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Deva, la  15 Mai 1931.

Cât e ceasul?
Azi dimineaţă am aflat pe străzile oraşului o lume întrebândi«se zăpăc'tă: cât e ceasul? 

Intrând în conversaţie cu fi, am ajuns să ru mai ştiu nici eu.
Ce s’a întâmplat? Un lucru de nemărginită simplicitate. Guvernul ţării a hotărât să ne con

formăm orologiului Europei centrale, deci să-l mutăm cu rn cers înapoi. Hotărârea e veche, o citim 
de săptămâni în gazete.

Dar esecutarea?
Copii de şcoală umblând pustiu — fiindcă la şcoli au fost lăsaţi nelămuriţi — comercianţi 

discutând şi unii deschizând prăvăliile la oara 8, alţii nu, funcţionarii diferitelor oficii agitaţi în grupuri, 
unii având ordinul, alţii nu . . .

In orice ţară b’re guvernată, rceastă sch imbare era o s;mplă mutare a arătătorului cu un ceas 
înapoi, O fă c e a  to a tă  lu m e a  în  acela,® m inut* Era un admirabil prilej de revelaţie pentru 
oameni, având cultul unei cât mai perfecte organizări şi rânduieli.

La noi ?
Câte încurcături c â te  c e a s u r i  p ie rd u te  pe întreaga ţară din această nevinovată, sim

plă schimbare!
Am văzut în miniatură una din multele debandade, izvorând din păcătoasă prostie şi uşu

rinţă omenească.
Păcătoasă prostie şi uşurinţă, fiindcă, până când aceasta, să mărgineşte la viaţa particulară 

a omului înzestrat cu ea, — treaba lui, dar când cu astfel de zestre atâţia oameni prind curajul dea 
dirigui soarta şi viaţa unui popor, e treaba celor mulţi să-i alunge.

Nu cerem alungarea guvernului de azi, pe motiv că a fost deajuns o schimbare atât de ney 
însemnată, pentru-ca să-şi piardă capul, zăpăcind o lume întreagă — dar c e re m , treziţi la realitate 
de prostia de azi dimineaţa,

alungarea dela guvernele de totdeauna a terii, a şleahtei de oameni cari fără pri
cepere sau putere de-a organiza, de-a lucra constructiv, zăpăciţi şi desordonaţi in viata 
lor particulară, părăsindu-şi meseria obicinuit?, au avut si mai au şi azi cutezanţa

de a se cocota la cârma unei ţări.
Acesta este  singuruî program, pe care îl scriem  pe steagul nostru, fiindcă d e  a c i  iz v o -  

r e s c  toate relele. Poate fi cineva bun preot, bine pregătit în glasuri şi cele sfinte, p o a t e  f i  m a r e  
în v ă ţa t ,  cunoscând pe din afară istoria  întregea lumi, — dar ţării îi trebueşte GOSPODARI BUNI, 
fiindcă numai din cele sfinte nu putem trăi, iar umbra lui Mihai Viteazu nu va inspira soluţii pentru — criza agricolă, industrială, dumping rusesc.

Nîd odată ca rzi, n’au năvăi t la,slujbe, fon ţii publice, locuri de deputaţi şi senatori atâ
ţia nechemaţi, naufragiaţi, nepricepuţi.,. Asistăm de săpămân la tăvăleala în jurul locuriler grase, 
la bătaia pentru locuri pe lls’e de deputaţi şiseratorl, prefecturi, etc. (de 14 zile nenorocitul 
nostru judeţ a r e  a l 5 -lea  p refec t.)

Nn şi dau seama, că ir â ne se vor prăvăli în haosul f ră fund, trăgând cu ei nn popor, 
care abia se înjghebează în cadrele ncului Stat.

Avem deci da to ia să dăm lupt, pentru a-i aduce la minte, trimiţând pe fiecare la locul lui
Şi ne vom face această dator e în plin, fiindcă noi ştim: e  c e a su l a l doisprezecelea.

PETR U  GROZA,
f .  m inistru
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Concertul corului din Deva
la IO Maiu.

In ziua de 10 Maiu 1931 s’a ţinut in 
sala Teatrului Orăşenesc Concertul Soc. 
Corale Române din Deva, în ţaţa unui 
public neobişnuit de mafe şi foarte în
sufleţit, poate tocmai ca un semn de 
solidarizare cu conducătorii corului, cari 
au trecut prin atâtea peripeţii, ce au 
precedat Concertul.

Bucăţile de Dima, Vidu, Porumbescu şi 
Muzicescu, cei mai reprezentativi autori 
muzicali români, au cadrat de minune 
cu marea zi de 10 Maiu, căutând să se 
afirme genialitatea muzicală română, ne
întrecută de nici un popor.

Corul, foarte disciplinat şi bine re
partizat, condus de Maestrul Ignaton, a 
fost la înălţime. Dl Ignaton ne-a do
vedit încă odată, că este stăpân pe 
ansamblul ce-1 conduce, şi s’a reliefat 
în bucăţile cu acompaniament de pian 
şi de orchestră. Interpretarea şi nuan
ţarea cântărilor de cor atât de bine că ne 
putem mândri că avem unul din cele 
mai bune coruri şi dirijor.

Orchestra şcoalei de Arte şi Meserii, 
în plină evoluţie, a dat dovadă de multă 
sârguinţă şi dacă s’ar ţinea de strictul 
posibil al Instrumentelor ce le posede, 
ar fi fost la înălţime. Pastorala Ro
mână, mai potrivită pentru orchestra ce 
o posede, executată inposabil. In Cava
leria Rusticană însă, clarinetele şi flie- 
ghornerile nu au putut învinge greută
ţile operei scrisă pentru instrumente cu 
coardă în mare parte. A lipsit din bucată 
seninătatea şi mediul patriarchal atât de 
caracteristică a uverturei lui Mascagni. 
Nu înţelegem de ce flautul a trebuit să 
ne dea supărătoarea disonanţă, când 
acest instrument este într’o măsură

oareşicare acordabil.
Totuşi merită toată lauda această or

chestră compusă în majoritate de copii 
de ţărani, cari nu de mult nici nu ştiau 
ce este o notă muzicală, iar azi, orche
stra, progresează atât de frumos. Meri
tul desigur revine întreg dirijorului 
acestei orchestre, dl Stârnath, cât şi 
directorului şcoalei, dl Răşcanu, pentru 
grija ce i-o dă.

Punctul culminant a fost debutul 
Dnei Nicula, în Valsul mare de Chopin. 
Dna Nicula posedă o cultură muzicală, 
foarte frumoasă, technică ireproşabilă 
suflet de artistă, aşa că a putut câştiga 
deodată simpatia întregei asistenţă. O 
rugăm să ne desfăteze cu arta dânsei 
cât de des. Acompaniamentele foarte 
bune.

Quartetul Brădean, Nicula, Herbay, 
Hancek bine executat, fin şi precis. 
Păcat că din „motive technice“ (?) a 
lipsit violon-celo, care a fost greu în
locuit de fagott, care a cântat fără probe 
anterioare. Domnul Brădeanu, în Cau- 
zonetta lui Tochaikowsky ne-a dat 
prilej să-l cunoaştem şi ca bun muzi
cant.

Participanţii concertului au plecat 
foarte mulţumiţi, iar cei ce au fost siliţi 
să absenteze, au regretat că au pierdut 
un bun prilej de afirmare muzicală ro
mânească.

Conducătorii corului să nu se sperie 
de nici o şicană, atâta timp cât noi 
românii dorim să sprijinim frumoasele 
cântece româneşti şi nu alergăm cu 
limba scoasă după muzica de reclamă.

Ilca.

Dacă vrea D um nezeu ...!
Multe se pot întâmpla dacă vrea 

Cel de sus. De multeori te trezeşti 
prin mai şti ce mister, că toţi cei 
din jurul tău, ţi-se închină, te apo
teozează chiar; ba cred c’ai fi bun 
de pus 'şi la icoană. Surprizele 
nu-s rare şi dela o vreme ni-se j 
servesc aproape la fiecare moment 
în doze angro, deşi pentru unii ce 
nu s’au certat încă cu bunul simţ 
par astrigente şi indigerabile. Intr’ 
una din zilele săptămânii a XVIII, 
din a. c., pe toate uliţele Devii, 
la toate colţurile de stradă, cu 
nările umflate de mirosul „frip
turii", cu gura plină de secreţia 
glandelor selivare, devenite aşa de 
active, gândind la sotoiul fatal; aco
stau hotărîrea destinului, milogii 
cocoloşului politic. Ieri nişte simpli 
prostuţi, fără putere de expresie, 
dotaţi cu darul afoziei şi gângăvi- 
rii mintale, vizibili numai prin sim
plitatea lor; aceşti manechini am
bulanţi au răsărit ca ciupercile 
porceşti după o ploaie de vară, 
spre mirarea tuturor.

Printr’un gest de ambianţă po
litică locală, d. prim-ministru Iorga 
a făcut apel către toate asociaţiile 
profesionale să-şi trimită în parla
ment reprezentanţii, pe judeţe. Era 
şi firesc! Acela ce s’a arătat în
totdeauna exponentul Neamului, 
are nevoe de N aţie, casă poată 
dirigui destinele acestei ţări. Un 
lucru nu pricepem însă: de ce s’a 
cerut ca tocmai preşedinţii asocia- 
liilor să fie primii desemnaţi? Nu 
se ştie că: acei ce-ar merita să 
reprezinte tagmele, n’au fost şi nu 
sunt (fără rare excepţii) nici mi

logi şi nici proşti din naştere, sau 
în urma vreunui accident şi ca atare 
n’au putut fi până astăzi condu
cătorii formali ai profesiunii res
pective? Cei ce s’au impus prin 
tăcere şi mediocritate, au fost co
coţaţi în fruntea mulţimii docile. 
Iată dar cui îi surâde aurora unui 

J loc de reprezentant al poporului 
în casa ţării. „Noi nu facem po
litică* , a fost strigătul molcum al 
acelor aleşi. „Foarte rău*, şi-au 
zis unii mai îndrăzneţi (din massa 
celor mulţi); şi pe drept cuvânt! 
Acel ce nu se poate înscri în 
lupta publică, asumându-şi chiar 
riscurile şi se mulţumeşte să stea 
deoparte, ca un copil timid şi de
bil; lipsit de curaj şi fără putere 
de răspundere, nu merită — după 
mine — locul de frunte, ci, din 
contră, galeria hârburilor sociale. 
Ei au auzit cuvântul politică, l-au 
înghiţit ca mulţi alţii, adogându-1 la 
vocabularul lor de confuzii, fără, 
însă a-1 pricepe.

. . .  Şi desigur, n’o să ne mirăm, 
dacă aceşti metazoari acefoli, după 
chip şi asemănare oameni, vor îm
brăca peste o lună frakul, şi-şi vor 
pune pe capul lor aparent „gio- 
benul“ de parlamentar, după cum 
alţii — la fel — şi-au pus galo
anele mai zilele trecute, declarân- 
duse „Hatmani“ de circumscrip
ţie sau sector (în limbaj politic). 
Iată die . . . !

Ce nu poţi face dacă vrea Dum
nezeu ! ? . . .

N. Roşea Greci, înv. Hărău.

Oare când vom înţelege?
Credeam că, deşi s’a făcut o greşeală 

la început din partea unora în chestia 
cu „Soc. Română de cântări" din loc 
şi „Crucea Roşie", care a fost în fata 
parchetului, presupunând, că totul a fost 
prea pripit, se puteau uşor aplana In
cidentele şi cea mai bună soluţie pentru 
aceasta ar fi fost dovada prin suflete 
larg deschise în care să se poată ve
dea că, în faţa realizârei măreai opere 
de a răspândi cât mai muit ideile na
ţionale (ţinând seamă de trecutul nostru 
din Ardeal, când acei cari ne stăpâneau 
nu că ne-ar fi chemat să colaborăm în- 
preună la ceva, dar şi cu foarte puţi. 
nul ce ni-se permitea, (notez), tot în 
tara noastră româneasca, eram puşi în
totdeauna la coadă, pe orice cale ar fi) 
căutăm să servim interesele româneşti 
înainte de a ne satisface amb:ţiiie per
sonale, cu care mai a'es dacă eşti per
sonalitate, răspunzând celor dintâi să 
faci să sufere cele de a doua.

Poate va zice atunci cineva că în 
felul acesta nu sutem sinceri. Am fost, 
ba poate prea mult şi cu durere ve
dem, că este în detrimentul nostru.

Exemple ?
Un bun observator român poate să- 

şi ia exemple destule clin manifestă
rile zilnice ale minoritarilor fată de noi, 
dându-ne unele chiar lovituri dureroase, 
la cari noi nu prea răspundem, fiindcă 
suntem laşi si laşitatea noastră consta 
în prea multă toleranţă.

Şi noi nu vrem să înţelegem şi să 
vedem nimic, ba plus de aceasta, cum 
s’a zis şi mai sus, în loc să ne punem

în gardă, ne preocupăm de satisfacerea 
ambijiilor personale.

N’am putea zice niciodată, că sunt 
manifestări antiromânesti, însă oricum 
ar fi, realizarea acestor ambiţii sub în- 
conşt.ent punem un inpediment în ca
lea idealului în slujba căruia, incontes
tabil, cred că trebue să fim toti românii.

Să se lămurească de ce ? Iată:
Datorită Incidentului de mai sus, care 

fără nici un comentariu este o baga
telă în fond (ci numai urmările sunt 
mai grave), la festivalui artistic al „Soc. 
Române de cântări" desfăşurat în seara 
zilei de 10 Mai, în teatrul orăşenesc 
din 1 re, n’a luat parte armata locală, 
iar muzica Reg. 4 Grăniceri a fost 
adusă în pas alergător pe străzi, pentru 
ca la ora 9-30 să înceapă a cânta 
(chiar) în piaţă (putea să cânte şi’n 
parc) sustrăgând prin aceasta mult 
public dela teatru, în care în acelaş 
timp se desfăşura admirabilul program 
al „Soc. Rom. de cântări", care a fost 
o fală pentru felul cum a răuşit în ur
ma impedimentelor puse. Va să zică, 
un Incident care ne-a costat ceva — 
desbinare şi o neparticipare a armatei 
şi poate (ceeace ar fi şi mai trist) să 
ne aducă şi mai mult.

Oare când vom înţelege, că înainte 
de a răspund' pornirilor noastre am
biţioase personale, chiar dacă am avea 
drept (şt ind, că servim rău alte idei 
mai mari şi cu scop mai n *bil), trebue 
întâi să ne punem în sfânta slujbă a ideii 
naţtonale ? 5. T. L.

Când preoţii îac politică
„ V’aţi apucat de politică şi a-ţi 
lăsat doar preotesele cu biserica.“

Cu această apostrofare au fost în
tâmpinat! de către popor, preoţ'i cari 
au iuat parte şi cari au luat cuvântul, 
la adunarea aşa zisei „Uniuni Naţio
nale" din Deva, {inută mai în zilele 
trecute. Şi într’adevăr, această apostro
fare a fost cu drept meritată de către 
fetele bisericeşti, căci, de un timp înco
ace, tot mai mult se avântă în politica 
militantă, părăsind îndatoririle faţă de 
patrimoniul sfânt ce li s’a încredinţat 
odată cu hirotonirea; Fiecăruia i s’a 
încredinţat, spre cucerincă păstorire, o 
seamă de suflete, grupate în jurul unui 
sfânt altar, dornice de a se adăpa !a 
izvorul vieţ'i, dreptăţii şi adevărului.

Ori cei cari au avut ocazia să cutre- 
ere mai multe oraşe şi în special sate 
şi au căutat să pătrundă puţin în tainele 
vieţii şi mai ales a celei sufleteşti a po
porului de acolo, a putut observa că 
sufletul poporului e lipsit, am putea 
spune de fot ceîace e menit să-! lumi
neze şi să-l ridice la înţelegerea ade
văratei iubiri de semeni, de neam şi de 
tot ceiace D-zeu a dat omenirii spre 
folos. Ura şi vitiiie domnesc pretutindeni, 
s’ar distruge om pe om, în sfârşit, 
preste tot numai o atmosferă apăsăto
are, ameninţând să sufoace şi să distru
gă tot ce a mai rămas bun în această 
ţară.

B neinţeles, vina creerii acestei situaţii 
e a multora, dar mai tare apasă ace
astă vină asupra conducătorilor spiritu
ali şi culturali ai acestui popor, care, 
astăzi, ridică ameninţător pumnii şi să 
dedă leneviei şi viţiiior.

Astăzi biserica şi şcoala cari, au con
tribuit atât de mult la întemeierea ace
stui Stat unitar, cu rari escepîii, nu mai 
sunt la înălţimea chemării lor. Apostolii 
poporului şi în special preoţii, onoare 
e s c e p ţ i i l o r ,  nu mai sunt pă
trunşi de măreţia chemării lor, ci cred 
că este îndeajuns să-şi facă cu oare
care regularitate serviciul la altar şi 
ici-colea, servicii obligatorii, iar restul 
timpului îl consacră gheşeftăriilor şi

mai ales politicei nesăbuite, cari îi în
depărtează, pentru zile întregi, de aceia 
cărora în tot momentul ar trebui să le 
fie Ia îndemână, pentru a le da un sfat 
şi ai îndrepta spre cele bune şi de 
folos tuturora. Astfel fiind, ei lasă acasă 
cu adevărat: „doar preotesele cu bi
serica."

Cu toţii uită că trebue să fie numai 
şi numai slujitorii bisericii şi nu al vre- 
une politici şi, că trebue să fie apos
toli şi nu demagogi.

In ei ar trebui să găsească poporul 
totdeauna şi în orice chestiune pe ade
văraţii povăţuitrri dezinteresaţi. Despre 
ei ar trebui să ştie poporul că nu fac 

j nici o politică decât pe cea a iubirii 
de oameni, adevărului şi dreptăţii, ră
maşi moştenire dela însuşi Mântuito
rul omenirii.

! Aşa fiind, ei ar putea fi povătuitorii 
pop: rului clnar în ceiace priveşte spri
jinul ce trebue să-l acorde celor meniţi 

5 să conducă mai bine destinele acestei 
j ţări, iar aceştia i-ar asculta cu deplină 

încredere, fără ură, şi nu şi-ar vinde 
voturile pentru p? harul de rachiu, ace
lora, cari mul{i poate nici nu sunt demni 
ca să stea în parlamentul acestui Stat 
ca sfetnici ai tronului.

Poporul este întâiul care observă şi 
simţeşte toate aceste lipsuri ale păstori
lor sufleteşti ai săi şi astfel negăsind 
în ei sprijinul moral, atât de necesar 
pentru a r zbate greutăţile vremilor de 
azi şi spre a rezista ademenirilor dife
ritelor doctrimi sociale subversiveşi atâtor 
secte, cari nu vor decât distrugerea bisericii 
şi credinţă ce stă la baza unităţii no
astre naţionale, cade în mrejele ace
stora, părăşinJ credinţa şi biserica stră
moşească, scârbit fiind de cei cari îi 
sunt slujitori. Ba mai mult, spiritul 
anarchic-revoluţionar găseşte din ce în 
ce mai mult Ioc în sufletul său, ajun
gând chiar, cum a fost foarte sim
ptomatic pentru a ne gândi toti cu în
grijorare la viitor — în adunarea Uni-
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unei mai sus amintite, ca să ridice 
pumnii ameninţători spre acei cărora 
ar trebui să le sărute dreapta şi spre 
alţii, strigându-le „hoţi, mişei, vrem 
spânzurători înainte de alegeri", sau 
„trebuie să mergem noi singuri în par
lament, cu parul" — „să mai mergi la 
plug că şi noi ţăranii ştim vorbii" etc.

Toate astea trebue să ne facă să 
întrevedem tendinţa spre acel socialism 
care, în afară de latura economică, nu 
este decât negarea lui D-zeu, adică 
întronarea ateismului, care duce la 
însăşi distrugerea organizaţiei de Stat.

Deocamdată ne oprim aici, rămâne 
însă ca, până mai este timp, feţele bi
sericeşti să-şi dea seama de toate 
acestea, să se îndrepte din nou spre 
sf. altare, pe cari sa le servească con
form înaltei lor chemări — să fie sfă
tuitori sinceri ai poporului, căruia tre
buie să-i recâştige din nou încrederea, 
lăsându-se de politică, care nu este 
dată a fi servită de ei, aducându-şi 
aminte în fiecare clipă a vieţii lor de 
înţeleptele cuvinte ale profesorului N. 
Iorga „Oricine vorbeşte sufletelor, 
are răspundere de suflet''! C. I. S.

Nereguli la C. F, R.
In atenţia dir. gen. Gene

ralul Ionescu.

Anul trecut, s’a dat un ordin gene
ral, prin foaia Oficială Nr. 486, şi un 
program de şcoală, în scopul ca întreg 
personalul ceferist să în veţe atribuţi- 
unile lui în executarea serviciului.

Dar în loc de program în altul de 
Corvoadă, adecă de Curăţat iarba, că
ratul de zgură, adunatul de petrii şi al
tele. Cari în acest program întră tot 
personalul inferior, indiferent de grade 
şi în modul următor: Personalul care 
face serviciu 12 ore şi 24 liber, după 
serviciul de ziua a doua, trebuie să se 
prezinte la staţiune, cu sapă, lopată, 
furcă, greblă în loc de instrucţie, nu e 
de mirare, că la examenul anual nu 
ştie, să răspundă nu e lucru de mirare 
dacă se întâmplă deraieri de tremuri 
sau nereguli în executarea serviciului, 
pentru că pensonalul este rupt de obo
seală, din cauza că timpul destinat 
pentru odihnă, trebuie să ş:-S sacrifice 
la curăţit de iarbă sau altele.

Credem, că ar fi de cazul că Direc
ţiunea Generală C. F. R. să întervie şi 
să cuvine astfel de nereguli, cari de 
sigur până în prezen nu le ştie.

Ceferistul.

A fost suspendată aplicarea 
legii administrative.

M. S. Regele a semnat eri, în 
urma propunerii ministerului de 
interne, decretul pentru suspenda
rea punerii în aplicare a legii ad
ministrative.

Motivele invocate pentru această 
suspendare sunt:

1. Punerea în aplicare a acestei 
legi ar necesita o sumă de 2 mi
liarde jumătate, pe care bugetul 
nu o poate suporta, în starea în 
care se găseşte azi;

2. Încercările de a pune legea 
în aplicare numai parţial, n’au dat 
rezultate; şi

3. O lege de importanţa aces
teia, nu poate fi aplicată numai 
parţial.

C E T Ă Ţ E N I !
Votaţi lista partidului po
porului in frunte cu dl, 
Dr. PETRU GROZA, ce 
are semnul *  steaua.

Capii de listă
poporului

Partidul poporului a pus în Ar
deal următorii capi de listă în ve
derea alegerilor:

Hunedoara, Petru Groza; Cluj, 
O. Goga, Arad, V. Goldiş, Timiş, 
V. Goldiş, foşti miniştri; Făgăraş, 
Dănilă Vasu; Târnava Mare, Eu
gen Goga, foşti deputaţi; Sibiu, I. 
Lupaş, fost ministru; Alba, Z. Mun- 
teanu,fost secretar general; Turda, 
A. Esca, fost deputat; Severin, P. 
Nemoianu, fost prefect; T. Mureş, 
A. Buciu, fost deputat; Someş, I. 
Boca, fost secretar general; Bistriţa,

ai partidului 
în Ardeal
V. Moldovan, fost subsecretar de 
stat; Caraş, prof. Silviu Dragomir. 
membru al Academiei; Oradea 
Mare, losif lacob, fost prefect; 
Satu Mare, Ilie Carol Borbul, fost 
prefect; Sighet, Sebastian Borne- 
misa, fost deputat; Braşov, Ion 
Laţicu, fost prefect; Odorhei, C. 
Bucşan, fost subsecretar de stat; 
Ciuc, Alex. Vasu, fost prefect; Trei 
Scaune, C. Bucşan, fost subsecre
tar de stat; Sălaj, I. Agârbiceanu, 
membru al Academiei.

Demisia senatorului Ghidionescu Domnia ciocoiului Argeloianu.
Profesoîul universitar Ghidionescu 

din Cluj, fost senator a! Consiliilor co
munale şi judeţene, ales pe lista parti
dului naţ-ţârănist în jud. Hunedoara, a 
demisionat din acest partid, scârbit de 
politica făcută de guvernele Maniu şi 
Mironescu, zice el acum, noi însă îl 
întrebăm, de ce nu s’a scârbit de ea 
până acum, ci tocmai dupâce nu mai e 
senator.

Mai mult decât scârba lui, va fi 
scârba cetăţenilor cari l-au votat, dar 
ari nu ştim dacă l-au văzut mai mult 

de odată, sau poatecă nici atât. Trecând 
peste partidul din care faci parte, să se 
întrebe cei cari l-au votat, care este 
folosul comunelor şi judeţului Hune
doara pe urma senatorului Ghidionescu, 
deputat Birtolon şi alţii ca ei.

A făcut să mişte baremi cu un paş, 
din starea care se găsesc, satele noastre, 
s’a auzit undeva vorba iui pentru apă
rarea cât de mică a vre-unui înteres 
Hunedorean, sau a pus vre-o cărămidă 
undeva pe pământul acestui judeţ ? Noi 
nu ştim, n’am auzit şi n’am văzut.

Şi fiindcă cu noua mântuire-sisfem 
Iorga-Duca — ce ni-se arată, ne vor in
vada iar veniturile, este tocmai vremea 
să vă deşteptaţi şi să votaţi numai cu 
oamenii ce-au născut şi crescut în mij
locul vostru şi cari aici au de gând să 
trăiască pe mai deparie.

Pe aceştia aveţi ocazia să-i întrebaţi, 
ce-au făcut, pe ceilalţi nici de văzut nu-i 
mai prindeţi.

Hunedoreanul.

In de 1!) Mai In comuna 
Lăpuşnic

Ziua de 10 Mai în acest an s’a ser
bat cu un fast deosebit şi în comuna 
noastră. Popor mult, plictis t de politică, 
s’a prezentat la sf. biserică, ascultând 
slujba preotului; după care, poporul cu 
muzica în frunte se îndreaptă spre 
şcoală. La oara 11 fix. a. m. începe 
programa serbării cu Imnul regal, apoi 
poezif recitate de elevii de şcoală şi 
alte cântece conduse de înv. Octavian 
Baderca, urmând conferinţa preotului 
Em. Şuiaga, care arată importanţa z;!ei, 
îndemnând poporul la muncă ci iubire 
de neam, sfătuindu-1 să ţină cu cinste 
la aceste mari praznice ale poporu'u: 
românesc. Conferinţa şi programa, exe
cutate de elevii de şcoală, au s‘â nit 
admiraţia publicului prezent. După pro- 
ducţhsne, poporul a luat masa, apoi s’a 
îndreptat spre „Casa culturală", unde 
tineretul s’a produs cu jocuri naţionale, 
participând şi elita din jur şi popor. 
Am descris serbarea zilei d’n comuna 
noastră, ca un indemn şi pentru alţii, 
ca noi, apostolii neamului: preoţi, în
văţători şi alţi factori culturali a-i sa
telor, să lucrăm cu zel, pentru întărirea 
sentimentului naţional în popor.

Poporul e dornic de învăţătură, iar 
sărbăţorile naţionale sunt bune prilejuri 
pentru lumină.

Lăpuşnic, la 11 Mai 1931.
Baderca Octavian 

director şcolar.

In guvernul N. Iorga, acesta luase 
dela început şi conducerea ministerului 
de interne, iar C. Argeloianu era mi
nistru de finanţe.

Apropiindu-se alegerile şi simţind gu
vernul că nu este uşor să câştigi cu 
vorbe goale poporul, au hotărît ca să 
ia conducerea ministerului de interne 
C. Argetoinnu, pontruca acest om cu 
mână de fier să conducă toate alegerile.

Pentru ca să ştiţi şi voi cetăţeni, că
rora vi-se cere votul, cine e acest C. 
Argetoianu, ascultaţi.

Viţă sau porodiţă de ciocoi oltean, 
C. Argetoianu a fost şi este încă mare 
proprietar de pământ. Cât de mare e 
iubirea lui faţă de ţăranii-piugari, sunt 
mărturie urîtele vorbe spuse de acest 
ciocoi. Anume: „singurul lucru la ţă
rani e, că le put picioarele. Nimic alta 
mai bun n’a putut ieşi din sufletul în
tunecat al acestui ciocoi, decât această 
batjocură murdară.

Iar cât priveşte respectul şi omenia 
lui faţă de oameni, dovadă sunt vor
bele spuse de el în parlament, strigând 
altor deputaţi „am să vă bag pumnul 
în gură şi să vă fac a tăcea“.

Acest om fără suflet şi cu mintea în
cruntată, o să scoată voturi pentru gu
vern şi din fundul iadului. Legea care 
oprea jandarmii a se mai amesteca în 
politică şi alegeri, a suspendat-o ciocoiul 
Argetoianu.

Furia acestui nebun, de braţ cu toată 
mişelia şi hoţia liberalilor lui Duca, o 
să vă înveţe cum iasă un guvern în 
alegeri, chiar şi atunci când poporul va 
vota altfel.

Dar totuşi, la voi, cetăţeni conştienţi, 
este tăria şi temelia ţării. Dacă vă veţi 
vinde sufletul pentru un pahar de ra
chiu şi un blid de linte, dată de băn
cile urgisiţilor liberali, sau dacă vă veţi 
înfrica de orice zbierât şi ordin ilega! al 
descreeraiului ministru Argetoianu, a- 
tunci nu e păcat să duceţi jugul sără
ciei şi a nedreptăţilor pe mai departe, 
că i fiecare doarme precum îşi aşterne.

Dacă însă din contră, sufletul vă este 
curat şi braţul neînfricat, atunci biru
inţa va fi numai a dorinţelor voastre, a 
miilor de muncitori ai gliei străbune.

— Incendiu. In comuna Ruşi, la 7 
Mai crt, noaptea la ora 1 a izbucnit 
un foc care a distrus la locuitorul Bre- 
tean Ion o clae cu fân şi două şuri, la 
Bonţian Petru o şură, iar la Mir Iera- 
min şi Mir Dumbuleanu, gospodăriile în 
întregime. Pompierii, atât ai noştri, cât 
şi cei din Simeria, fiind anunţaţi prea 
târziu, deşi s’au dus cu motopompele, 
n’au putut stinge, focul luase proporţii 
prea mari.

CETĂŢENI!

Vitali lista partidului po
porului în frunte cu dl. 
Dr. PETRU GROZA, ce
are semnul *  steaua.

i M i i i

Informaţiuni
— Cine va fi prefect. Se vorbeşte în 

cercurile locale că va fi numit prefect 
de Hunedoara Dl advocat Dumitru Bratu 
de origine din Cugir, cu biroul advoca- 
ţial în Cluj. Va rămâne însă până la 
terminarea alegerilor prefect delegat 
Dl. Bejan.

— Aviz. Se aduce la cunoştiinţa pub
lică, că vaccinările şi revaccin rile se 
vor face în zilele de 18—20 Maiu a. c. 
la Serviciul Sanitar al oraşului, între 
orele 3—5 p. m. Se vor prezenta 
pentru vaccinare toţi copii născuţi în 
anul 1930 şi cei cari în ultimi 5 ani 
precedenţi sau vaccinat fără succes, 
sau nu s’au prezentat pentru vaccinare. 
Pentru revaccinare se vor prezenta copiii 
între 6—13 ani. Părinţii, cari nu-şi vor 
prezenta copiii obligaţi la revaccinare, 
sau vaccinare, se vor pedepsi conf. art. 
281 din Legea Sanitară şi de Ocrotire.

— Publicaţiune. Aducem la cuno
ştinţa tuturora, că până la 14 Iunie a. 
c. este înterzis pescuitul în toate apele 
curgătoare şi în bălţile acestei ţări. Cei 
cari contrar acestei dispozi'tiuni vor fi 
aflaţi pescu!n1 vor fi daţi în judecată 
şi pedepşiţi conform prevederilor legii.

No. 3688/1930. Port.

Publi ajîune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduce la cu- 

hoştinţa generală, că în baza deciziunii 
No. G. 6291/1930. Jud. Deva în cauza 
execu{ională a urmăritoarei Bourne et. 
Comp. dom. în Deva pentru 6080 lei 
cap. şi acc. fixează termin de licitaţie 
publică ziua de 27 luna Maiu anul 
1931 ora 15 în Bârcea Mare când se 
vor vinde în favorul urmăritorului şi în 
baza art. 30 Leg. XLI. 1908 a urmă
ritorilor alaturaţi mobilele 1 maşină de 
cusut „Singer" preţuite în 4000 lei.

In caz necesar mobilele se vor vinde 
şi sub preţul de estimare.

Deva, la 9 Maiu 1931.
Şef-portărel: Ghila.

Proprietarul atelierului de fotografiat

Foto Venus
aduce la cunoştinţă On. Public, că — 
având în vedere împrejurările de azi — 
a redus în mod simţitor pr e ţ ur i l e .

Primeşte, pelângă preţurile cele mai 
moderate totfelul de lucrări de branşa 
fotografiei, cum tablouri, grupuri, foto
grafii de mirese, etc. Măreşte fotogra
fii în condiţiuni ireposabile. Prelucrează 
în mod precis şi ieftin f.otografiile ama
torilor. M3 dep'asez pentru comenzi din 
provincie la domiciliu. Rog sprijinul On. 
Public. Cu toată stima :

F oto  V en u s , Deva
Strada Regele Ferdinand 3.

O n o r  P u b l i c !
Am onoare a vă aduce la cunoştinţă, că

ani dfischis  o p e tră r ie
în Str. Horea 44. (lângă mag. de ben- 
zin ) unde lângă preţurile cele mai convena
bile puteţi procura, monunente de marmoră 
şi piatră de orice culoare, cum şi tot fel de 
lucru de petrărie. Pentru lucrările executate de 
mine dau garanţie de 10 ani. Cu stima :

CiG M O IAN SOLOM ON
Deva, Strada Horea No. 44.
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No. 429/1931. Port.

Publicaiune de licitaţie.
Corpul portăreilor Tribunalului Hune

doara aduce la cunoştinţă generală, că 
în baza deciziunii No. 9016/1930 a 
Trib. Jud. Deva s’a efeptuit execuţia 
de escontentare şi în baza deciziunii 
No. G. 9016/1930 Jud. Deva în cauza 
executională a urmăritorului Brădean 
Gheorghe domiciliat în Deva pentru 
150 Iei cap. şi acc. fixează termin de 
licitaţie publică ziua de 18 luna Maiu 
anul 1931 ora 10 în Deva când se vor 
vinde în favorul urmăritorului şi în baza 
art. 30 Leg. XLI. 1908 a urmăritorilor 
alăturaji mobilele 1 car, 1 butoi, 100 
cărămizi arse, 1 plug, 1 grapă preţuite 
în 1080 lei celui care oferă un preţ 
mai urcat pe lângă plata în numerar 
făcută imediat.

In caz necesar mobilele se vor vinde 
şi sub preţul de estimare.

Deva, la 30 Aprilie 1931.
Şef-portărel: Ghila.

Casă
const din 3 camere, 
bucătărie, şi cameră 

in Str. General Averescu 4.
vis-a-vis cu grădina publică, foarte 

potrivită pentru noi edificări,

d e  v â n z a r e !
No. 610-1931 Port.

Publicatiune de licitai'e.
Subsemnatul Portărel aduce la cu

noştinţă generală, că în baza deciziunii 
No. G. 9409—1930 Jud. Deva în cauza 
executională a urmăritorului Fosif Klein 
dom. în Deva pentru 1045 Lei cap. şi 
acc. fixează termin de licitaţie publică 
pe ziua de 2 Iunie 1931 ora 10,30 în 
Deva, Str. Călugări m când se vor vin
de în favorul urmăritorului şi în baza 
art. 30 Leg. XLI. 1903 a urmăritorilor 
alăturaţi mobilele 1 oglindă, 1 ţinător 
de flori, 2 tablouri şi diferite mobile de 
casă preţuite în 23E0 Lei.

In caz necesar mobilele se vor vinde 
şi sub preţul de estimare.

Deva, la 12 Mai 1931.
Şef-Portărel: I. Cs. Ghila.

No. 4436—1930 Port.

Publicatiune de licite fe .
Subsemnatul Portărel aduce la cu

noştinţă generală, că în baza deciziunii 
No. G. 9225—1930 Jud. Deva în cauza 
execuţională a urmăritorului Guttmann 
Nandor dom. în Deva pentru 700 Lei 
cap. şi acc. fixează termin de licitaţie 
publică pe ziua de 2 Iunie 1931 ora 
9,30 în Deva, Str. Eminescu când se 
vor vinde în favorul urmăritorului şi în 
baza art. 30 Leg. XLI. 1908 a urmări
torilor alăturaţi mobilele 2 mese de ge
luit, 2 prese, 1 ceas de părete preţuite 
în 2600 Lei.

In caz necesar mobilele se vor vinde 
şi sub preţul de estimare.

Deva, la 12 Mai 1931.
Şef-Portărel: I. Cs. Ghila.

No. 4113—1930 Port.

Publicatiune de 1 itape.
Subsemnatul Portărel aduce la cu

noştinţă generală, că în baza deciziunii 
No. G. 7404—1930 Jud. Deva în cauzi 
execuţională a urmăritorului Opreau 
Constantin dom. în Deva niru 325 
Lei cap. şi acc. fixează termin de lici
taţie publică pe ziua de 2. Iunie 1931 
ora 11,30 în Deva BaLcuta când se 
vor vinde în favorul urmăritorului şi în 
baza art. 30 Leg. XLI. 1908 a urmări
torilor alăturaji mobilele 2 porci şi 3 
gâşte preţuite în 3300 Lei.

In caz necesar mobilele se vor vinde 
şi sub pre{ul de estimare.

Deva, îa 12 Mai 1931.
Şef-Portărel: /. Cs. Ghila.

Tipografia „Decebalp »

'msmâmmmKmmmmimmmmmm.'.'immM

P r im e ş te  tot felul de 
lu c ră ri de tipografie şi 
anume: broşuri, reviste, 
z ia re , a fiş e , invitări, 
bilanţe, cărţi de vizită.
PRETURI IEFTINE!

D e v a

Piaţa Unirii No. 16.
La dreapta n paie
tul Băm ii Decebal

E x e c u t ă  tot felul de 
l u c r ă r i  de compactorie 
dels cele mai simple 
până la cele mai luxoase 
in timpul cel mai scurt.

SERVICIU PROMPT!

Uf
Repar radical 

ciasn

FOGEL RUDOLF
ciasornicar reparator

Str. Regele Carol No. 2.

Cu praxa făcută la Viena.

si conştiincios tot felnl de 
ri si bijuterii.

J u c ă r ii pt. copii se află
numai ia

BAZARUL

„CO RS 0 “
Mare asortiment de 
cărucioare pt. copi». 

P r e t u r i  foarte s c ă z u t e .

»•«••• 66to»tMa»to ••••«•

Magazinul de Electricitate al Uzinei Electrice din Deva
aflătoare pe Str. Reg. Maria 19. Edificiul Teatrului Orăşenesc

ofere spre vânzare
toate prodi sele bre nşei de elecMcitt te

5-0

Cendelubre d'n bronz şi corpu i pentru luminăţie din sticlă foarte fine. 
Becuri electrice pt. toate tensiunile de curent din jur, pe preturi convenabile.

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

Mare depozit Electromotoare,
al fabricei „GANZ“ din Budapesta. mo t o a r e  acuplate cu pompă.

Mare t sortiment în materiale electrice de instala ie, în 
dimensionare şi executa corespunzătoare normelor V.D.E.

'Gismqis
GÎcj’GÎD' m mmi

Librăria Românească S.
Str. Regina Maria No. 14. DE V A. Str. Regina Maria No. 14.

Telefon 25.

Avem onoare a atrage atenţiunea onor. public asupra

Librăriei noastre care este 
bogat asortată

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 cu tot 
felul de articole de şcoală, gheozdane, compase, călimare.

Asortiment ccmplect te rechizite te birou, hârtie te scris, băltii speciale, 
reviste româneşti pentiu 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.

Preturi convenabile! Telefon no. 25 Serviciu prompt!

ia
Tipografia .Decebal* Deva.


