ; violine, coarde, accesorii de violină, văpsele şi instru
mente de văpsit, cea mai bună fabricaţie, precum şi de tot 
felul de articole de şcoală, gheozdane, compase, călimare.

Asortiment complect de rech'zite de birou, hârtie de scris, hârtii speciale, 
reviste româneşti pentru tinerime, ilustrate artistice şi locale,

Primim cărţi şcolare spre legat.
Executare frumoasă în cel mai scurt timp.

Primim ori-ce lucrare de tipografie
şi pregătim cu gust, convenabil şi repede, ori-ce lucrare de acest gen.

Preţuri convenabile! Telefon n o . 25 Serviciu prompt!

(cina EHEI
t e l o o

Tipografia „Decebal" Deva.


