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Dacă nu ar fi fost democra
ţia noi toţi am trage azi 
plugul în ogorul străinului.
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Fraţ i  H u n e d o r e n i !
Anul nou ne-a adus noutăţi politice: alegere 

de deputat în locul rămas vacant prin promovarea 
Dlui Mitiţă Constantinescu de gvernator al Băncii 
Naţionale.

Pentru partidul nostiu 
această alegere parţială este 
prileju de luptă. Noi, această 
luptă o ducem pentru D-l 
Ghiţă Popp, fost ministru şi 
reprezentant desăvârşit a i- 
deilor şi acţiunei simbolizate 
în persoana D-lui Mamu 
Luptând cu D-sul şi pentru 
D-sul luptăm cu Dl Maniu 
şi Dl Mihalache.

Această luptă o vom da 
cu toată vigoarea pentru 
afirmarea renumelui nostru tradiţional, pentru biruinţa 
Dlui Ghiţă Pop şi pentru dovedirea popularităţii 
partidului naţional ţărănesc.

Trăiască candidatul nostru Dl G hiţă Popp!

Trăiască partidul Naţional-ţărănesc.

Cum stau liberalii intre ei.

V e s t e  b
Pentru cetitorii rostri ş’ pentru 

toţi oamen'i cinstiţi şi de bună 
credirţî avem o veste bură.

Numărui Iniâi din anul acesta 
al ,,SOLIEI" noastre naţionzl-ţără- 
nlste apare în tiparul tipografiei 
.LUMINA*, societate coopera
tiv^ de noi înfiinţată cu sediul în 
Orăâtie,

Această înfăptuire e«U î nbăcu 
rătoare din mai mălte pur e te de 
vedere. întâi pentrucâ nu mai tre 
buie să alergăm pe la D2va ca 
să ne putem tipări gizeta; în al 
doilea ând pentrucă am lipsit, prin 
aceasta pe adversarii noştri vala- 
bh şti şi români de operată, de 
putinţa de a ne acuza cr scoatem 
ga^e a la o t pirnţă ovreiască ş 
— In al t eilea iâad, pentrucă 
putem anun a fafiinţjrea unei ti
pografii organizată pe princpil 
cooperatiste.

A dispune de o tipografie pen
tru scoaterea urni gazete politice 
însemeează a avea la înderrâiâ 
un sigur ş important Instrument 
de reazim în lupta politică. Sunt 
cunoscute mo avurile partidelor 
politice dela noi, cari îatrebuin- ; 
ţează toate mijloacele şi se folo
sesc de to te apucăturile, ca să 
facă st amuţească gasul adversa
rului. Şi în această direcţie, nu se 
sf esc a cumpăra sau persecuta 
tipografiile comerciale cari editează 
gazete politice. De aceste incon
veniente, de acum, este pusă la 
adăpost gazeta noastră.

In al doilea rând tipografia în
fiinţată de noi este un răspuns 
prompt şi demn la adresa ce or 
cari ne batjocuresc., Am fost bat- 
coriţi, am fost atic iţi şi insultaţi 
de gazeta dlui Vlad; că suntem 
jidoviţi. Şi în sprijinul acestei a- 
firmaţii se invoca faptul că scoa
tem gaz ti la o tipografie ovre
iască. Nu am răspuns şi nu am 
lămurit, până acum, această ches 
tiune. Acum însă. a so^it timpul, 
să prezentăm, în adevâiata sa lu
mină, pos u a morală şi făţărnicia 
patriotică şi românească a acelora 
cari şi-au făcut scop politic din 
clevetiri şi minciuni.

Noi când s’a despărţit dl Vlai 
de noi, am hotăiâc să scoatem 
gazeta no.stră mai departe, Ne-am

u n a .
dus Ia tipografia dlui Vlad ş’-am 
cerut 3â ne o tjpărească p^ rlată. 
Am rost însă ref.izaţ*. În s himb, 
nu an conten t a ne batjocori pe 
această chestiune, îosinuându ne 
oplmei publice ca vânduţi streini
lor. Faţă de toate acestea noi, azi, 
putem răspunde cum a răspuns 
sf. Cyrii din Ierusalim jidovilor 
ca'o rn aiori: „non loquimurmagna 
sed facimus magna“ . Noi nu vor 
bim lucruri mari, cl facem lucruri 
mari.

Ce au realzit d-şii de rând 
s’au despărţt de noi? Şi-au aso
ciat toate scursurile vieţii intelec 
tuale şi au ocrotit pe toţi infir
mii gândirei şi a scrisului, ca să 
se privească şt să cetească în ga
zeta. pe care o scriu, trate necu 
vi'nţe e, toate impe.f cţiunile ş 
toate defectele condamnabile.

Este momen ul prin urmare, să 
judece opima publ că moralitatea 
şi românismul acestor domni; este 
cazul să se fixe?e judecata si sen
tinţa concludentă asupra since i- 
tâţti ş seriozităţii mişcâr i care se 
?gitâ sub loznica v Lchismului 

• chiar şi numai din această întâm 
plare.

In al treilea rând sceastă tipo
grafie are însemnătate prn felul 
cum a luat fiinţă. Potrivit ideoo- 
giei statului ţărănesc înfiptă î i pro 
granul partidului national ţărănesc, 
cooperaţia esle ferma economică 
menită să înlocuiască forma libe
rală a economici îi temeistă pe c - 
pita’. Tipografia înfiinţată consti 
tuie o realitate şl un argument, 
că soidaritatea este un agent de 
înfăptuiri în economia naţională, 
c re are avantagiul asupra realiză 
rilor capitalize, că mobilizează su
fletele şi ie leagă întreolal'ă nu nu 
mai prin J gătura interesului, ci 
ş: p in sentimentul binelui pubic. 
Ace stă înfăptuite reuşită nechia 
mă ia a;te înfăptuiri econemice 
pe bază de prtre pii cooperative. 
Şi, nu ne vom opri jână nu Ie 
vom real za spre b nele şl înălţa
rea fiinţei etnice rorrâ ieşti.

Iată dec i motivele pentru ra i 
înfiinţarea lipi g a'iel „LUVliNA* 
constitue o veste bună şi un semn 
de inbucura e.

VERAlX
*

Liberalii din judeţul nostru s ’au cer  
tat amain c între ei cu privire la can
didatul pe care să 1 pună în aceste 
alegeri. — Asifel au fost aspiranţi 
mai multe persoane între cari Pre
fectul Mioc. Dir. Sporea, R -mus Hei- 
lec, Dr. Igna etc. După ce 2 săptă 
mâni decând s ’au deschis alegerile 
s’au tot certat si nu au reuşit să se 
înţeleagă să pună $i ei un candidat, 
— cu chin si vai î i săpt. aceasta 
au hoiăiât să 1 pună pe Părintele 
Mioc. Ei zic în sinea ior că Mtoc 
ar fi cel mai cunoscut între oameni. 
E adevărat că decând a ejuns pre
fect pă' nteie Mioc s ’a făcut cunos
cut prin jude t însă s ’o făcut cunos
cut pentru fapte de cari poporul 
cinstit nu l uită si nu-i iartă. Astfel

poporul nu uită că el a fost acel 
prefect care a dizolvat consiliile co
munale alese din voinfa poporului si 
cari le-a înlocuit cu comisiuni interi
mare, — de asemenea nu uită că el 
a fost Prefectul care a dat ordin la 
notari să nu şteargă aruncurile, ci 
împă't'ndu le pe 5 ani să le mai pu
nă odată asupra comunei.

lată deci cine este candidatul li
beral pe care-1 cunoaştem după fap
tele rele cari au fost toate în contra 
poporului si în conlri Ţărănimii.

Până ce canoidatul partidului li
beral este fostul prefect Mioc, can- 
d datul partidului Netional'Tărănesc 
este fostul ministru Gh. Popp, unul 
dintre cei mai luminaţi ţi cinstiţi fi 
ai Ardealului.
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Cum se respectă înjud. nostru 
autonomia comunelor.

Legea ad ministreţiunei locale tri
mite în atribuţia consiliilor comunale 
votarea bugetului comunei, iar art 
61 d n legea f nanţelor locale dis 
pune, că .partea cuvenită comune
lor din i opozite se varsă d rect de 
către ag-nţii de încasare In cc-seria 
comunelor sub sancţiunea, pedepsei 
de abuz de putere "

Fată de aceste texte de lege pre
cise u i categorice ce aflam în jude
ţul nostru ?

Dl Prefect, preot de profesiune, 
care pus pe banca acuzeţ lor pen
tru destituirea ilegală a unui primar, 
în fiţa  Tnbu^alu ui cu .lipsa de 
orientare în chestiuni de drept* s’a 
apărat, a d sous înscrierea în buge
tele comunelor din of ciu a unor su 
me foarte considerabile pentru .con 
strucţii" &i insulutiuni, a căror sub
venţionare în criza economică de a- 
cum putea fi amânată, fă ă ca ace  
lea să sufere vre’un prejudiciu.

Probabil însă s’ar fi supărat unii 
antreprenori, protejat" regimului ac
tual al căror interese trebuie se pri
meze. ori-ce ar fi hotărât consiliile 
comunale.

Asemenea din impozitele încasate 
de agenţii fiscului cu r dicaiea slă- 
ninei din cămara cetăţeanului gi a 
păturii în timpul iernei de pe patul 
copiilor lui si cu alte metode, până 
acum la noi necunoscute (cu cari 
tot liberalii ne a «fericit") comunele

Dl Stelien Popescu directorul zia
rului t,Unwersulu, preşedintele L gii 
Antirevizioniste din România şi fost 
ministru de just e în fostele cabinete 
liberale, dă certificatul de moralitate 
guvernului liberal, printr’un articol 
de fond, publicat în ziarul nUniver- 
siil“ în numărul de Crăciun:».. în- 
lăuntrill statului nostru, minciuna a 
luat locul adevărului; fanfaronada, 
locul cum intenei; voibele goale şt 
late, locul seriozilăt", jafu l în averea  
statului este ocrotit cu îndârjire prin 
falsuri şi calomnii, dela tribuna par 
tcmentului iar imoralitatea bântuia 
cu furie pretutindeni, sfidând să  ăcia 
şi foametea, pe care anul acesta Pro- 
vid ntă a mai tr mis-o ca un stm n  
prevestitor al greutăţilor cari ne aş
teaptă-“

Când un om şi bun român de ta
lia dlui Stelian Popescu rost* şte ast 
fel de cuvinte gre e, lipite de orice 
pat mă şi egoism, isvorâte numai şi 
numai dintr’o deplină înţelegere şi 
cunoaştere a prob emelor de Stat, 
guvernul dlui Tă ărescu, ar trebui 
să se retragă cu u i ceas mai de
vreme din frur tea Ţării Cuvintele 
dlui Stei an Poaescu consntue un 
reclizitoriu fin, dar apăsător al gu
vernării dlui Tătăescu.

De altfel, ajatănle guvernului de-a 
pune sau nu candid ti în ju d tH e  
unde au loc alegeri parţiale, este uri 
suficient indiciu că InaUul Guvern a 
înţeles cd Oii unde va depune can
didaturi, uzând numai de mijloace 
cinstite in decmsul propagandei şi 
alegerilor, va înn gstra  un eşec si
gur, fund convins că tara e sătulă 
de dânsul până la saţietate

§i dacă ne întrebăm, era necesar

de un timp încoace nu-şi primesc 
cota parte revenită lor pentru aco- 
peitrea chiliuelilor locale urgente 
prin natura lor, pentrucă trimişii d ui 
Prefect încasează aproape integral 
acelea cote pentru „construcţii** şi 
inslrtut» le centrale subvenţ.onate de 
comune-

Dla, pnmar sau funcţionar comu
nal Snzadar veţi fi poate împreună 
cu toti locuitorii la cur*nt cu plata 
impozitelor, nu puteti ajunge la sa
lami Dvs- binemeritat, ca să nu su
fere cumva lucrările acum în toiul 
iernei (I ?) l i construcţiile patronate de 
dl Prefect-

Ni-se pare, că să cam grăbeşte 
dl Prefect cu încesarea .subvenţii
lor" oclroială comunelor!

Graba aceasta trebuie să fie în le
gătură cu teama Daale de o schim
bare apropiată de guvern-

Ne place să credem în temeinicia 
îngrijorării diui Prefect şi dacă la a- 
legerea parţială din 18 Februarie a. c- 
alegători acestui judeţ vor vota sem
nul Partidului National-Ţârănesc, vor 
scăpa tara de haosul în care Parti
dul Liberal a împins o şi votul lor 
va mătura şi pe toti diletant" şi de
legat" fără pregătiri, puşi de acel 
partid in fruntea unor administratiuni 
de Stat-

Pui, la 5 Ianuarie 1936.

Dr- Mihai Tirea 
advocat.

ca guvernul să-şi depună candidat" 
săi în toate judejele, trebuie să dăm 
răspunsul afirmat v că „da" dai fi nd 
faptul că  alegerile parţiale sunt cel 
mai bun indiciu prin care sa cons
tată fără nici-o falsificare, populari
tatea unui partid, indicând totodată 
ş 1 succesiunea sau rămânerea cea 
ma departe la guvernare.

Dar dacă guvernui n a făcui-o, a 
lăsat de înţeles că i lipseşte acea  
autoritatea morală de care irebue 
să se bucure un guvern de rr.â ă 
forte.

Vor mai putea Lberalii să promifă 
târănimu înşelate, lucruri ca acelea 
că vor iefnni produsele agricole? 
„Desigur nu 1“ fiindcă dacă n’au fă 
cut-o in 2 ani mergând pe-ai 3 lea, 
mei în restul de 2, nu o vor face.

Vor putea ei să spună că vor a- 
dapta impozitele după capacitatea 
de plată a contr buabilului, când în 
interval de 2 ani, au inventai şţ scos 
la iveala, taxe şi fără taxe de prin 
anii 1920, cu scopul de-a încasa cât 
mai mult pentru a-şi plăti client" 
de club, numiţi în funcţiile Statului 
cu buget deficitar?

Am avut impresia sub aceşti ani 
de guvernare liberală şi regim fiscal 
excetiv că ne-am găs i într’un pre 
ludiu el epocii fanariote care n a 
cunoscut cei „uniul*. Caracteristica 
guvernării lib rale a fost excesul, 
necunoicând în nici un domeniu cei 
aceia ponderatiune, cei aceia mo- 
derafiune

Si la urma urmei, ce ne ar inte
resa pe noi cei dela roată, falimen
tul liberalilor? Nimic Caiace ne in
teresează este falimentul tării, fiind

că liberalii se învârtesc într’un cerc 
vicios, considerând avutul Statului 
ca un patrimomum al pari dulu1. 
Conduşi de acees ă concept e greş tă 
fundam* ntal, au scos proprietf ţiie 
S'aiului ia mezat

Liberalii trebuie să înţeleagă odată, 
că partidul e partid, ori cât ar fi el 
de mare şi numeros şi Ţara e Ţară,

Intr’o vreme nu chiar depărtat?, 
cărţile didactice, de curs primar, erau 
, uţine pe pi; ţâ şi pline de diferite 
defecte, observau unii colegi, Aiţii, 
în convi-rsaţiuni particulare şi în re
vistele d i speciality ridicau obie* ţiuni 
de felul următor; n’am de unde 2 -  

lege că*ţi bane şi cores unzătoare, 
nu-s atrăgătoare, materia din ele n’are 
viaţă, nu îndeamnă pe copil de a 
face, de a creia etc.

Dacă arm le culturii naţionale, în 
trecutul apropiat, se prezentau în lu
mina de mai sus, azi ele se înfăţi
şează în cond ţiuni mai bune şi cu 
mai puţine difccte, Alături de alte 
progrese, din alt* ramuri de activi
t y  om nească, au progresat şi ele 
mult, faţă de tr< cut. Mai ales în ani) 
de după răsboiu, s’au înmulţit repede, 
cu vit-za acceleratului. Azi dispunem 
de o întreagă literatură didactică. Cme 
ar vrea să le ceteasă  pe toate com
parativ, ar trebui să jertfească foarte 
mult timp. U e e din manualele di
dactice sunt bune, ţ n seamă de noile 
descoperiri pedagogice, altele sunt 
mai puţin bune şi cuprind puţine Ino
vaţii, dar to te utilizabile cu oare
care succes.

In prezent, nim* ni nu se mai poate 
plânge, că n'are de unde alege cărţi 
bune ş lu conformitate cu noile desco
periri pedagogice şl metodice, fiindcă 
piaţa e plică de ele. La începutul fie
cărui an şcolar, alâi editorii, cât şi 
autorii şi grupurile de autori îşi re
comandă manualele lor, ca fiind cele 
mai bune, cele m ii uşoare şi alcătuite 
după cele mai nouţ principii peda
gogice.

După aiâte recomandări particulare

Îi un ori s mi-ofirial , rămâne să se 
acă alegerea manualelor d.dactica. 

Alegerea, deşi avem o întreagă lite
ratură didactică, nu e grea, fiindcă 
nu e tocmai liberă Ea se face după 
aşa zisul ob enu  al pământului, cu
noscut foarte bine de colegii învă
ţători.

Cat p iveşte progresul manualelor 
didactice, ele se referă mai mult ia 
înmulţirea şi îmfrumuţesarea lor teh
nică. In privinţa aceasta, problema 
cârtii de şcoală marchează momente 
Ins» mnate în mişcarea didactică de 
după răsboiu. Judecate însă din punc
tul de vedere al alcătuirii lor peda 
gogice şi metodice, rămâne iacă mult 
dt lăcut, până când învâţămuntul va 
avea cărfile dorite. Problema ac* asta, 
având multe f ţe, cu tot atâtea con
cepţii ş curente deost bite, este foarte 
grea şi nu se poate soiuţona pripit, 
cum e obiceiul la noi, pentrucă tot 
ce se face pripit, nu se isprăveşte 
definitiv.

Una dintre feţele grele ale cărţii 
de ş oală, care s ’ar putea «oluţona 
mai uşor şi mai cu puţină trudă, este 
scumpetea lor prea mare, faţă de si
tuaţia economică grea, în care se af ă 
azi ţrra şi cetăţ -mi ei. Scumpetea 
cărţ or dt şco«lâ primară nu se mai 
poate tolera, dacă dorim răspândirea 
cărţii şi cultivarea masselor. învăţă
torii, cuno când greutăţile cu cari se

înţelegând şi aceia că ţ^ra-i sătulă 
de dâ şii, dar odată cramponeţi la 
putere nu mai ţ n seama de strigă
tele de desnădejde ale ţării, făcând 
şi ei ca Motoc din nuvela Lăpuş- 
neanu „Dacă voi nu ne vreţi, Vă 
vrem noi pe voi.“

Peica Andronic.

luptă părinţii pâr ă pot cumpăra căr
ţile necesare pentru cop ii lor, au 
cerut ţn nenumărate rânduri ieftinirea 
cărţii, p ntruca ea să po-tă pătrunde 
în straturile largi ale mulţimii. Auto
ritatea şcolară cea mai înaltă încă a 
recunoscut acest lucru, luând măsuri 
de ieftinire. M'suri e luate, la înce
putul anului ş olar, n’au avut rezul
tatul aştept.t, dar In tot cazul ele 
constitui* sc un început. Acest început 
trebuie ţinut mereu la suprafaţă, pen
tru a nu ră nânea numai în studiu 
paliativelor, cari nu rezolvă problemi 
ieftinirii manualelor ş:olare nici ta 
parte. In şcoala primară, fie ea la oraş 
sau la sat, cei mai mulţi elevi, sunt 
cei săraci, lipsiţi de mijloace mate
riale. Cine s ’ar îrdoi In adevărul a- 
cestei afirmaţii, se poate convinge 
uşor, cercetând orice şcoală primară, 
In care ar constata realitatea.

Părinţii elevilor săraci, din cauza 
scumpi ţii cărţilor şcolare, în curs de 
3 —4 luni de zile, abia pot cumpăra 
pentru copiii lor manualele necesare. 
Eu vii, lips ţi de ajutorul cărţii, In a- 
cest interval, egal cu */3 din anul 
şcolar, se pierd pe un drum încurcat, 
pe care mai târziu nu îi mai pot des
curca.

Alţi păiioţi, mai nevoiaşi ca cei din 
categoria îctâia, neputând face rost 
de manualele trebuincioase pentru 
copiii lor, preferă să i ţină acasă, ip* 
smdu-i de cducuţie şi instrucţie, )â- 
sându-i să crească pe stradă şi în- 
mulţ nd numărul analfabeţilor, acum, 
In secolul luminii. Şi numărul acestor 
copii, cari numai din cauza preţului 
prea urcat al căiţilor de şcoală nu 
pot urma cursurile şcoalei primare, 
este destul de mare. Nu încerc a face 
statistica lor, pentrucă ar spune prea 
mult. Mă mărginesc să amintesc, că 
Intre aceşti copii se pierd prea multe 
talente şi aceasta înseamnă o pagubă 
naţiona'ă.

Aşa fiind, până Ia ieftinirea manua
lelor didactice, cineva ar trebui să 
ajute pe aceşti oropsiţi de soarte, 
pentru şi ei să se poată bucura de 
binefacerile şcoalei, întrucât şi ei au 
dreptul îa ajutorul societăţii.

Cine să i ajute ?
Comitetele şcolare, de pe lângă 

şcoalele primare, la cari se apelează 
azi atât de des, având bugete ane
mice şi în cele mai multe cazuri fic
tive, întrucât de multe ori nu pot în- 
cassa nici 5 0 ^  din suma bugetată şi 
aprobai ă, n’au posibilitatea să ajute 
elevii săraci cu cărţi. Iu criza morală 
şi materială de azi, eie sunt mulţu- 
mite, dacă pot asigura coabustbilu l 
şi cu âţ*.ma necesară, fără să poată 
trece la noi creaţium, ce se ivesc şi 
bat la uşa şcolii In fiecare an.

Coopei ativele şcolare, cari în anii 
din uimâ, au luai fiinţă, pe lângă câ
teva şcoale mai mari şt din centre cu 
populaţie multă, tocm .i în scopul de 
a veni In ajutorul elevilor săraci, fiind 
înfiinţate mai recent ş> în lipsă de un 
capital mai răsărit, nu pot face mult, 

(Va urma)
A  Grecu•

Certificatul de moralitate
AL LIBERALILOR

G r i j a  s c o a l e  i.

im
de cuis primar. Scumpetea lor Propuneri de ieftinire.
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Datoria l i  miilm do tute.
Editorialul „Etica bancară", de dl 

Dr. Iustin Pop, apărut !n fruntea a- 
cestor pagini din numărul trecut pre. 
zintă chipul fidel al spiritului ce dom- 
neşte astăzi pe la băncile noastre ca 
nici C&nd altădată.

El mai înfăţoşează tristul adevăr 
pe“care atât băncile cât şi luminatul 
congres economic dela Cluj caută ta 
mod idesp.icabtl, să nu-1 vadă.

Căci tntradevâr, cum s ’ar putea 
închipui că băncile şi cu ele creditul 
se va putea reface vrodatâ?

Catastrofa nu s ’ar fi produs f.rcşte 
dacă îi lipsea origina păcatului de 
moarte comis de gaşca hrăpăreaţă, 
lipsită de orice scrupul, care a adus 
la dezastrul financiar de asiăzi.

Slabă mângâiere!...
Cu atât mai greu efete păcatul ce 

a produs defecţiunea care a prins a- 
tât de uşor şi de adânc ta sanctua
rul scump al forţei noastre naţionale 
care a fost creditul nostru.

In loc de „loca credibilia* ce pe 
veci trebuiau să rămână, băncile noa
stre vor fi deacum curse de răspân
tie, ţeseturi de paiangmi, de care ba
nul se va Ieri ca de ciumă 1 

încrederea, acest factor sine qua 
nou s’a năruit decâad băncile şi-au 
sângerat deponenţi, izvorul lor pro

priu de zemislire şi rezervoriul de 
credit din care s ’au nutrit tot timpul.

Deşi această singerare uriaşe şi 
neomenioasă să recunoaşte de toată 
lume?, în mod cu totul curios şi a- 
dânc regretabil nu sa află nici un 
om „de seam ă“ care, desbrăcat d i 
orice considera ţi uni lăturalnice, să 
caute de a o stăvili cu orice mijloace 
în însuşi interesul creditului sdrucinat!

Ei bine, creditul nu se va reface 
atâta vreme, cât sfinţirea dreptului 
de proprietate nu va fi salvaţi 

Călcarea acestui drept, garantat de 
constituţia tării a distrus pe depo
nenţi si prin ei încrederea publică, 
fără de care nu este refacere l 

Mijlocul cel mai urgent pentru a- 
tingerea scopului ce şi-a fixat Con
gresul economic nu poate fi altul d t-  
câi; despăgubirea deponenţilor 1 Un 
imprumut, fie ori de unde pe sub 
soare, cu ajutorul căruia băncile să 
poată reface dreptul încălcat al pro
prietăţii, achitând integral depunerile 
cetăţenilor, cu toate accesoriile!

Iată ce trebuie să facă ministrul 
nostru de finanţe, dl Victor Antro- 
nescu, care a promis că va resolvi 
problema.

Atu't, 11 Dec. 1935.
Dr- Enea Nicola.

Câte fete are Costache Bursan
După câte lasă să înţelegem noi, 

conul Costache Bursan este unul din
tre liberalii cart susţin mai mult ideia 
de partid şi luptă pentru promovarea 
şi întărirea partidelor serioase şi de 
guvernământ cerând desfiinţarea parti
delor mici sau ale grupărilor. Cel 
puţ n sşa se laudă către noi, cum o 
fi vorbind către celelalte partide nu 
ştim, cert este Insă că el a fost a- 
cela care susţinea nevoia colaborării 
pentru lichidarea grupăiit Vaidiste 
şi Viadiste. De îndată însă ce a vă
zut că dl Vaida nu mai candidează 

şi-a schimbat părerea. Desigur noi

ştim că la conul Costache fiecare 
situaţia are justificarea, dar şi mo
rala ei. — Azi el este Intre aceia 
cari lucrează pentru câştigarea dlui 
Vlad ca să dea ordin să voteze fron- 
tiştii cu liberalii.

Dl Bursan desigur nu se gâadeşte 
la viitorul îndepărtat, ci la interesele 
imediate ale dlui Mioc.

Dar dacă dl Viad cu adevărat va 
da concursul său liberalilor, II putem 
felicita pentru calea cea parcurs In 
viaţa lui politică şi ti zice; Bravo 
dlui Viad departe ai ajuns.

De d nu candidează Via si io Viad
Deşi vladiştii din judeţ au depus 

cel dintâiu candidatura dlui Vaida, 
la două zile au retn>s-o şi toată lumea 
s’a întrebat mirată că oare de ce s ’au 
retras din alegeri.

Noi am aflat adevărul şi anume să 
zice că dl Vaida crede că dl Viad 
nu cunoaşte măsura lucrărilor şi că

dl Viad Insuş nu ştie ce slab stă In 
propriul său judeţ. Ori dacă ar că
dea In alegeri chiar dl Vaida ar fi 
mult mai ruşinos decât o retragere 
din alegeri.

Aşa dară noi suntem în clar că 
ei s'au retras de frică.

M ari n e î n ţ e l e g e r i
la l iberali i din Orăşt ie .

Aşa poreclitul întunecimea Sa vă
zând că nu mai merge cu dârzenia 
a luat-o pe calea inversă şi astfel Se 
zice că i-s’ar fi Încredinţat conduce
rea campaniei electorale In sectorul 
Orăştie — Aceasta a provocat mari 
nemulţumiri In sânul liberalilor din 
Ioc cari au crezut că au scăpat defi
nitiv de el. Văzând cum stau lucru
rile Niţu Bracga, D-tru Popi, C. Se-

cărea, Iosif Popu, I. Buduran şi cei
lalţi fruntaşi liberali au declarat câ 
ei nu se vor mişcă nici un paş In 
această campanie până nu li-se va 
da satisfacţie şi nu se va şterge jig
nirea ce li s ’a adus întrucât condu
cerea camp iniei trebuia încredinţată 
organizaţiei din care şi ei fac parte, 
— şi nu dată pe măna unui singur 
om de talia Intunecimei Sale,

f l o a n  B r a n g a
Marţi J î 7 Ianuarie 1936 în ziua 

de Sft. loan s ’a stins din viaţă la 
O ăştie loan Branga, — în vârstă de 
73 ani. —

Defunctul a fost acel fruntaş al vieţii 
româneşti din Orăştie care a luat 
parte activă Ia toate evenimentele 
naţ onale şi cultura'e din oraşul no
stru. De lâ ăr ajuns învăţător la 
şcoala confesională ortodoxă din Oră
ştie — a fost timp de 40 de ani lu
minătorul şi îndrumătorul generaţii
lor. El înfiinţează societatea corală din 
Orăştie câştigând la concursul de co
ruri ţinut la Bucureşti în 1906 me
dalia de aur înălţând astfel renumele 
Ardealului şi a oraşului său. — Mai 
târziu a fost alts me bru în direc
ţiunea Băncii Ardeleana, a fost deco
rat In mai multe rânduri pentru ac- 
tiviutea sa naţională şi culturală. El

a fost un luptător neclintit al româ
nismului de azi şi a rămas pâră la 
sfâ şilul vieţii sale credincios parti
dului naţional-ţărănesc ca un exem
plu de corectitudine şi consecvenţă.

El lasă In urma sa o familie nu
meroasă şi distinsă.

înhumarea rămăş:ţe!or pământeşti 
a avut loc în ziua de Joi 9 Ianuarie 
1936 d. m. la orele 3, serviciul fu- 
nebral oficiindu.se In biserica rom. 
ort. din loc. de către un sobor de 4 
preoţi 1 1 frunte ou păr. protopop 
loan Moţa.

In numele partidului nostru a pa
rental păr. protopop Vaier Paveloniu 
arăiănd merit le defuactului şi evi
denţiind integritatea c a r a c t e r u l u i  
său.

Noi transmitem pe această cale în
dureratei familii condol anţele noastre.

R ă v a ş .
Dl A. Viad afişând pe marele pu

ritan, scrie în gaz ta sa, că află pe 
deplin justificată critica dlui Dr. Io
nel Pop dela Cluj, apărătorul comu
nistului Constantinescu din laşi, — 
făcută !<i cad'ul unui articol judicios, 
apărut în „România Nouă" şi ră e 
de aceeaş părere cu d Ionel Pop, 
că: „fără o adevărată justiţie pentru 
toti în toate împrejurările temelia sta
tului zace în nisip*-

Da, d. VUd spune şi mai mult 
zicând :

„Ca să  putem proceda la reforma
rea justiţiei noastre, trebue, să ne 
reformăm întâiu mentalitatea noas
tră", iar la alt loc vorbeşte de dogma 
juridică, considerată — zice dsa — 
pâaă acuma sfântă cel puţin în Ar
deal, unde ardelenii profesează cre
dinţa, că: Fiat justiţia et perenf mun- 
dus; adecă să fie dreptate chiar

dacă ar peri lumea- Şi după ce a- 
runcă o acuză de patimă vladistă 
asupra d-iui I. Maniu, că acesta a 

răsturnat „ dogma sfântă din Ar
dea l", conclude;

„ ........ trebue să dărâm ăm  menta
litatea păcătoasă, care a pretins dlui 
Maniu, să jertfească pe altarul po
liticianismului pe un bun român, 
cum a fost şi este dl Ştefan R ozvan“.

Nu vom arăta aci, cum denatu
rează d. Viad cazul amicului său In 
vaiditism, căci trebue, să facem alt
ceva Trebae, sâ-i punem marelui 
puritan întrebarea : Şi-a examinat 
dsa co: ştiinţa înainte de a aşterne 
pe hârtie s risul de mri sus?  Dacă 
da, a găsit, că dsa a cinstit şi res
pectat cuiăţenia şi sfinţenia justiţiei 
noastre şi atunci, când a fost vorbi 
de judecarea procesului d sa le? . . . .

Deocamdată atât.

Campania electorală.
Partidul nostru naţional-ţăiănt sc a 

început cu toată vigoarea campania 
electoral pentru a lumina poporul 
In vederea votului dela 18 Febr. 1936.

Astlel săptămâna trecută candida
tul r.oitru dl Gh. Popp f. ministru 
I npreună cu dnii Au ei Dobrescu f. 
ministru, Dr. Nic. Penescu f. s cre- 
tar gen., şi Dr. Leontin Pârvuau vizi 
tat plasa Iha şi au ţinut mai multe 
ÎDtruniri Intre cari o mare întrunire 
Ia co nuna Iha la care au participat 
p-ste 1000 de ţâr» ni.

In ziua de Luni 6 Ian. s ’a ţinut în 
plasa Hunedoara o serie de întruniri 
In comunele Cerna, Cincişi şi Teliuc 
— la cari au luat cuvântul dl Dr. 
Ionel Albu din partea organizaţiei de

plasă şl dnii Dr. Alex. Herlea yi 
adv. Gh orghe Voişanu din partea 
organizaţiei judeţului.

In ziua de 12 Ian. 1936 s ’au ţinut 
mai multe întruniri în pl;sa O/ăştiei 
în comunele Cugir, Vinerea. Şibot şi 
B lomir la cari au hint parte şi dl 
Gh. Popp candidatul nostru şi dnul 
Dr. Aurel Dobrescu f. m nistru. La 
Cugir şi V inuea au luat cuvântul 
dnii lo m  Lupuţu, Petru Danciu, Dr. 
Alex. Herlea, Dr. Gh. Popp, Dr. A. 
Dobrescu şi Protopop Vaier Pavelo- 
niu iar la Ş  bot şi Balomir au ţinut 
cuvântări poporului dnii Dr. Alex. 
H rlea Dr. Gh. Popp, Dr. Aurel 
Dobrescu. Protopop Vaier Paveloniu, 
adv. Sabin Viorel ttc .

CELE 10 PORUNCI NAŢIONAL-ŢĂRĂNISTE

1. Ţara să fie gospodărită cu dreptate, legalitate şl cinste.
2 Democraţie constituţională şi parlamentarism real
3 Rolul muncii ţăranilor şi muncitorilor să între în punga lor.
4. Preţul mărfurilor industriale să scadă aşa cum au scăzut pre

ţul produselor agricole.
5. Biruri ş taxe potrivit cu scăderea veniturilor şl cu o cheltuială 

cinstită a banului public,
6 Valorificarea produselor agricole pe preţuri bune şi un credit 

agricol eitin.
7. Ridicarea burei stări a satelor şi a sănătăţi ţăranilor.
8. Lucrări publice pentru învoirea muncel naţionale.
9. Şcoală ţărănească pentru luminarea şi ridicarea satelor.
10. Dreptatea să se împartă repede, cu cheltuială puţină fi cţt 

toată autoritatea morală.
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Fraţi n&gi£itQi2i ş* plugari
•ter odkiiiiprlasa-Hu nedoana 1
si ft S' j SKtnfii s  ş is i  *;b laluaieiti 
-il Aprapiatai alegeree puner iaiăfi We 
Inc (Ba sEubrieuidaartfc-b mijncă g'ea 
.^ |« ^ » 6 n ^ ^ ^ r b U p ^ â iu n k ;  sa-

® ra h fi£ ft5 ? ia  g u w ă w iyHe‘et cu
bani grei, dar un ftrdeJeen c nsbt nu 
se va lăsa currpwSr He %rgir>ţ i lui 
iţdfrl@ $$d 4ăgir t i nu ade-
«PJlBftCi O'ikxţcBlseti.fblosesc de bine 

ţpr..(apucături de înfri-

Kjln^efe Statului din Hunedoara 
unae muncitor» nu-şt primiseră plata 
flt^îFirWva lun>, în pn jma să băton- 
lor s-au milost vii c*-i de sus si la 
intervenţia delegatei muncitorilor li 
s*a predat o surrâ pentru achitarea 
salariilor pe Octomvrie st Noemvne. 
Să nu crtd ţi că treaba aceasta a 
mers asa de neted- Delegeţta mun
citorilor vă poate povesti că ce li-sa 
spus la minister atunci când Ii s-a  
predat sum-j. Nici mai mult decât 
că: Mergeţi acasă şi spuneţi mun 
citorilor că plata vi ră dă mulţumită 
dlui deputat Bursan si nu uit ti că 
la 2 Februarie aveţi acolo alegere 
de care depinde că mai primiţi sa
larul până la Paşti sau nu-“

Iacă unde am ajuns. Pentru pla'a 
ce ar tiebui să o primeşti lunar re
gulat în schimbul muncii tale cins
tite, astăzi trebuie să cerşeşti ţi să-i 
mulţumeşti unu a şi altuia din lumea 
mare. Adică cum, Bursan a lucrat 
pentru banii act Ia sau tu frate P^tre 
S' George cere asuzi si noaptea la 
fier S' zgută? Lui să-i mulţumeşti că 
după trecere de trei luni — în cur
sul cărora numai tu şti cum ei trăit 
— îţi vezi si tu cele câteva sute tru
dite ?

Nu fraţilor, căci aceasta-i dreptul

cuts ni 
bI r

vostru si n’aveţi de ce-1 m ulţum i.

Dar mu'ţumiţi-i altciv*. Mulţumi
ţi- î că v a  pus în listele de p'etă 
droaia de ingineri cari nu trebme 
să_si ceişenscă plata căci le o dau 
cu vârf s> îndesat depe spatele vos
tru mult imit' î pentru zecile de su
praveghetori cu plăt1 de boieri, mul- 
turn ţi-i câ vă ţine în fruntea sindi 
catului oameni cari numesc cu trudă 
toată ziua pentru p'ăicţa tor s' vă 
apă ă interes le încât p ăţ'Ie voast'e 
cresc din zi în zi iar ei s rmanii să
răcesc văzând cu ochii-

Multumiti-i lui Bursan că v-a re
dus şi iertat dările, mu ţumiţi i că 
v a  dat imprumuiuri dela stat Mul- 
ţumiţi-i ă prin comune v-a aşezat 
primari harnici ca cel din Teliuc ca
re primind dela Uz nejeCălan suma 
de 8000 de Lei ca s ’o impărţeaseă 
de Crăciun săracilor, a avut gnje 
numai de neamuri s ! de vecine Bie 
tr ie bătrâne sărace n au drept de 
vot atunci la ce bun să le dea şi 
lor

Mulfum t' i că v a dat nota1' di
plomaţi ia  cel din Peşt ş  care Iace 
numai administrate s< nu ştie *ns" 
păimânta oamenii că le trimite c<>' 
piii cătane în Basarabia dacă nu 
votează cu liberai».

Mulţumţi i că a desfiinţat toate 
percepţiile s  a şters din limba ro
mâna »scă cuvântul de agent de ur- 
mă-ire-

Mulţumiţi-i fraţilor de toate bură  
tăt le, dar mai spuneţi-i ceva, Mai 
sp u n e fi că la i9 Februarie «Vine 
sura la măsură.” Al vostru :

Vasile Rotaru

Ş T I R I
c o n v o c a r e .

Onoratele merrbre ale Reun unii 
ortodoxe a femeilor române din Deva 
sunt convocate la

adunerea generală ordinară 

care va avea loc în ziua de 26 Ia
nuarie 1936 orele 4. d, m. în sala 
de şedinţe a Băncii «Decebal” Deva 

P r o g r a m ■

1. Deschiderea adunării.
2. Prezentarea, verificarea si apro

barea gestiunei pe anul 1935 si des
cărcarea Comitetului de aceasta ges
tiune.

3. Fixarea cotizaţiilor membrelor 
pe anul 1936.

4- Cooptarea de noui membre în 
comitet-

5. Eventuale propuneri.

Deva, la 8 Ianuarie 1936.

Comitetul.
*

Marele Voevod Mihai decorat de 
Franţa• In ziua de 28 Dec. ministrul 
Franţei la Bucureşti a fost primit de 
către M. Sa Regele, de faţă hitd şi 
Marele Voevod Mihai. Cu acest prilej 
ministrul Franţei a făcut cunoscut că 
p rtş . dinteie repubiicei Franceze a 
decorat pe Marele Voevod Mihai cu 
cea mai mare decoraţie franceză «Le
giunea de onoare".

*

Jertfele circulaţiei în Anglia. După 
Calculele făcute la sţâiş<lui anului s ’a 
constatat câ In cursul anului 1935 
şi-au pierdut viaţa în accidente (ne
norociri) de circulaţie In întreaga An
glie nu mai puţin de 6521 de per» 
so ^ne. Numărul celor iăniţi a tost de 
218 mu 798. Tot mai bine era cu 
carul cu b o i!

A născut 4 gemeni O  femeie a- 
nume E ena Hoitiuc din comuna Zas- 
tova jud. Carriăuţi, a născut 4 copii 
gemeni. Unul din ei a murii după 
câteva ore după naşti r ,  iar ceialalţi 
trei dimpreună cu mama sunt sănă
toşi. Fapt dureros e însă că femeia 
nu e căsătorită. Cu to ue acestea sute 
de femei şi săteni au venit şi au adus 
daruri celor 3 copii «din flori".

*

A înebunit — fiindcă n a  câştigat 
la loterie. Locuitorul 1 Rohan din Pei- 
tra Neamţ a jucat mereu la loterie 
fără să câştige nici odată. A  scris 
chiar lui Petrache Lupu dela Magia- 
vii să se roage pentru el, da dacă 
va avea mai mult noroc. Totuşi no
rocul nu s ’a apropiat de el. Văzâr- 
du-se cu banii cheltuiţi fără ai aduce 
câştig, omul a înebunit de năcaz. Iată 
ce păţesc ceice se încred prea mult
In jocurile de noroc.

*

Groaznică ciocnire de trenuri in 
Germania- (Au murit sdrobiţi sau îa. 
necaţi 31 de călător ). O cumplită ne
norocire a aruncat asupra Germaniei 
vălul negru al durerii, tocmai îa aju
nul sărbătorii păcii şi a veseliei, htă  
cum s’a întâmplat nenorocirea.

In ajunul Crăciunului un tren de 
persoane aştepta, în g»ra Gro.she- 
rmgen dmTuringia, semnalul plecării. 
Din partea opusă, se auzea sgomotul 
unui tren expres ce se apropia în 
fugă mare. Funcţionarii gării au spus, 
prin semnale, celui care conduc» a 
expresul, să oprească î i  câmp, căci 
n’are loc In gară. Conducătorul n’a 
obscjvat semnalul şi astfel trenul ex
pres a dat buzna în gară, peste trenul 
peisonai, cu o iuţeAft de 90 Km. 
pe orft.

Uuele vagoane s ’au sfârmat pe linie 
In clipa ciocnirii, zdrobind sub dărâ

măturile lor oasele călătorilor. Alte’e 
au fost aruncate în râul Saale ce 
curge alături de linia ferată. Călătorii 
cari n’au fost zdrobiţi, au încercat să 
iese la mal, prin apa îngheţată a râu
lui. Au murit tnsâ de frig până n’au 
ajuns la uscat

Conducătorul trenului expres n’a 
murit dar e aşa de rănit {acât nu 
poate vorbi. Sunt de toţi 31 de morţ', 
10 răniţi greu In pr mejdie să moară 
şi ei, i rămţi nu a ş i de greu, iar 10 
răn'ţi mai uşor.

Dl luliu Moniu, conducătoru Ar
dealului de eri ş de az', neobositul 
luptător pentru drepturile poporului 
rorrân pe care l a iubit şi îl iub şte 
cu neprecupeţire — a împlinit 63 
ani de vieţă- De pe întreg cuprinsul 
Ardealului şi al celorlalte provincii 
ale ţării se ridică din acest pr.lej 
curate urări de: Sănătatea şi ani 
mulţi înainte pentru fericirea Nea
mului 1

*

Examenul de definitivat al învăţă 
to ilor se va  începe la 10 Aprilie 
1936- Amănuntele se vor publica In 
curând. A sa anunţă Ministerul In
strucţiunii*

*

O mare mişcare în a rn a tă  se a- 
nunţă pentru 1 Aprilie 1936. Pe vii
tor, aşa se spune, înaintările se vor 
face la 1 Aprilie. La alte date nu se 
v r face decât schimbările strict ne
cesare în interesul serviciului şi cele
cu caracter de urgenţă

*
Bani noui Mont tăria cea nouă care 

a fost deschisă de curând la Bucu
reşti, va bale următoarele soiuri de 
bani: piese de 25 bani, de 50 bani, 
de 1 leu, de 5 lei, de 10 lei, de 20 
lei, de 50 lei, de 100 şi de 250 lei. 
Vom avea deci, în pr.măvară, 9 teluri 
de bani, toţi din metal. Banii de hărtie 
se vor împuţina.

Agresiunea împotriva dlui Emit 
Săbău- O agresiune neobişnuită până 
acum în Ardeal, s ’a întâmplat la 
Cluj. Dl Emil Săbău, redactor la 
„Patria” din Cluj, bănuit că ar fi 
dus campanie prin presă contra dlui 
prof Ştefănescu Goangă, a fost ata
cat şi bătut in cursul nopţii din 3 
spre 4 Ian. a. c», de către n-ste grefieri 
dela Cuiiea de Apei din Cluj. Pre
supusa vină a dlui Săbău este în 
legătură cu «afacerea Burtică", care 
a murit în mod misterios şi despre 
a cărui soţie se colportează multe 
svonuri în Cluj Cazul e unic în fe
lul său: Giefieri, constituiţi în bandă 
să bală un ziarist, care chiar presu
punând că a greşit — ceeace nu e 
doved.t — putea fi altcum pedepsit 
de justiţie. D,recţ a ziarului „Patiia" 
a înaintat protest Ministerului Justi
ţiei, iar Sindicatul Presei Române 
d.n Ardeal a depus o plângere Pre
şedintelui Curţii de Apel- — Regre
tăm enorm tstfel de barbarie în Ar
deal şi cerem pedepsirea agresorilor.

*
Zodia anului 1936- Intr’un .Z o

diac" bătrân, Scris în anul 1724, ce
tim despre anul 1936 următoarele: 
«Acul acesta |i stăpâneşte planeta Le- 
nu care se allă în mij ocul ceriului 
şi în zodia Leului care este lftcuirea 
Soarelui. Pentru aceasta putem să 
zi.em  acestuia au roditoriu şi osebit 
de toamnă îubitoriu. Inti ’acest an vara 
va sa fie foarte ploioasă şi rece, şi 
iarna cu nori. Intr’acest an vor să 
iasă împrejurul gurii la oameni bube

rele. Pentru aceasta, tinerii îa primă
vară să bea tot vin. Int’racest an vor 
să fie mari răsboaie şi moarte. Mari 
dări şi haraciuri vor să puie împăraţii 
şi silnicii asupra norodului. Vor fi şi 
alte multe strâmbfltăţi. încă şi mul
ţime de boţi se vor ivi, atâta că toate 
căile vor să se zăticn-ască. închisorile 
se vor desch e şi mulţi închişi vor 
fugi. Şi la sfârş t neguţătorii ş ’ înţe
lepţii oameni vor cădea din starea 
lor*. — Aşa spune zodiacul cetitorilor 
de stele de demult. Noi l-am răsfoit 
□u  pentru a băga spaimă lu cetitori, 
ci numai ca o „năsâvăiată de anul 
nou, cum e obice.ul prin sate |n seara 
ajunului. Ale lui Dumnezeu nimenea 
nu le poate şti şi tainele viitorului 
nici odinioară n’au fost date m urto- 
nlor a le cunoaşte.

Judecătoria mixtă Orăştie,

No. XIII. J 1 9 -1936

PubliCiţiune.
Listele electorale revizuite pentru 

anul 1936 din toate comunele cir
cumscripţiei acestei judecătorii, pen 
tru Cameră, Senat, judeţ comună »i 
coi- giul agricol, sunt potrivit dispo- 
zif.unilor art. 15 aliniat 2 din legea 
electorală puse la vedere publicâ la 
aceasta judecătorie, str. Gh. Banţiu 
No. 9 etaj, Grefa centrală, in totcur- 
sul lunei ianuarie crt

Cei interes fi în acest timp pot 
înainta cereri pentru înscriere sau  
con te s aţii — faţă de modificările 
făcute.

Orăştie, la 2 Ianuarie 1936. 
Judecător-şef, Grefier,

A .  D e a c -  In d e s c if r a b i l .

No, 1332-1931.

Publica{i une de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică în senzul articolul 
LX- din 1881 § 102 respective LXI. 
din 1908 § 10 cumcă lucrurile ur
mătoare 3 vaci, 5 capre, 1 car care 
în urma decisului No. 141—2 din 
anul 1931 al judecătoriei Pui sau  
execvat în 3 Vil. 1931 în favorul 
execvatorului Popa Alexandrina repr. 
prin advocatul Dr. Mihai Tirea îm
potriva execvatului locuitor în Ohaba 
de sub Peatră pentru incasarea ca» 
pitalului Lei 28300 şi acces, prin 
execuţie de acoperire şi cari s'au 
preţiut în 11500 Lei se vor vinde 
prin licitafie publică

Pentru efeptuirea acestui licileţiuni 
pe baza decisului Nr. G. 1547 — 
1931 ai judecătoriei Pui se fxeazâ  
terminul pe 10 Ianuarie 1936 orele 
1 1 a .  m. în Ohaba de sub Peatră 
la faţa locului şi toţi cari au voie a 
cumpăra, sunt invitaţi prin acest e* 
diet cu observarea aceea, că lucru
rile susamintite vor fi vândute in 
senzul legii XL din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mai mult, lângă 
solvire In bani gata şi în caz nece* 
sar şi sub preţul de strigare.

Pretenţ'unea care e de încasat 
face 283U0 lei capital, dobânzile le  
gale socotind din 30 Iunie 1929 iar 
spesele până acum stabilite de Lei 
3865

Întrucât mobilele cari ajung la li
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceş ia şiar fi câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este or
donată şi în favorul acestora în sen* 
zul articolului XLI din 1908 § 20. 

Petroşeni la 16 Dec. 1935.
Indiscifrabil

portărţ.»


