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InsaniG regitur mundus?
Doctorul Paul Gaultier, profesor 

universitar şi membru al Academiei 
frenceze, a întocmit nu de mult o 
lucrare foarte interesantă, al cărei 
rost îl motivează făcând o hipoteză, 
care deşi pare a  fi neobişnuită, în 
în orice caz e suficient justificată 
pentru a fi cercetată în senzul arătat 
de marele om de ştintă. El spune:

„Contemplând felul cum se scurge 
viata lumii, cu chaosul mondial, ce 
durează de in  lung şir de ani, fără 
voie se pun întrebarea: Ce poate 
fi cauze, că omenirea nu e in mă
sură, să poată găsi calea de eşire 
din marile necazuri ce bânluie, când 
calea aceasta o caută cu febrilitate 
fiecare factor? Privind starea chao- 
tlcă, nu este oare îndreptă] tă ştiinţa, 
să fecă concluziunea, că în ce pri- 
veşţs: cauzele, ele sunt a se reduce 
la anumite defecte omeneşti sau ca 
cel put'n să întreprindă cercetări pen
tru a afla, nu cumva mobilul mari
lor cataclisme, cum este şi mizeria 
mondială, — este, că în şirurile fac
torilor, cari caută calea de eşire, se 
găsesc şi astfel de oameni, cari su
făr de anumite idei rătăcite, deci 
sunt bolnavi.-

Doctorul Gaultier în cursul cerce
tărilor sale ştiinţifice, ajunge la con
cluziunea, că numărul dement lor e 
în creştere şi că omenirea nu face 
nimic pentru împiedecarea răspân
dirii rapide a nebuniei, de unde va 
urma o epocă, în care emul integru 
Ia minte, normal, va trece de un fe
nomen rar, astfel se va naşte o so
cietate a  nf bunilor.

Nu ne vom ocupa aci de obser- 
veţiunile şi experienţele savantului 
francez, nici cu datele statistice din 
diferite ţări, ce a adunat, ci vom sub
linia doar constatarea, că este cu 
mult mai mare, chiar incomparabil 
mai mare numărul acelor oameni 
iresponsabili, cari trăesc in largul 
societăţii fără să dea de gândit şi 
să determine pe cineva de a crede 
despre ei, că sunt bolnavi mentali, 
— decât numă;ul bolnavilor psiho
patiei trate ti In clinici şi alte institu- 
tiuni terapeutice-

In ordinea aceasta de idei, Docto
rul francez ne arată că pe când un 
alt defect organic medicul curant îl 
poate constata uşor cu mijloacele 
ştiinţifice, deoaiece provinienta mor
bului o arată defectele, deformaţiu- 
nile, lipsurile şi peiturbetiunile de 
funcţionare, pe atunci creerul este 
cel mai complicat şi de o dată şi 
cel mai tainic organ al omului, care 
poate, să fie bolnav chiar fără a pre
zenta schmbâri maladive vizibile 
aşa, că provenienţa morbului în cele 
mai multe cazuri se constată din 
felul de a funcţiona, adeca din fe
lul muncii, pe care o prestă creerul 
cu anumite simptome caracteristice, 
pe cari însă le cunoaşte numai un 
«pecialist foarte k :ne versat. Pot insă, 
să survină cazuri sau astfel de pro
bleme în viata acestor indivizi în 
cari inomis facultatea creerului de a 
face critică se dovedeşte a fi inco
rectă, maladivă*

In cele din urmă savantul francez

pune chestiunea: Ce va fi, dacă a* 
cest proces îşi face cursul repede şi 
în acelaş ritm şi lumea nu peste 
mult va deveni o mare casă de ne
buni?

•
Problema pusă de d rul Gaultier, 

priveşte /ara noastră într’o măsură 
foarte de aproape şi mai stiânsă ca 
pe altele. Inlr’un stat cult, civilizat, 
cu moralul politic integru, detr mă
nătorul şi regulatorul vieţii de stat 
este aceea regină, care se numeşte 
opiniunea publică■ Aceasta prin o 
superioritate a inteligenţii şi a mora 
lului stăpâneşte, guvernează, dă o- 
rientări şi dominează viata colectivi- 
i$tii ia toate raporturile ei.

Viata unei colectivităţi nu poate 
exista fără opiniunea publică. Ea 
este opera celor mai înţelepţi, cari 
însă prea adeseori rămân autori ne
cunoscuţi, pe cari îi ascunde ano- 
nimitafea Ea prin concepte exclude, 
ca la formarea ei să opereze consi- 
derafuni egoiste de ordin individual, 
ci tinde la realizarea binelui, de care 
să se resimtă foţi membrii colectivi
tăţii în o măsură posibil mai mare- 
Ea este o suveranitate, care vrea să 
realizeze opere cât mai infalibile*

0  specială importantă are o p ţiu 
nea publică la cenzurarea, aprecie
rea şi cântărirea oamenilor de con
ducere, ceeace se exercită prin o 
examinare absolut riguroasă a  cali
tăţilor intelectuale, sufleteşti şi mo
rale ale personalităjilor, cari îşi asu 
mă loc de fru n ţ şi rol de ocârmuitor 
în viata de stat- Cu cât mai riguros 
acest examen şi cu cât mai multă 
autoritate este învestită opiniunea 
publică cu atât mai mare şi mai so 
lidă este garanta, că stilul va fi bine 
cârmuit, căci unde este opinie pu
blică sănătoasă şi puternică, acolo 
există şi ordine de drept şi ordine 
socială şi ordine morală Acolo ener- 
giiile neamului sunt la locul lor şi 
funcţionează cu demnitate şi presti
giu, acolo există mai presus de toate 
conştiinţa unitotii naţionale cu toate
rosturile şi idealele ei- 

*

Dar există la noi opiniune publică ? 
Să nu o căutăm, că nu vom găsi-o. 
Iar daeă cu tot dinadinsul vrem, să 
zicem, că există, vom găsi abia un 
schelet al ei, în care dacă a mai ră
mas un dram de viată, aceea e o 
debilă mijire. La noi ea nu are con
dicile de a se forma, întări şi func
ţiona, la noi ea e o regină pribeagă, 
care nu poate să şi ocupe tronul, pe 
care-1 uzurpează cel mai implacabil 
şi cel mai invincibil djuşman al ei: 
bizantinismul.

La noi oamenii cu adevărat bine 
gânditori şi bine simţitori, chemaţi a 
fi creatorii opiniei publice, sunt ana- 
chore!!, cari se refugiază în solita- 
rifate, procul negotiis, ca să nu vadă 
destrăbălarea şi ravagiile iremedia
bile ale marelui uzurpator.

La noi energiile neamului nu sunt 
la locul lor, ci ele se plasează după 
jocul stupid al norocului şi d jp ă  pri
vilegiul garantat scrânciobilor.

La noi neexistând opinie publică,

nu există nici teama de ea, de aci 
înspăimântătorul desmăt pe toată 
linia în Întreg întinsul tării.

A crea opinie publică Ia noi în
seamnă, să începi Ia leagănul co
piilor astăzi născuţi, făcând o nouă 
încreştinare.

La noi acela va fi salvatorul tării 
şi al neamului, care va inventa ar
canul de a se crea şi fiinţa o opinie 
publică irezistibilă, care să dea tării 
eoheziunea producând un poternic 
sentiment comun, cimentator al tutu
ror corştiir telor in una singură şi 
indivizibilă, că avem o patrie pe 
care trebuie, să o păstrăm, căci alt 
loc nu este pentru noi pe rotogolul 
pământului, iar tara, căreia It zicem, 
că-i o noastră, e pentru noi şi noi 
pentru tara ce o avem, ca destin şi 
pentru totdeauna. *

Şi dacă aceasta este situaţia la 
noi şi în adevăr aşa este, cum am 
mai putea noi suporta încă o plagă: 
ca nebunii să iee locurile de con
ducere primejduind şi ce brumă a 
mai rămas n*distrus de decadenta 
omniliniară, în care ne găsim? Ce 
va fi de tara noastră, dacă se va 
domestici obiceiul creat de specime
nul Aurel Vlad, care în procesul său 
pendent la Curtea de apel Timişoara, 
ce formează dosarul N0. C. 1. 314— 
1935 a  depus certificatele mai mul
tor medici specialişti din tară şi strei- 
nătate dovedind că el timp de 12 
aei — dela 1922 până la 1933 inclu 
siv — adeca în timpul, când a fost 
ministrul cultelor şi artelor, apoi la 
industrie şi comerţ în acelaş timp 
şi deputat şi a purtat şi alte multe 
demnităţi, — a fost lipsit de uzul 
rat;unei, astfel nu şi-a putut da seama 
asupra actelor contractuale încheiate 
cu adversarii săi?

Iată un tip de senzaţie, care ca 
un trist erou, primul a actualizat la 
noi problema lugubră sulevată de 
doctorul Gaultier, procurând tării ru
şinea fără precedent şi fără seamăn, 
ca un iresponzabil să ocupe fotolii 
ministeriale şi să fie sfetnicul Regelui* 
Caz de tragică celebritate acesta, 
care va contribui şi el la o sdrun- 
cinare şi mai mare a prestigiului 
fării noastre, dar care va trebui, să 
producă o şi mai serioasă sesizare 
a noastră de îngrijorarea, ce o are 
savantul francez asupra societăţii o- 
meneştl, expusă să devină o mare 
casă de nebuni, în care soartea şi 
destinele omenirii să fie depuse în 
mâinile demenţilor.

Vigilenta noastră are, să fie cu a- 
tât mai mare, că dl A. Vlad, sufe
rind de o boală mentală recidivantă, 
cum spun specialiştii, cari l-au tra
tat, afişând, că e normal, el cutreeră 
judeţul Hunedoara de-a-lungul şi 
de-a latul trimbitând, că in scurt timp 
falsul apostol dela Cluj, feudalul A. 
Vaida, va fi chemat la putere şi a* 
tunci el, A. Vlad, va fi ministrul jus
tiţiei lată o nouă primejdie cu o şi 
mai mare înroşire a obrazului aces
tei ţări:

Cea mai importantă şi cea mfai 
nobilă funcţiune de stat să fie încre
dinţată aceluia, care însuşi a depus 
probele în justiţie, că timp de 12 ani 
n’a fost la uzul raţiunii.

Sărmană lumel Dictonul latin de 
până acum zicea: Parva sapienlia 
regitur mundus. Azi însă i-se face o 
modificare catastrofală: lnsania re- 
gilur mundus-

Şi aceasta — cu drept de lamen
tabilă prioritate — chiar la noi 1

Dr. Justin Pop.

j
„Solia Dreptăţii" ziarul Diului 

Vlad publică tn No. 46 din 17 Oc
tomvrie 1935 un articol „Scandalul 
şi crima dela Balşa,*

Subs minatul care am fost de faţă 
la acest scandal şi cetind acest arti
col şl văzând atâta minciună şi păr
tinire deşi sunt neînteresat totuş nu 
pot a nu lămuri opinia publică tot 
pe cale ziaristică.

Lucrurile s’au petrecut astfel, ti
nerii intelectuali din Balşa şi jur au 
aranjat o petrecere ta sara zilei de 
29 Sept. 1935 la localul comercian
tului Avram Mârza din această co
muti ă.

Venind la această petrecere şi a- 
gentul de ărmărire Stoenescu ca de 
obicei a început cearta când cu u- 
nul când cu altul.

Văzând societatea că acest agont 
vrea să provoace scandal şi că s- 
meninţă cu cuţitul, au intervenit la 
comerciantul Avram Mârza şi l’au 
rugat să-l liniştească şi iă-1 dea afară 
din local. Intervenind comerciantul

Mârza ia reuşit a-I capaeita să plece 
acasă.

La un interval de vr’o oră acest 
agent a apărut din nou fn local în
armat cu 2 cuţite şi o bugată de 
lemn, cu gândul de a face bătaie 
sau mai bine zis de a măcelări căci 
acestea au fost cuvintele lui când au 
plecat de acasă cu învăţătorul Pe- 
^raşcu „mergem laapoi să-i măcelă
rim*.

De data aceasta cu mare greutate 
a putut fi dat afară unde latâlnindu- 
se cu feciorii Lupuţ Iosif şi Stănilă 
Nicolae s’a repezii fără nici un mo
tiv la aceştia lovindu-i cu cuţitul iar 
primul a şi murit.

Nu este întâiul caz când acest a- 
gent a provocat scandal şi lovit fără 
nici un motiv, căci nu cu mult înainte 
a lovit şi bătut pe stradă pe Ştef 
Aron şi Furca Simion fără a avea 
ceva Cu dânşii, iar în comuna Poia
na a bătut pe mai multi contribuabili.

Aşa s’au petrecut lucrurile şi nu 
cum le-a văzut Dl din Orăştie.

Petru Mihuţ.
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Echipa H i i l i r  R ega le

In comuna Clopotiva
O echipă de studenţi şi tineri pro

fesionişti, din aşezământul regal de 
sub conducerea Dlui Prof. Guşti, 
fost ministru al instrucţiunei In vre
mea regimului naţional-ţărănesc, — 
a descălecat la vara acestui an în 
fruntaşa comună de munte din ţara 
Haţegului cu numele Clopotiva.

Scopul petrecerii acestei echipe |n 
satele noastre, timp mai îndelungat, 
este îndoit: c» să facă studii sociale 
pe bază de experienţe şi ca să vină 
în ajutorul ţărănimei sub toate înfă
ţişările vieţii lor săteşti. Că sub ra-

[jortul studiului şi a datelor ştiinţifice 
a ce rezultat o ii ajuns această echi

pă de tineri idealişti nu ştim, pentru 
că încă nu şi-au publicat rezultatul 
muncei lor ştiinţifice, — sub rapor
tul ajutorului său însă, pe care l’au 
dat ţăranilor din comună, mai ales 
în privinţa sănătăţii, activitatea lor a 
fost de o binefacere apreciabilă.

Cei cunoscători ştiu, că comuna 
Clopotiva, din vremuri imemoriale, 
este un cuib de morburi şi infecţii sta
ţionare, cari an de an seceră victime 
nenumărate ;a rândul locuitorilor. In 
comuna Clopotiva |o fiecare ah este 
epidemie: sau de tifos, sau de scar
latina, sau de difterie etc. Prin ur
mare atât alegerea comunei acesteia 
cât şi munca ce s’a depus în ea sunt 
salutare şi concludente. Pentru noi 
cari luptăm programatic pentru înăl
ţarea bunăstării poporului pe toate 
terenurile, nu poate rămâne neobser
vat şi neapreciat acest eveniment.

Când apreciem şi lăudăm aceste 
acţiuni patriotice şi româneşti vrem 
să fixăm şi concluziile ce se arată îa 
legătură pe urma acestor întreprin
deri ştiinţifice.

Cu ocazia petrecerii acestei echipe 
In Clopotiva, s ’a constatat un adevă
rat peregrinagiu a locuitoiilor din 
satele vecine, cari, ca la Mesia, aler
gau la tinerii învăţători din Clopotiva, 
ca să le tămăduiască boalele de tot 
felul. Cu această ocazie sa putut 
constata, că poporul nostru e conşti- |

ent de mizeria fizică în Care se află; 
el doreşte un trai mai bun şi o viaţă 
mai umană, dar nu poate de sărăcia 
care’l paşte şi nu -poate de vitregia 
rânduelilor publice, cari şi acum îi 
sunt maştere ca pe vremea stâpâni- 
rei streine. Avem medici de plase, 
medici de circumscripţii medicale, 
caii locuiesc la oraş, încasează salarii 
lunare, pe caii însă bietul ţăran nu-i 
vede şi nu le poate primi sfatul şl 
ajutorul decât numai când are bani 
grei. Este iluzorie şi inexistentă asis
tenţa sanitară pe seama ţăranilor 
noştri. Gâadiţi-vă, la ravagiile pe 
cari le fac boalele venerice, de la 
răsboiu încoace, în rândurile ţăranilor 
noştri. Ungurii revizionişti şi bolşevicii 
comunişti nu ne sunt aşa mari şi efi- 
caci duşmani, ca aceste morburi a 
căror vreme încet dar sigur impuţi- 
nează viaţa neamului nostru ia 
rădăcină!

Ce să mai amintesc de rolul ipo
crit pe care-I au agronomii şi camc- 
rile de agricultură în viaţa plugă- 
rească a românilor noştri.

Partidul naţional ţărănesc, prin al 
său stat ţărănesc, tocmai la aceasta 
ţinteşte, ca să apropie de ţăran pu
terile şi realizările culturei şi a civi- 
b'zaţiei, ca să şi mărească prin ele 
rezortuiile vieţii şi astfel viaţă să 
aibă şi mai multă să aibă.

Dar pe urma ‘gândurilor bune şl a 
acţunei salutare întreprinse de echi
pa regală, corn. Clopotiva, pe lângă 
bine, s’a ales şi cu rele. In urma îa- 
bulzelii bolnavilor şi epidemicilor din 
alte sate, sa infectat comuna şi în loc 
să se fi stins focarele vechi ale epi
demiilor cronice, s’au născut nouă 
şi active focare de epidemii, cari se
ceră înspăimântător vieţile sătcn lor 
şi mai ales a copii !or din Clopotiva. 
Am înţeles că s’ar fi luat unele mă
suri, se recere însă tostă atenţ'unea 
şi toată solicitudinea corpului medi
cal judeţan, ca să r.u fie răul din ur
mă mai mare ca şi cel dintâi.

Verax-

S’a început marele
scandal liberal

Cum se judecă procesul devizelor

De când a fost Tara românească 
încă asemenea scandal nu s’a mai 
pomenit căci în chestia devizelor 
sunt amestecate persoane oficiale 
ale partidului liberal cari s’au folosit 
de situaţia lor oficială în Stat spre 
a  ajuta afacerile unor sxcroci. Ast
fel în cauza aceasta a fost ameste
cat însuşi vicepreşrd ritele partidului 
liberal Tony Iliescu şi s’o plătit în 
această afacere un speiţ curat de 
25 milioane lei-

Zilele irecute a început procesul 
acestei afaceri la tribunalul din Bu- I

R ă v a ş .
Cetim în gaze«a dlui A-Vied: «Dl 

Dr- A Vaida Voevod, preşedintele 
suprem  al Frontului Românesc o, 
declarat într’un important interwiew, 
făcut reprezentantului ziarului „Po
runca Vremiiu, următoarele cuvinte 
şi fraze profetice, pline de adevăr:*

„Revendic poterea, ca să 
realizez o „porunca a vremii", 
nu dau unul de al meu pe 
toată delegata permanentă 
National-târănîstâ'*.

La vorbele acestea grozave ale şi 
mai grozavului FQhrer dela Cluj, că-

cureşti- Astfel acuma se ascultă ca 
martori acolo foarte mulţi domni 
mari, şi îţi este mai mare ruşinea 
să i vezi cum să duc în faţa tribu
nalului şi cum să încurcă cu între
bările-

Sperăm însă că tribunalul va spăla 
de pe L ţa Tării, ruşinea aceasta cu 
Devizele pe care ne-a făcut-o parti
dul libral şi despre care vorbesc 
ţoale gazelele streine, întrucât cei 
păgubiţi şi înşelaţi sunt nişle belgieni, 
cari acuma sunt fare năcăjiţi pe tara 

I noastră din această cauză-

7

rula între alte epansgii l-aparţine şi 
teairalismul — s’ar potea răspunde 
în multe feluri. Bunăoară aşa: «Nu 
te tnfla, broască in tău, că nu-i tăul 
tot al tăulu

Sau cu o altă variantă: «Vai de 
paserea care-şi spurcă cuibul i" căci 
doar d- Vaida nu de mult era încă 
membru marcant al delegaţiei per
manente, pe care o terfeleşte acum.

Noi însă credem, că totuş cel mai 
nimerit răspuns e, să-i zicem: Dacă 
România Mare este tara, care se 
poate guverna cu coame de boi im-

pungaci, ce iute am găsi pe „pre
şedintele suprem", care să-o 
ia în coarne şi să o răstoarne în 
toate aşezămintele ei î 

*
in prim articolul întitulat: Vaida- 

Voevod deschizător de veac romă- 
nesc", apărut în nr- 42 al gazetei dlui 
A- v !ad dela Orăştie, cetim: Pentru 
noi democraţia este o hârţoagă a- 
runcată la coş- Culegătorii de gu
noaie nu au decât să o caute aşa, 
cum fac hienele prin cimitirele cu 
stârvuri11.

Gura păcătoşilor adevăr grăieşte 
prin vrednicul exponent al lor: Va -  

leriu Bora- Nici nu se putea demo
craţie la aceia, cari au în frunte pe 
cei doi ciocoi înrădăcinaţi: Vaida şi 
Vlad, kiaburi vecinie cu burta plină, 
crescuţi şi tră'ţi în răsfăţare în moşii, 
pentru cari nimic n’au muncit. Ast
fel da tipuri nu pot avea idee. ce 
va să zică greul vieţii, pe cere 1 su
portă marile masse ale poporului 
astfel nici nu pot înţelege, ce va să 
zică concepţia democraţiei şi bine
facerile acesteia în viata de stat.

*

Frontul vaidiştilor din Ardeal şi 
Banat, şi-a ales de preşedinte pro
vincial pe d- Aurel Vlad. Se zice, 
că şedinţele comitetului se vor ţinea 
la — Maglavit, deoarece paraliticul 
front, care îşi mărturiseşte număr de 
număr în gazeta frontistă din Oiăşlie

credinţa deplină în minunile, ce se 
produc în acest loc sfânt, crede, că 
numai aici se va putea smulge din 
slăbiciunea înăscută. Toate întruni
rile frontului vor sta sub auspiciile 
ciobanului sfânt Petrache Lupu, po
trivit şi el cu găngăvenia lui imbe
cilităţii celor de sub oblăduirea lui.

Aşa nscliu* gazetele.
*

Dl A. Vlad, căruia nici apele pline 
de oţiu, gaze şi acide ale Geoagiu- 
lui, nu-i mai pot ajuta, ironizează 
pe unii dintre noi, pe tema vitejiei 
şi eroismului. Recunoaştem şi i cer
tificăm dlui A- Vlad. că atunci, când 
e vorba să dai cu bâta în baltă şi 
să stropeşti pe toţi cei, ce nu ţi-se 
gudură, dsa e un erou neîntrecut- 
Când însă boala conversiunei îl do- 
borâse la pai acum câţiva ani şi s’a 
îmbolnăvit în aşa măsură, că dădea 
semnele celea mai îngrijorătoare a- 
supra falcutăţilor sale mentale, dlui 
Vlad i-s’a împrumutat eroism chiar 
din partea aceluia, pe care azi vrea, 
să-l prezinte ca lipsit de eroism. $i 
ce să mai zicem de eroismul dlui 
Vlad la el acasă!

Ex’siă eroi după luptă. 0  însuşire 
cam ţigănească aceasta, care e apa- 
nagiul romilor. Dar vrând-nevrând 
d. Vlad apaiţine acestei specii de 
eroi şi la aceasta nu noi suntem de 
vină nici romii, cărora li-se asimi* 
lează. . . .

s r l ia  scoale!,

0 situaţie ti o soartă mai Iii
pentru învăţători!

Ori-ce s’ar zice şi orirâi s’»r agita 
micile partide, dela noi, atâta timp 
cât nu va fi asigurată liniştea cetă
ţenilor şi nu va fi întronat un regim 
de dreptate, o înaltă atmosferă de 
moralitate şi de respectul dreptului 
la viaţă omenească a "tuturor fiilor 
acestei ţări: — nu se va putea creia 
atmosfera aceia de linişte prielnică 
unei degvoîtări normale şi sănătoase, 
unei adevărate şi serioase propăşiri 
generale.

Azi însă, şi până azi, sub toate re
gimurile asemănătoare celui de azi, 
nici o categorie socială din ţară nu 
are liniştea necesară spre a se dedica 
cu trup cu suflet unei munci rodnice. 
Să luăm de pildă breasla hvâfători- 
lor, căci în munca grea şi folositoare 
ce o depun aceştia pentru ridicarea 
ţărănimii, nici o altă categorie de 
slujbaşi nu are nevoe de mai multă 
linişte, de mai multe posibilităţi de 
a se dedica, nestingheriţi de nimic, 
nobilei lor activităţii

Dar credeţi că au ei această liniş
te, că nu sunt stingheriţi, că nu sunt 
mereu, mereu hărţuiţi?

Să luăm numai istoria tristă a exa
menelor de definitivat din ultimul 
timp. Pe când li-se promite învăţă
torilor marea — cu sarea, — sunt 
târâţi zile îa şir, îa timpul cât ar tre
bui să muncească îa şcoală, la exa
mene şi apoi trântiţi Ia un procent 
de 69 %, dupăce li s’au luat taxe de 
sute de lei şi din rezultatul exame
nului se face apoi caz public în toa
te păiţile, aşa încât învăţătorul pe 
lângă alte suferinţe morale să mai 
fie expus şi săgeţilor ascuţite a uno
ra şi altora, In chiar localitatea un
de munceşte, paralizându-i se astfel 
autoritatea de care trebuie gă se bu
cure înaintea sătenilor, pentruefi nu 
a putut fi enciclopedie vie a-tuturor 
năzbâtiilor câte trec prin capul unor 
membri din comisia de examinare.

Şi aşa cu alte şi alte examene, cu 
condiţii ciudate pe care trebue să le 
indep'inească — 10, 15 ani la înce
putul carierii sale fiecare învăţător 
când apoi este mereu hărţuit, şicanat 
şi terorizat. Mai vin apoi chestiile de 
transferări, numiri, detaşări, îmbul
zeli care se fac aşa cum se fac ş. a. 
Energia tânărului dascăl român se 
coDsumă In aceste ciudăţenii, nelă- 
sâudu-1 In pace să muncească liniş
tit la locul său.

Sa va spune de unii interesaţi: 
selecţionare! înaintare! grade I etc, 
Toate prostii şi capcane 1 Selecţionare 
adevărală face ea natura şi mediul. 
Contra acestei selecţionări nu mai 
poate fi apell

Un parlid mare, cu adevărată dra
goste de ţărănime cum e cel naţio- 
nal'tărănesc trebue să redea tnvă -  

tătorimei pe lângă o situaţie mai 
omenească şi liniştea necesară unei 
adevărate munci modeste dar crea
toare• Să nu i-se ceară învăţătorului 
nimic altceva decât să muncească se
rios şi intens In şcoala şi’n satul 
unde e pus. Dacă acolo dă rezultate, 
e bine. Dacă nu dă rezultate, sunt 
ele destule mijloace serioase spre al 
constrânge a-şi face datoria.

Eterna nelinişte de azi, agitaţia din 
rândurile învăţătorimei şi circul ce 
se face cu ei cu atâtea şi atâtea drăcii 
şi formalităţi nefolositoare, — trebue 
curmată dintr’odată căci altfel ea se 
repercutează cu urmări proaste şi 
pentru cultura şi progresul şcolar 
din satele noastre.

Alexiu David, 
înv.

Marile incendii 
din Banat
Marţi la amiazi a izbucnit un pu

ternic incendiu în comuna Bucova, jud. 
Timiş-Torontai. In mai puţin de o oră 
peste o sută de case au fost prefăcute 
în cenuşe, jumătate de comună fiind 
distrusă de acest groaznic incendiu. La 
faţa locului au plecat pompierii din 
Timişoara, cari cu toate sforţările de
puse nu au putut ca să localizeze in
cendiul. Pagubele se cifrează la mai 
multe zeci de milioane lei. Tot din 
Timiş-Torontai se anunţă că pădurea 
de lângă Chevereşul Mare este dease- 
menea în flăcări.

Un alt incendiu a izbucnit tot eri în 
pădurea situată Intre Sinersic şi Lugoj. 
Până acum au ars peste 300 de hec
tare de pădure.

Deasemenea pădurea comunei Tere- 
gova din jud. Severin continuă să ardă. 
Pagubele sunt enorme.
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Dl Hie Lazăr
despre ticălosul atentat!

In atenţia lumii cinstite!

Duminecă după masă la orele 6 a 
avut loc adunarea comitetului organi
zaţiei judeţene din Cluj şi o alta a 
membrilor tineretului naţional-ţărănist 
foşti acţioniştt şi membrii gărzilor 
„Iuliu Maniu".

A participat un mare număr de 
membrii.

Cu aceasta ocaziune în numele ti
neretului naţional ţărănesc din Mara
mureş a luat cuvântul d. Mlhai Pop 
care a citit următoarea scisoare pe 
care d. Ilie Lazăr a trimis-o de pe patul 
de suferinţă:

Iubiţi prieilini,
Vă mulţumesc din suflet pentru 

manifestarea de solidarizare sponta
nă şi pentru simpatia ce îmi arăiatl 
înfierând cu atâta hotărâre mişeles- 
cul atentat pus la cale contra mea-

Motivul supărării cercurilor oculte 
împotriva mea, este îndeobşte cunos
cut• M’am opus cu riscul vieţii mele, 
contra asasinării morale a aceluia 
care este idolul nostru a tuturora, 
Iuliu Maniu.

Cercurile oculte prin slujitorii lor 
mişei, prin faimosul Gavrilă Mari- 
nescu şi prin cea mai ruşinoasă fi
gură a Ardealului nostru tânăr, 
prin V, V- Tilea şi cu ajutorul oa
menilor de casă şi a agenţilor aces
tora tn Maramureş, au pus la cale 
cu complicitatea politiei şi procuro
rului, mişelescul atentat contra mea■

Voi iubiţi prieteni, ca ardeleni, a- 
veti datoria în primul rând să pu
neţi la stâlpul infamiei nu pe neno
rocitul sergent Stan Vasile. care a 
tras glontul asasin, ci pe acela ce a 
înveninat moravurile politice ale Ar
dealului şi care a dat cea mai des- 
gustătoare pildă de parvenitism şi 
necinste, schimbând modesta casă 
ardelenească de unde pe vremuri au 
ieşit oameni mari cu suflete curate

Alegerile senatoriale din Franţa 
s’au desfăşurat în 30 de departa
mente din metropolă şi în departa
mentul Oran din indiile franceze.

Alegerile au trei scrutinuri. Pentru 
a  fi ates la primul scrutin, candida
tul trebuia să obţină majoritatea ab 
solută.

De remarcat e că d- Pierre Laval 
preşedintele consiliului de miniştri 
şi ministrul de externe al Franţei, a 
obţinui această majoritate în ambele 
departamente unde şi-a depus can
didatura.

După primul şi al doilea scrutin, 
care a decurs în perfectă ordine şi 
linişte au fost aleşi 82 de senatori,

Consfătuirea
din Capitală

In vederea marei adunări dela 14 
Noembrie a. c. ardelenii din Capitală 
au fost chemaţi la o consfătuire.

In acest scop iniţiatorii acestei con
sfătuiri, dnii Gh. Pop şi dr. Aurel Do- 
brescu, foşti subsecretari de stat au 
lansat un manifest în care, Intre altele 
se spune:

„Noi ardelenii din Capitală, nu pu

şi gânduri înălţătoare, cu palate câş
tigate în tovărăşia necinstită a ace
loraşi evrei pe cari în numele unui 
pretins crez politic îi combate- A- 
ceasla ruşinoasă figură V- V- Tilea 
trebue vestejită cu toată tăria, pre
cum Irebuesc înfierate loate slujile 
lui cari vin să infecteze viata poli
tică ardeleană-

Se înşală însă totl mişeii şi ne
trebnicii cari şi-au impus asasinarea 
mea, crezând că mă vor intimida şi 
îndepărta de pe drumul meu şi dela 
scopul pa care îl urmăresc- După 
toate loviturile, eu şi mai îndârjit, 
cu puteri însutite şi credinţă întărită 
voi merge înainte pe drumul spinos 
al Bădăcinului, convins fiind, că de 
aci vine mântuirea neamului meu 
românesc şt bine sărmanului meu 
judeţ din baştină-

Iubiţi prieteni, fiţi siguri de credin
ţa mea şi aveţi încredere în puterea 
mea de luptă, primiţi din nou mul
ţumirile mele pentru prietenia şi dra
gostea ce mi-ati arătat-o şi asigura
rea că împreună cu voi, voi lupta 
până la învingerea definitivă a cre
dinţei noastre-

Copalnic-Mânăştur, la 20 Oct-1935- 
Dr- Ilie Lazar.

D. Dr. Ilie Lazăr, a primit 
următoarea telegramă dela 

d. Iuliu Maniu.
Dr. Ilie Lazăr, fost deputat

Copalnic-Mănăştur.

Simleul Silvaniei-
Adănc revoltat şi îndurerat de 

atentatul săvârşit în contra Dami- 
tile, le rog să primeşti toată simpa
tia şi compătimirea mea, şi cele mai 
bune urări de grabnică însănătoşire•

Cu frăţească strângere de mână- 
Iuliu Maniu-

dintre cari 25 sunt noui aleşi, iar 
restul realeşi* A treia votare a avut 
loc ieri noapte între oarele 20—22. 
Rezultatul încă nu se cunoaşte 

Totuşi deoarece la primele două 
scrutinuri s’a obţinut rezultate defi
nitive de 4/5 din locuri se pot afir
ma de pe acum că politica senatu
lui nu va suferi modificări importante- 

Se observă totuşi o uşoară orien
tare spre s'ânga. Numai în departa
mentul Seine s a u  ales la primul 
scrutin, 7 candidaţi ai frontului po
pular.

Majoritatea în Senat va rămânea 
deci majoritate de s'ânga.

ardelenilor
I tem să nu dăm partea noastră de con- 
I tribuţiune la marea manifestaţie a ţă

rănimii româneşti din toată ţara.
Trebue să dovedim că tot ce e plu

gar şi muncitor simte şi gândeşte la 
fel cu marii conducători ai naţiunii, 
domnii Ion Mihalache şi Iuliu Maniu 
şi-i susţine în lupta pentru un viitor 
mai luminos şl mai bun.

Pe pagina I la locul unde se vede 
articolul „O desminfire dela Balşa" 
era pus un articol întitulat „In veacul 
servilismului “ (Rugăciunea poporului 
din Canaan către împăratul săuj iscălit 
de subsemnatul pe care însă deştepţii 
dela cenzură l’au tăiat.

Noi nu avem altă cale decât justiţia 
căreia probabil ne vom adresa pentru

După cum s’ar vedea din cercurile 
partidului liberal, ei n’au complectat 
demnitatea de preşedinte a organiza
ţiei lor judeţene păstrând locul pen
tru eventualitatea plecârii lui Mitiţă 
dela „Banca Naţională*. — De-aici 
se poate deduce precis că Mitiţă şi 
acum se consideră exponent al par
tidului liberal ia judeţul Hunedoara 
şi că înţelege să facă politică mai 
departe Ia acest fel. — Această ati
tudine a lui Mitiţă insă este o sabie 
cu două tăişuri căci regulamentul 
„Băncii Naţionale" interzice ca guver
natorul să facă politică militantă şi 
dacă Mitiţă se menţine în această 
atitudine se pune Întrebarea că ce va 
zice „Banca Naţională®.

Pentru aceasta şi poate chiar in 
interesul lui Mitiţă ar trebui ca par
tidul liberal din judeţul Hunedoara 
să-şi complecteze locul de prezident 
al organizaţiei sale, alegându şi un 
nou prezident căci numai aşa patern 
avea probabilitatea că Mitiţă nu se va

Partidul Nat onal-Ţărănesc când a 
hotărât să tină în 14 Noembrie a. c 
la Bucureşti o adunare mare pen
tru doborârea partidului liberal şi-a 
dat seama că guvernul va face tot 
ce este posibil pentru împiedecarea 
acestei adunări.

Astfel Ministrul de Interne Incu- 
let s’a prezentat zilele trecute la dl 
preşedinte Mihalache şi i-a adus la 
cunoştinţă că guvernul numai aşa 
permite să se tină această adunare 
dacă se va tine într’o singură sală, 
poporul să treacă numai pe o anu
mită stradă şi în nici un caz nu per
mite ca coloanele partidului să treacă 
prin fata palatului Regal unde stă 
M. S. Regele sau să stea în piaţa 
palatului Regal.

— Sau furnalele stau şi Fiilep
Este foarte interesantă purtarea 

liberărilor din judeţul nostru cari nu 
mai contenesc cu laudele. Noi ştim 
iasă că lauda de sine nu miroase 
bine şi privind mai adânc lucrurile 
vedem că este laudă goală. Astfel 
este cazul vitejilor dela Hunedoara 
a d-lor Bursan şi Fiilep cari încân
taţi peste măsură de „opera® lor cu 
îndiguirea au ţinut ca împreună cu 
întreagă compania B/âncoveanu şi 
sori fă  se fotografieze în repetite 
rânduri în dreptul porţiunii ce se în- 
digueşte. — Ei cred că aceasta ar 
fi o mărturie mai hotărâtoare pentru 
calculele lor politice şi demagogice. 
Uită însă că în timp ce ei se foto
grafiază furnalele stau şi fată de tinr

a vedea cu ce drept se taie asemenea 
articole cari nu vizează pe nimeni, iar 
cine ar susţine câ în med alegoric se 
vizează instituţia regalităţii să ştie că 
suntem plini de respect faţă de Co
roană, vom demasca însă cu toată ho
tărârea Iipitorile de pe spinarea Ţării.

mai ocupa aşa de aproape de ches
tiile politice din judeţul nostru.

El crede insă că poate va mai afla 
proşti pe care să-i joace aşa cum 
cântă el, — fnsă trebue să ştie că 
liberalii încă au cadre prea încărcate 
şi se impune o premenire şi o schim
bare In conducere iar el să fie deo
camdată mulţumit cu cele câteva sute 
de mii cari le primeşte lunar ca sa
lar dela „Banca Naţională®, — Ast
fel el trebue să ştie că mai sunt şi 
alţi liberali cari au jertfit şi-au mun
cit şi cari n’au ajuns încă nici depu
taţi. Astfel nu va putea să rămână 
şi eu capra şl cu varza, adeca şi cu 
postul dela Banca Naţională şi cu 
preşedinţia deghizată a organizaţiei 
judeţene liberale de-acici.

Dacă partidul liberal nu va ţine 
seama de aceasta se aşteaptă la mari 
frământări şi desbinări între liberalii 
nemulţumiţi de-aici.

Din aceste măsuri se vede clar 
că guvernul tremură de adunarea 
partidului naţonal-ţărănesc şi mai 
ales se teme ca nu cumva M. S. 
Regele să vadă cât popor se adună 
Ia Bucureşti şi cere alungarea libe
ralilor dela cârma Tării.

De altfel am aflat că şi din jude
ţul nostru se pregătesc să meargă 
peste 2000 de persoane iar comite
tele partidului nostru de pe sate, se 
organizează de pe acum în vederea 
marei adunări dela Bucureşti şi-şi 
conshtuesc listele de participanţi. — 
De-aici se vede cât sacrificiu este în 
poporul nostru şi câtă dragoste faţă 
de partidul naţional-ţărănesc şi con
ducătorii săi Ion Mihalache şi Iuliu 
Maniu.

cu Bursan se fotografiază —
purile de-altădată lucrează în fabrică 
cu 2000—3000 de muncitori mai pu
ţin. Aceasta însemnează lipsă de 
pâne într’atâtea case, lipsă de parale 
în viaţa economiei locale, însemnea
ză consecinţe nemăsurate pentru po
pulaţia care pretind Dumnealor ca 
să-i urmeze şi să-i voteze în polit că.

Norocul însă este, pentru această 
Ţară, — că poporul din jurul Hu
nedoarei ştie cu cine are de-a face 
şi ştie că pe Bursan yi Fiilep îi in
teresează întâiu de toate mandatele 
lor de parlamentari, şi prin această 
prizam judecă bunătatea lor apa
rentă şi speculativă.

Dr- S• T. „

Alegerile din Franţa
s ’au terminat cu izbânda partidelor de stânga

Dr. Âlex. Herlea.

Mitiţă mai face sau nu politică ?

B. D-

Adunarea Comitetului Partidului Naţional Ţărănesc din 
jud. Hunedoara va avea loc în ziua de 3 Nov. a. c. la care vor 
participa d-nil Ion Mihalache, Mihai Popovici şi alţi fruntaşi. 

Amănunte in Nr. viitor al ziarului nostru.

Ce s’a hotărât pentru 
adunarea dela Bucureşti

Ţara arde şi baba se piaptănă
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Un dar al Dlul Ion Mlhala- 

Ch0, Dnul Mihalache, preşedintele 
partidului naţional-ţărănesc, în do
rinţa sa de a veni în ajutorul fetelor 
«i al bâeţilor dela tară, a dăruit pe 
seama Ministerului Instrucţiunii, fosta 
sa gospodărie dela Topoloveni Gud. 
Muscel). La 1 Noemvrie se va în
fiinţa aci, o scoală de gospodărie 
practică, unde fetele si femeile din 
regiunea Muscelului vor putea să 
primească îndrumăiile practice în 
ceeace priveşte arta de a găti mân
cările, precum si altele legate de gos
podăria femeii dela tară.

Lopodni. Sâmbătă 19 1. c. a a. 
vut loc In sala Rest. „Central* din 
Orăştie logodna dlui Gh. Iloiu cu 
d-şoara Nica Herlea.

Prezentăm pe această cale tineri
lor logodnici felicitările noastre.

*
N e n o r o c i®  S c u tu r ă .  In

Târnova jud H n doare, bătrânul 
Aron Ungur. <! ; 75 o ni, s a dus la 
cazM jl da f r  ţu; ă -»ci mai multi 
^â-*^ i ;ă  a’Gu a rv t't, 1 poi s a u  dus

c .‘■ă, ăci terminase cu t erţul. Aron
' ku a ră . as citind o gnzetă, dar 

Î î curând a : do ;nit, fiind amefit de 
oeuiură- Venind bâhânul ce 82 eni 
Aron Temuta si găsind pe Aron Un
gur adormit, i-a dat câteva lovituri 
de ciomag în cap rănindu-1 grav. 
Acum Aron Ungur se află greu bol
nav de moarte. Iafă unde duce ne- 
grija, ca să nu zic beutura, la fier
tul rachiului.

*
Dela Bsptiit’i din Romania.

In săptămâna trecută secretarul a- 
lianţei baphştilor din toetă lumea, 
un anumit Rosbnîk, i-s’a prezentat 
dlui ministru de interne inculet si i 
8 a plâns, că baptiştii din România 
ar fi prigoniţi si că nu sunt lăsaţi 
8ă-şi tină legea în deplină libertate. 
D-l ministru de interne încuie t i-a 
arăta» reprezentantului baptiştilor, că 
cele spuse de domniasa nu sunt a- 
devărate, deoarece baptiştii tocmai 
asa îsi pot face rugăciunile, ca 31 

oricare alţi credincioşi creştini. Mai 
departe dl ministru Inculet a arătat, 
că baptiştii dela noi nu vreau să 
pură  mâna pe armă şi de aceea ei 
sunt aspru pedepsit* când sunt chie- 
meti la armată Secretarul baptist a 
a  răspuns la spusele dlui Inculet că 
e mirat de ceeace aude, deorece 
legea bapt<* ă nu opreşte a prinde 
arma şi ca lovMă Hespre asta l-a 
dat pe-un sht tist din Anglia 
care este generai în armata engleză. 
DI secretar Rosbriik i a dat în acest 
înţeles dlui ministru Inculet chiar şi 
o scrisoare, spre a o arăta la bap
tiştii noştri, cari se parc, că sunt mei 
baptişti, decât baptiştii din Anglia, 
cari se poartă cu mare dragoste fată 
de tară şi o slujesc din toate pute
rile lor.

*

Sal ameninţat de turbare.
In comuna Hodoş Bodrog aproape toti 
oamenii sunt amenin|aţi de turbare, 
deoarece un câine turbat al văcarului 
a muşcat mai multe vaci, dela cari 
oamenii au mâncat lapte. Astfel în
treagă familia lui Iovanov Arcadie şi 
familia ginerului său Vuia Gheorghe 
din Bodrogu nou, au fost duşi la Ins
titutul Pasteur din Cluj.

*
Japonia se pregăteşte de 

rftzbolu. In cei din urmă 70 de ani 
Japonia a ajuns o mare împărăţie, care 
se trage în degete până şi cu Statele 
Unite Americane, pe când China a slă
bit mereu, iar poporul ei a sărăcit şi 
a ajuns muritor de foame. Subt cuvânt 
că vrea să o scape dela prăpăd, Ja

ponezii au sotărât astfel acuma să pună 
mâna pe întreagă China. Ei nu se mai 
mulţumesc numai cu cele câteva părţi 
smulse până acuma din trupnl ei uriaş, 
ci o vor toată!

Guvernul japonez a vestit astfel pe 
toată lumea că va porni încurând o 
acţiune pentru unirea neamului galben 
şi că în acest scop va încerca să scape 
dela ruina economică împărăţia chineză. 
Va face dacă trebuie, lucrul acesta 
chiar şi cu armele. Declaraţiile acestea 
sunt limpezi pentru toată lumea. Ele 
arată hotărârea nestrămutată a Japoniei 
de-a pune stăpânire pe China şi pla
nul acesta şl-l va duce cu siguranţă 
la îndeplinire, fără ca cineva s’o poată
împiedica, fiindcă are destulă putere.

♦

Schimbare de guvern Tn 
Grecia. Schimbarea din Grecia a fost 
mai adâncă. Acolo a fost o adevărată 
revoluţie, fără vSrsîri de sânge. Căde
rea guvernului a fost provocată de ar
mată. Câţiva generali s'au prezentat 
primului ministru, Tsaldaris, şi i-au 
cerut să grăbească aducerea în ţară a 
regelui George. Primul ministru n’a 
vrut să stea de vorbă cu ei şi atunci 
a chemat pe ministrul de războiuj ge
neralul Condylis pe care l-a Întrebat 
dacă se poate bizui pe armată împo
triva nemulţumiţilor. Generalul a răs
puns că nu se poate bizui. Atunci 
primul ministru şi-a Înaintat demisia. 
Puterea a trecut cu ajutorul armatei, 
prin lovitură de stat, în mânile gene
ralului Condylis. S’a convocat apoi a- 
dunarea Naţională care a votat des
fiinţarea republicii chemând pe cetă
ţeni să întărească acest vot tn ziua de 
3 Noemvrie a. c. Până atunci gene
ralul Condylis a fost declarat regent.

«

Ultima dorinţă a unui con
damnat. Intr’un orăşel american a 
fost condamnat la moarte un bărbier. 
Zilele trecute urma să fie spânzurat. 
După legile ţării, judecătorii l-au în
trebat dacă are vre-o ultimă dorinţă, 
care, decă se va putea, îi va fi înde
plinită. Bărbierul a rugat atunci să 
i-se îngădue să barbirească pe procu
rorul care l-a condamnat. Cererea nu 
i-s’a îndeplinit, căci de bună seamă 
procurorul acela ar fi fost mai altcum 
bărbierit.

*

Cflt porumb aVem. In anul a- 
cesta s’au produs pe pământul ţării 
noastre patru milioane opt sute de mii 
tone de porumb. Un mi ion de tone 
se poate trimite peste graniţă, se poate 
vinde streinilor, restul însă ire^ue să 
rămână pentru trebuinţele ţ? cai 
ales că unele cereale, ca o Ir- 
sul, din pricina .secetei nt s .cut 
aproape de loc. In ce priveşte ^râu), 
se pot trimite peste graniţă trei sute 
de mii de tone. Se vorbeşte însă că 
guvernul nu va permite ca grâul să 
iasă din ţară, deoarece situaţia Euro
pei nu e prea liniştită şi în înprejură. 
rile de azi, multe se pot întâmpla de 
pe o zi pe alta.

*
A născut Tn gară. Femeia Floa

rea Dascăl, de 27 ani, de fel din co
muna Moroieni, jud Dâmboviţa, a fost 
dumineca trecută la o nuntă a unei 
rude într’o comună învecinate. In drum 
spre casă femeia s’a oprit In gară la 
Pucioasa ca să ia trenul. Din pricina 
oboselii dela nuntă poate, în gară a 
ajuns-o durerile facerii şi a născut un 
băiat.

*
Grăxăviile foametei In China

In părţ;Ie de miazănoapte ale pro

vinciei Honan din China a fost o re
coltă atât de slabă, încât oamenii nu 
mai au ce mânca. Din pricina aceas
ta se spune, că părinţii îşi vând co
piii mai mari, iar pe cei noui năs
cuţi ti ucid, ca să nu trebue să-t 
hrănească.
a n a m a m a B n a m i

No. 1332/1931.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţa publică î i  serzul legii arde
iul LX. din legea 1881 § 102 res
pective LXI. din 1908 § 19 cumcă 
lucrurile, următoare ş. a. 2 vaci roşii 
cu alb, 5 capre şi un car pentru 
vaci, cari în urma decizului No. 
141—1931 al Judecătoriei Pui, sau 
execvat îa 3 Iulie 1931 In favorul 
executorului Popa Alexandrina repr. 
prin advocat Dr. Mihai Tirea împo
triva execvatului locuitor din Ohaba 
de sub Piatră, pentru încasarea ca
pitalului de 23.300 Lei şi acces prin 
ex cuţie de acoperire şi cari sau 
preţuit în 11500 Lei, se vor vinde 
prin licitaţie publică.

Pentru efeptuirea acestei licitaţiun 
pe baza decisului Nr. G. 1547—-1931 
al Judecătoriei Rurală Pui, se fixează 
terminul pe ziua de 12 Noembrie 
anul 1935. orele 10 p. m. în Comuna

Ohaba de sub Piatră, la faţa locului 
şi toţi cari au voie a cumpăra, sunt 
îavitaţi prin acest ediet cu observa
rea aceea, că lucrurile susamintite 
vor fi vândute tn senzul legii XI. din 
1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai 
mai mult, lângă solvire în bani gata 
şi în caz necesar şi sub preţul de 
strigare.

Pretenţiune care e de încasat face 
28.300 Lei capital, dobâocile 13 50# 
socotind din 30 Iulie 1929 iar spese
le până acum stabilite de 3865 LeL 

întrucât mobilele cari ajung la li
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şl-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prexentă este ordo
nat şi în favorul acestora tn semul 
articului XLI din 1908 §. 20. 

Petroşeni, Ia 15 Octomvrie 1935.

Portărel: Indescifrabil.

Anunţ.
Vând^ sau'esarindez

26 Jughere pământ
pământ arabil de calitatea I-a 
afător în hotarul comunei REA.

Dr. LEO PARASCA 
medic 

HAŢEG.

“  HOTEL, şi RESTAURANT
tn ORAŞ T i E
Anunţăm cu onoare publicul din Judeţ că:

s’a deschis terasa d e  vară
fiind azi locul de întâlnire a elitei din Ioc şi jur, — unde cântă o muzică de jaz de 
primul rang. — H O T E L U L ,  oferă cele mai confortabile camere pentru voiajori — 
R E S T A U R A N T U L  este neîntrecut In specialităţi d e : mâncări, şi băuturi.

Domnii funcţionari, preoţi învăţători şi notari se bucură de 20 procente redueere la preţuri. 
Rugăm sprijinul onoratului public. Cu stimă DIRECŢIUNEA.

Un pian
modern de vânzare.

adresa la administrata ziarului.

De vânzare
1 Timbală în cea 
mai bună stare.

Adresa la administraţia ziarului.

*

Sandale  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin da Textila fi fncăltâ minte 

cel mal eftln Izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

de textile.
Pantofi de dame, domni şi de copii, 

cele mai elegante asortimente.

Magazinul de mode

(AROL ZOBEL
oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămă«l, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dame «I copil

a
cu preturi sol ide

Cotiti şi răspândiţi „SOLIAii

Tiparul tipografiei HIrsch, Deva 1935.Jirant: Dr. Alex. Herlea*


