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candidatul partidului nostru.
B I O G R A F I E .

Dr- Ghifă Popp, s’a născut In Ardeal în comuna Poiana- Sărată ju
deţul vechiu Tre scaune, la anul 1883 A umblat la scoală ;n liceul din 
Braşov şi S biu. Cep luminat în curând a îmbrăţişat ziaristica. A scris la Tribuna 
unde cu o ceată de prietini a inau
gurat curentul renaşterii politice din 
Transilvania. Drepturile le-a urmat 
la Budapesta, iar literele la Bucureşti.

Continuând cu scrisul la diferite 
ziare, azi este cel mai bun publicist 
din Transilvania. In timpul neutra
lităţii României pune baza la gazeta 
.România Mare" unde cu stăruinţă 
de fer lucrează pentru intrarea Ro
mâniei în acţiune. După dezastru în 
calitate de delegat al Mare'ui Car
tier, pleacă în Rusia, unde s ‘rânge 
cetele de voluntari români. In Mos
cova scoate din nou gazeta .Româ
nia Viare", gazetă ce a fost tipărită 
în Moscova. Susţine cauza Româ
niei în presa aliaţilor: Întregirea nea
mului. Bărbat modest şi muncitor, a 
fust profesor la Liceul din Ploeşti. Azi este advocat,

A fost ales ca reprezentant al plăşii Gherla în trei rânduri în Casa 
ţării, de două ori deputat şi odată senator al primăriilor.

Este iubit de popor căci apără cu dârzănie drepturile acelora.

Un om avea odată un graur pe 
care II învăţase să vorbească câte 
va cuvinte.

De câte ori întră omul în casă 
ÎI striga de departe:

Ce mal fad, Vasile?
— B ine, răspundea pasărea.
— Unde eşti, Vasile?
— A ici, răspundea pasărea.
Copilul Ionifă al vecinului că

ruia îl plăcu mult pasărea vorbi
toare se gândi să o fure. Odată, 
când nu era nimeni acasă, se str?. 
cură în odae, o scoase din colivie 
şi o băgă în sîn. Dar când voi 
să plece întâlni la uşe pe stăpânul 
cssej care se întorcea acasă toc 
mai atund.

— C eai făcut la noi, Ioniţă?
Ionită zăpăcit nestiind ce min*

dună să z că, spuse că a venit să 
se mai joace puţin cu graurul. A- 
tunci stăpânul voios, zise:

— Ce mai fad Vaste?
Copilul se sperie, temându-se că

pasărea din sân îl va da de gol.
Dar pasărea nu suzî şi Ucu
Atunci ridică glasul strigând:
— Dar unde eşti Vasile?
— Aici  răspunse acum graurul.
Astfel fu prins micul hoţ care se

încurcase în propria sa minciună.
Această întâmplare ne vine in 

minte acum când auzim deatacu 
rile neruşinate ale vrăşmad'or noştri 
împotriva cartelului, încheiat între 
partidul national-ţărănesc din jud. 
Hunedoara şi Frontul plugarilor, 
în alegerile de acuma Vrăşmaşii 
au hotărît să aţlţe pe unii împo
triva altora şi pe toţi ţăranii din 
ambele tabere contra conducători 
lor lor vestind cătrâ unii că Parti
dul naţional ţărănesc s’a „vândut" 
comuniştilor şi spunând cătră alţii 
că Frontul plugarilor s’a „vândut" 
partidului national ţărănesc. Săte
nii au înţeles îndată că e o ,,in
trigă" la mijloc, adecă o încercare 
de a dezbina taberele prin min
ciuni şi aţîţări,

Dar în vreme ce vr şmsşli în
cercau să spargă învoiala prin u- 
neltiri viclene, s’a descoperit că cei 
ce au umblat cu bani au fost chiar 
o a m e n i i  lor. S’a dovedit că oa
menii liberalilor şi ai lui Argeto- 
ianu (căci tot una e) au încercat să 
cumpere pe unul din oamenii cei 
mal devotaţi ai „Frontului'* pe să
teanul ZĂRON1 ca sâ şl pue can 
didatura cu semnul Plugarilor şi să 
declare că el a ieşit din Front pen- 
trucă conducătorii lui ar fi fost 
„cumpăraţi" de naţional-ţărănişti.

Dar vrednicul sătean nu s'a lă
sat cumpărat nid cu o sumă de

100.000 de Iei ce i s’a oferit. Nu to
tul e de vânzare în ţara aceasta; mai 
sunt conştiinţe curate suflete cu 
credinţa în judeţul Hunedoara, ca 
şi în toată tara.

Ce-ar fi însă dacă banii din bu
zunarul atâtor oameni necinstiţi, al 
hoţi'or şi vânduţilor ar face dintr’o 
dală gură? Ce-ar fi dacă printr’o mi 
rune banii dobândiţi pe căi strâmbe, 
arginţi lui Iuda ar căpăta glas şi 
grai în ţara noastră ? Ce-ar fi dacă 
averile câştigate de capitalişti prin 
multele înşelăciuni, prin sp'cu area 
celor săraci ar începe să vorbe ase î 
aşa cum vorbea pasărea furată.

Câ^e nu ar avea de pcv?s it a- 
tâtea averi mari ale a â*or f ţ> în
miite! Câte un tniws'ru î nbogăţit 
fără de veste, < â ‘e un liberal, depu 
tat sau prefect, freut «rin popă siu 
din altceva sV.r îngrozi clnd „pasă 
rea* din sân ar începe sâ răspundă 
la întrebări.

Şi câte vaete şi p'âns t \  câh j i- 
le din viaţa minerit r n’ar şti sâ 
soue capitalurile dea Peircşeri, 
Lupeni şi Lonea! Câ: amar din vU- 
ţa lor trudită, trecută în iundu: oc 
re  or întunecoase, câte ameninţări 
cu „decontarea", adică cu concedi
erea (dat ea afară) nu ar putea po
vesti! Câte nu ar putea povesti 
banii banch^ri’or despre lacrimile 
vărsate de bieţii săteni cari odinioară 
pluteau câte 36 şi 40 procente pen
tru da orii cari nu se isprăveau nici
odată !

Şi câ e nu ar putea spune cele 
450 milioane de lei, luate de stat 
dela bieţii ţărani în fiecare an, spre a 
despăgubi băncile licerale cari au 
„pierdut" prin conversiune, după 
ultima lege liberală ? Câţi bieţi să
teni din satele noastre năcăjite nu 
au trebuit să muncească din greu 
ca sâ le plătească, câţi perceptori 
şi agenţi nu au trebuit sâ alerge 
prin mii de sate ca să încaseze, 
câte perni şi ţoale au fost vândute, 
câte uşi şi ferestre s oase din ţâ
ţâni lăsând copil oamenilor să în
gheţe în toi de iarnă, ca să plă
tească „pagubele" liberale!

Dar esle bine, poate că banii sunt 
muţi si nu au gură. Graiul lor ar 
mişca o lume î' treagă, ar răscoli 
fundurile aţelor şi ar răzvrăti o tară 
întreagă. Vorba lor ar prăbuşi multe 
mărimi şi ar pune foc intrige» clă
diri de stat, întemeiat* pe atâta ne
dreptate, speculă şi despoiere. Dea- 
ceea e mai bine să tacă.

Dar mulţimile trebue să asculte 
glasul lor înfundat, Ele să asculte 
vocea lor înăbuşită în ziua alegerii 
şi nrin votul lor să urmeze po urnea 
suferinţelor mute care leîndrumează 
să voteze ROaŢÂ

GH- PO P P,

Sunt rugaţi tot» preşedinţii comu
nali ai pa tidului nostru ca în ziua 
în -are vor lua la cunoştinţă că se 
împart cărj'le de alegător, să se în
grijească să-şi primească fiecare mem
bru al nos?ru cartea sa de alegător.

Liberalii sunt aceia cari de 2 ani 
şi jumătate guvernează ţara cu aju
torul echipelor de agenţi fiscali, ca 
să scoată ultimul ban de la ţară.

Liberalii sunt aceia, cari au dat 
comunele în arândâ pe mâna parti
zanilor lor, punâudu-i în comisii in
terimare, pe cari i-au schimbat de 
două şi trei ori, ca să le ajungă rân
dul la toţi partizanii.

Liberalii au împărţit porumbul 
cumpărat pe barni ţării, prin ade
renţii ior, ca să i îmbogăţească şi 
răsplătească.

Liberalii au încărcat bugetele co
munale sărace şi sărăcite cu taxe 
mari, pe cari le-au încasat, cu sila, 
— în dauna trebuinţelor personalului 
local.

Liberalii au oprit s i  se scrie tn 
gazetă adevărul despre isprăvile lor

Astfel oamenii nostrii să-şi lase ori 
ce lucru şi să şi ridice cărţile de a- 
legător ca să nu voteze liberalii ca 
ele- Deocamdată se atrage atenţiu
nea membrilor nostrii că ulterior nu 
se mai împart cărţile de alegător.

şi nu-i iertat să se scrie decât vorbe 
de laudă despre ei.

Că aceştia sunt liberalii o simţeşte 
fiecare ţăran năcăjit!

Dar dacă ei sunt aşa şi acestea 
sunt isprăvile lor, atunci candidatul 
lor Mioc, fost prefect, poate fi mai 
bun ca ei?

Că, doar, toate isprăvile, înşirate 
mai sus. prin acest ciudat om şi 
le-au înfăptuit, timp de 2 ani.

La alegerea care vine răsbuna-ţi- 
vă pe ei, fraţi ţărani, să nu votaţi cu 
prefectul Mioc, ci cu GH. POPP, a- 
devăratul fruntaş ardelean şi om a* 
poporului.

Atâta a fost de deochiat acest Mioc 
că liberalii alegându-1 de deputat, 
voesc să scape de el dela prefecturi. 
Nu îi ascultaţi şi ou le faceţi pe plac 
ea să se sature de el, plnăla capăt.

Cine sunt liberalii ?
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l i o t u i  M ă r i  -  pipăraţi!
Odihna perceptorilor

Bucurati-vă şi vă veseliţi, 
că perceptorii şi jandarmii 
au primit ordinul•' „pe loc 
repaus■ până după ale
gerea din 18 Februarie*.

Un prieten îmi telefonează dela 
Bucureşti, că In urma intervenţiei a 
dlui candidat M oc, s’a dat ordin pen
tru judeţul Huaedoara, ca perceptorii 
şi agenţii de urmărire, cari sub oblă
duirea liberalilor au cutreerat satele 
sărăcite de regimul liberal şi au mat 
bietului creştin şi hrana dela gura 
copiilor şi ferestrele dela casă şi perna 
de sub cap, — să nu mai execute 
pe nimenea până după alegerea de 
deputat din 18 Februarie 1936 Ase
menea şi jandarmii: să nu mai dea 
mână de ajutor la tacasarea forţată 
a dărilor şi aruncurilor, până după 
alegeri.

Di candidat liberal, Romulus Mioc 
crede că în aceste 3 săptămâni, câte 
ne mai despart de ziua alegerii, ie- 
purele-contribuabil va uita de căpăii 
cari de 2 ani de zile l-au luat la 
goană sălbatecă...

Deacum iubiţi cetăţeni, aveţi 3 săp
tămâni In cari veţi putea să vă ve
deţi liniştiţi de treburile d-voastrâ.

Ba dacă aveţi pofta de petrecanie, 
puteţi chiar să luaţi parte la petre
cerile dansante, pe cari agenţii fis
cului le anunţă prin tipărituri lipite 
pe ferestrele cafenelelor din Deva... 
ren tru  aceste sarbări vesele a-ţi pu
tea cere ca perceptorii să vă libereze 
hainele cari vi-le.au confişcat...

Bucuraţi-vă de aceste 3 săptămâni 
In cari vânatul slăninii, biânzei, hai
nelor uşilor şi ferestrelor contribua
bililor este oprit. Mai prindeţi niţică 
inimă pentrucă amin, amin zic vouă: 
dacă cel de sus nu ne va izbăvi de 
guvernul liberal, a doua zi după a- 
legeri, adică la 19 Februarie, vână
toarea perceptorilor şi agenţilor de 
urmărire va începe din nou-

„Să scăpăm de el”
Astăzi am găsit la hotel o scrisoare 

dela un fost voluntar, prieten al meu 
de când eram In Moldova la regi-

de Dr. Aurel Dobrescu
deputat de Făgăraş

mentul „Avram Iancu* (nu e vorba 
de iubitul meu prieten Dr. S Câm
pean). Fostul vo untar îmi scrie Intre 
altele: „ . . . .  fiind noi o ţâră de neam 
cu domnul notar, am putut afla că 
Vineri a trecut dl primpretor S. pe 
la dânsul anume în treburile cu ale
gerea de depotat — După una-alta 
i-a şoptit dl primpretor la ureche: 
„ -. să-l alegem depotat pe Mioc, 
dă-l în plata Domnului, că numa 
aşa ne putem scăpa de el dela pre
fectură, unde prea calcă a Muciolini"-

Dacă această informaţie o fi ade
vărată sau ba, — să judece cei ce-1 
cunosc mai bine pe modestul domn 
candidat ai băţului liberal. Eu spun 
drept că nu credeam acest lucru.

Dar Duminecă am auzit la Ani- 
noasa următorul cântec popular :

Pasăre galbină’n cioc 
Rău ne-ai cântat de noroc 
Să-l avem prefect pe Mioc,
Ca de noi să-şi bată joc-

De. l-ar face deputat,
Să-l ştim mai îndepărtat- 
Ori să-l facă perceptor 
In judeţul Dmostor-,

•

Agenţi în toate părţile
Duminecă am ţinut o mare adu

nare la Petroşani- Oameni mulţi u -  
prtzentând multe necazuri. Când am 
eşit dela adunare ni-s’a spus că dl 
administrator financiar de constatare 
Sterian Frâncu a venit dela Deva şi 
s’a să âşluit fa faţa localului de adu
nare ca să însemn; fntr’un carnet 
negru pe toţi comercianţii şi mes- - 
riaşii cari mtiă la adunarea noastră, 
Ca să-i aibe ia vedere la impunerile 
viitoare. Totodată mi-s’a spus că di 
Frâncu a fost trimis de dl Mioc să 
facă aceste notiţ», cari sunt menite 
să sporească venitul Statului. Eu însă 
nu cred acest lucru. Nu doar' câ nu 
l-sş crede In stare să dea astfel de 
ordine, ci pentrucă dl candidat Mioc 
ştie bine că pentru această slujbă de 
informator erau deleg?ţi la întrunire 
atâţia „agenţi acoperiţ." ai poliţiei şi 
ai societăţii Petroşani.

I n  f a ţ a  a l e g e r i i !
Ţăranul din jud. Hunedoara trebuie 

sâ ştie că la alegerea din 18 Febr. 
vor lucra In numele ţăranilor din în
treagă ţară. Vor trebui, prin urmare 
să-şi dea votul pentru candidatul par
tidului In care au încredere ţăranii 
din ţara noastră; vor trebui să voteze 
cu Dnul GHIŢA POPP, candidatul 
partidului naţional ţărănesc, care este 
partidul ţ&r&oimei.

Toate partidele, aşa zise de dreapta: 
liberalii, cuzişti şi vaidiştii s’au a- 
propiat laolaltă şi caută să ajungă la 
izbândă prin cele mai urâte mijloace. 
Nu se sfiesc dela cele mai neome
neşti mijloace, ta lupta pe care o 
duc. Ajutaţi şi îngăduiţi de guvernul 
ţării, cearcă să sperie şi să înfrico
şeze pe alegătorii ţărani, cu bătăi şi 
omoruri organizate şi aplicate ziua 
la amiazi. Pildă avem cele petrecute 
la Suceava şi cele petrecute la Se- 
verin.

Faţă de acestea Insă, ţăranii din 
judeţul nostru să-şi Strângă rândurile 
şi ei şi sub conducerea fruntaşilor 
încercaţi şi credincioşi cauzei popo

rului să susţină lupta cu hotărâre şi 
mai mu't ca oricând, acuma, să dea 
dovadă că ştiu ţinea unii cu alţii, a~ 
decă vor fi solidari.

Dacă ţăranii din ţara îitreagă îşi 
pun nădejdea in partidul naţional ţă- 

1 rănesc, In fruntea căruia stau oamenii 
de cinste şi pricepere ca dl Maniu şi 
M-halache, atunci ţăranii din judeţul 
Hunedoara nu pot face altceva la a- 
legeri, decât sâ voteze pe candidatul 
acestui partid pe fruntaşul G. POPP.

In faţa acestei solidarităţi se vor 
risipi toate încercările şi violentele 
liberalilor şi ale csziştiior. Şi, acea
stă solidaritate, va fi mai tare decât 
toate bandele de bă‘ă şt şi de cât 
toate butoaiele de rachiu şi alte da
ruri şi făgădueli de ocazie.

Dacă solidaritatea şi voinţa ţă
ranilor de a ţine laolaltă ia aceste 
alegeri, va fi î npie decată, atunci ei 
vor şti să-şi apere dreptul şi să-şi 
susţină voinţa cu aceleaş mijloace cu 
care sunt împiedecaţi.

Am ajuns în timpul, guvernării li
berale, z& spunem răspicat, că dacă

ni se pune împotrivă forţa bandelor 
de bătăuşi, — roi vom răspunde cu 
puterea şi băta a aplicată de ţăranii 
conştienţa acestui judeţ tuturor ace
lora, cari împiedecă pe ţărani să-şi 
dea votul acolo, de unde cred că 
vine mântuirea lor şi binele ţării, a- 
decâ candidatului part'dului naţional 
ţărănesc: dlui GH POPP.

Horia a murit pentru drepturile 
poporului, Iancu cu ţărani şi moţi 
din judeţul nostru a luptat pentru 
dreptate. Ne este proaspătă, îa amin

tire, fapta de la Ruşii, când ţăranii 
din judeţul nostru, cu preţul vieţii 
şi-au împlinit datoria de a vota.

Nici acuma nu se vor iăsa mai 
pre jos de înaintaşii lor!

Le spunem acestea liberalilor şi 
cuziştilor, cari, ca venituri |n acest 
jud ţ, nu cunosc fizica şi caracterul 
ţăranului nostru, ca să-şi bage min
tea în cap şi să nu provoace, că vor 
păţi lucruri pe cari nu le-au întâlnit 
în alte judeţe.

Pentru tron şi naţiune 
nu pentru decoraţiuni.

Citim în lucrarea lui Iosif Ste- 
rca-Suluţiu despre Avr m Iancu: 

„In vara anului 1849 îi vedem 
pe Iancu la Viena, urde a stat 
10 luni, stăruind pentru împlini
rea fâgâdudilor: câştigarea drep 
turilor naţiunii române garantate 
în numele împăratului.

Intr’una din zile Iancu a fost 
chemat la palat, pentru a i se ima- 
nua decoraţiunea conreritâ. Iancu

a refuzat decoraţiunea zicând:

.Am luptat pentru tron şi 
pentru naţiune, nu pentru de- 
coraţ une. Naţiune! să i-se dea 
drepturile făgăduite, atunci voi 
primi, altcum nu.“

Câ*ă asemănare intre ţinuta 
lut Av'am Iancu şi a lui IULIU 
MANIU.

Dr- A- DOBRESCO-

Ce se petrece la şcoala primară din Şibot.
In atenţia dlui revizor şcolar.

Suntem informaţi că în localul şcoa- 
lei primare d n comuna Şibot au ţinut 
întruniri politice, atât liberalii în <mul 
1934 cât şt Di Vlad în toamna anu
lui 1935.

Il întrebăm pe dl director Liviu 
Ş Imărean, care a fost de faţă la a- 
ceaste întruniri, cine a autorizat ţi
nerea acestor adunări politice în 
scoală, deoarece noi ştim că sunt 
d.spoziţiuni categorice date de Mi' 
nister instrucţiunii Publice In acea
stă privinţă, conform căro a în inte 
resul şi bunul mers al învăţământu* 
iui primar, sunt înterz se cu de&ă 
vâ ş re întrunirile publice cu caracter 
politic în localurile de şcoală.

Atragem deci eter ţiunea autorităţ i 
în drept să intervină dispunând cer
cetarea cazului şi aplicând sancţiu

nile cuvenite celui vinovaţi pentru ca 
pe viitor să se înlăture fapte de na
tura acelora cari dăunează şi peric
litează însăşi instituţia învăţământului 
primar.

Noi nu am susţine că la mijloc 
este o reacted nţă dacă nu s’ar fi 
întâmplat ca în ziua de 12 Ianuarie 
a. c. prezenlându se conducătorii 
part. neţ onal ţărănesc în comuna 
Ş bot şi constatând că alte partide 
politice au t>nut în şcoală adunările 
lor, am cerut diui Şelmărean sala. 
Acesta însă a refuzat ca să ne-o 
dea ceeace denota clar, că dânsul 
cultivă în legătură cu şcoale, politi
cianismul, tratând cu o mână pe unii 
şi cu altă mână pe alţii* iată de ce 
cerem sancţiuni.

S au scremut munţii...
dela „Solia

Enciclopedist» dela Solia Dreptăţii, 
de două săptămâni se căsnesc să 
descopere ceva. Şi, după sfoiţări o- 
merice şi căutări prin Larousse, au 
descoperit un anacronism într’o pa- 
rebolă. Descoperirea au anunţat-o 
publicului învesmântată, într’o ironie 
pe care n’au mai imprumutat’o din 
Larousse, ci probabil dela vre-un li
terat din str. Prundului.

Dar şi de astă dată s’au primit şi 
ş'-au descoperit propria insuficienţă. 
Căci, dacă şi'ar fi dat seama câ e 
vorbă de pa^bolă, atunci n’ar fi a- 
vut curajul proporţiilor.

Ori, parabola esie o imagine a vor 
birei, care are forma unei naraţiuni 
rnai mult sau mai puţin verosimile, 
luată din Viaţa omenească, ca să 
servească un scop didactic* religios 
sau moral

iar regula fundamentală de inter
pretare a parabolei opreşte să se ur
mărească o congruenţă dusă până la 
singuratecile elemente ale ei. Prin 
urmare nu aceea contează la o pa-

Dreptătii.“
rabolă, că Alexandru cel Mare e pus 
în cauză cu Pitagora şi nu cu con
timporanul sau Diogen, ci că în an
samblu să şi ajungă scopul* Ori că 
acest scop şi l-a ajuns o dovedeşte 
faptul, că numai după două săptă
mâni s’a descopent anaeronismul; o 
dovedeşte şi împrejurarea că a scor
monit conşti nţa celor dela Solia Drep
tăţii i-a pus In f ţa problemelor mo
rale ale vieţii.

Tasso, vestitut poet italian a avut 
mult de suferit dela adversarii săi. 
Cu timpul opinia publică le-a demas
cat răutatea. Şi, atunci, prietenii lui 
Tasso ia u  îndemnat să se răzbune, 
descopermdule turpitudinea sufle
tească El însă s’a împotiivit, spu
nând că nu vrea să i lipsească: de 
reaua voinţă, care a stat la baza 
acţ’unei lor t

Cred, că pe cei dela Solia Drep
tăţii, nu-i putem lipsi de reaua vo
inţă, că alunei n’ar mai avea ce scrie.

P.

Creşte scumpetea din zi în zi.
Din gura liberalilor nu a 1 zi ah- 

Ceva, decât laude şi iarîş laude ară
tând că au făcut câte minciuni toate 
pe seama poporului. Toate aceste 
laude au scopul ca să întunece ade
vărul şi anume că decănd sunt ei la

put-re s’au scumpit tot ce cumpără 
ţăranul în mod îngrozitor. Sarea, tu
tunul, teiul, fmentui, sticla toate s’au 
urc t cu 30^  până la 100#. Iată 
pentru ce luptăm noi îa contra libe
ralilor,
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Această colaborare s a  încheiat pe baza HOTĂRÂRII ADUSE CU UNA
NIMITATE de către DELEGAŢIA PART. NAŢIONAL ŢĂRĂNESC şi 

COMITETUL JUDEŢEAN A FRONTULUI PLUGARILOR.

In vederea alegerilor dela 18 Fe- l 
bruariea şi începui colsborarra activă 
foire noi şi frontul plugarilor. In săp. * 
tămâna aceasta au fost deja convo
cate ambele comitete de plasă con- 
stituindu-se comitetele comunale de 
acţiune pentru reuşita alegerilor şl

pentru salvarea democraţiei şi-a li- 
bertăţ lor cetăţeneşti.

In tot j id ţul rste mare însufleţire 
pentru această înţelegere eleclora'ă, 
şi se asigură de către toată lumea 
izbânda cauzei noastre.

O punere la punct
Solia Dreptăţii vorb nd de candi

datura dlui Gh Popp întreabă a cui 
este aceasta cenddsîură.

Comunicatul dlui preşedinte Ion 
M halache a prec zat lucrurile şi cu
prinsul lu a fost acceptat şi de 
«Frontul plugarilor" fără contred cţ e.

Ne întrebăm însă pentru ce nu a 
candidat dl Aurel Vlad 7 Domnia Sa 
nu a când dat pentru simplul motiv

că nimeni nu Tar fi vrut ş ; ar fi ră
mas candidatul nimănui:

Nici măcar dl Alex Va da Voevod 
nu a îndrăsnit să se folosească de a 
încerca popularitatea a dlui Aurel 
Vlad, spre a candida şi singurul lu
cru ce î-a rămas a fost să se re
tragă din luptă

Bravo 1 Aşa „Front*: soldaţii nu 
ae văd nicăeri iar generalii rămaşi 
singuri o rup vitejeşte la fugă.

Marile adunări fle pe f a l ia  Jiului.
Au fost de faţă rep ezentanţii tututor grup rilor 
democratice în frunte cu dnul Dr. GH POPP-

Duminecă 19 a. c. au avut loc la 
Petroşeni, Loaea şi Aninoasa mari 
adunări da p’opagandă în vederea 
alegerii din 18 Februarie — Adună
rile au fo t prtzidite de dl AFxtu 
David pr şed. de plasă al org. na- 
ţional-ţărăniste.

Dr. MIHAI TIRE A, fost deputat, 
a saluta oaspeţii şi reprezintenţii 
centrului. — Mai departe a arătat 
greutăţ 1 ■ prin care trece astăzi ţara, 
explicând cauza pentru care Io aceste 
alegeri to te forţele democratice merg 
împreună- Ţara este ameninţată de 
elemente fa ă răspundere c»ri vreau 
lă  întroneze fascismul şi dictatura, 
iar partidul liberal îi s.jută pe ascuns.

Grupările cari au dat mâna, sunt 
Contra cenzurei, stării de asediu, gunt 
contra dictaturii. Ele luptă pentru li
bertăţile cetăţeneşti, şi ideile demo
cratice.

LOTHAR RADĂCEANU (soc, de. 
mocrat) spune: fă>ă ca partidul na. 
ţional-ţârănesc să ne fi cerut, munci
torimea şi conducerea ei In unanimi
tate a hotărât sâ sprijineascâ candi
datura dlui Gh ţă Popp despre care 
ştim că este un luptător pentru ideile 
democratice.

Astăzi avem nevoie de luplă co
mună în contra acelora cari trag fo
loase pe nedrept din munca ţăranilor 
şi a muncitorilor.

Dr. ILIE LAZ AR (naţ. ţăr.) aduce 
salutul ţăranilor din Maramureş. Vor
beşte de teroarea ş jaful liberalilor.

GHERMAN EFTIMIE (soc. dem.) 
arată lupta ce o dă ţârântm a şi mun
citorimea pentru drepturile lor. Libe
ralii de ani de zile prin trusturile şi 
cartelurile lor au scumpit viaţa.

In timp ce preţul mărfurilor de 
prima necesitate s au scumpit cu câte 
40—50 procente, minerilor de pe 
Valea Jiului li s’a respins de către 
liberali cari conduc societatea, cere
rile de ridicare a salariilor cu 15 
procente.

GHIŢĂ POPP (candidatul.) Ale
gerea dela Hunedoara are o mare 
importanţă nu numai pentru ţară, 
dar chiar şiprntru străinătate. Acum 
va vedea nu numai ţara, dar Ia 
treaga Europă că noi nu vrem dic
tatură. Acesta o vreau numai câţiva 
domnişori cari ţocearcă să maimuţă
rească pe Hitler şi Musohni. Noi vrem 
libertate şi dreptate, vrem desrobi- 
rea ţărănimei şi apărarea tuturor 
claselor muncitoare.

AUREL SATURN (frontul pluga
rilor.) In lupta ac asta trebuie sâ tim 
uniţi cu toţ i cari vrem o viaţi de
mocratică. Trebuie să înv ngem pe 
cei cari don sc dictatura, fiindcă prin 
dictatură vreau ei să tragă şapte piei 
de pe ţărani şi muncitori.

Dr. AUREL DOBRESCU (opţio
nal ţâr.) Arată că este încrtd nţalde 
către centrul partidului cu conduce
rea luptei electorale. — Chiar şi In 
alegerile acestea se poate vedea forrte 
bine cărdăria ce exista Intre liberalii 
cari exploatează bogăţ'a In Valea 
Jiului prin minete de cărbuni şi Goga 
cari exploatează anual ţării prin so
cietatea „Mica.“

Liberalii şi cu Goga lucrează mână 
în mână contra partidului naţonal 
ţărănesc care luptă pentru drepturile 
poporului de jos. — Liberalii au fost 
aceia cari au pus taxe vamale mari 
pe vitele noastre de export. Ei au 
pus taxe de 30 mii lei pe vagonul de 
cereale pentru ca să tmbogăţeas ă 
bănede lor. Marilor întreprinderi şi 
băncilor au dat prin Banca Naţională 
credite, dar ţărănimei n’au viut să 
le dea credite cu dobânzi mici pe 
termene lungi. Industi ia liberală este 
aceia care a scumpit toate mă funile.

Prin unirea forţelor democratice, 
lupta cu siguranţă va fi câştigată de 
candidatul nostru GH. POPP.

Cu toată teroarea societăţii „Pe
troşani" care prin funcţionari ame- 
n irţi muncitorimea cu conc*diere 
dacă vor participa la adunări, totuşi 
ta toate pă ţ le muncitorii s'au pre
zentat 11 număr mare.

Cu toate, că administratorul f'nan- 
ciar Frâncu stătea cu carnetul ta mâaâ 
şi no; a pe cei cari mergeau la adu
nări, cu toate acestea lumea nu s’a 
înfricoşat

Liberalii peste tot au trimis oameni 
plătiţi ca să conturbe adunările. A- 
ceasta însă nu le-a reuşit.

LA HAŢEG, Luni dl Gh. Popp 
însoţit de dl llie Lazăr, împreună cu 
reprezentanţii parti mlui nostru şi a 
frontului plugarilor au ţinut o mare 
adunare la Haţ^g. — Fără să fie 
pregătită adunarea totuşi la or*mul 
s mnal s’au adunat peste 1000 de 
ţărani.

Peste tot a fost o mare însufleţire 
poporul primind cu multă bucurie 
reprezentanţii democraţiei.

Fraţilor!
Suntem chemaţi fii ai acestui judeţ 

la luptă, fă luptăm în con ra răului, 
zic, o luptă care este însemnată pen
tru înfreege ţă ănime d n această Ro
m ă  iie frumoasă. A sosit (impui, când 
avem ocazia ' ’e-a pune umăr la 
umăr loţ- ţăranii si să-ne ajutăm 
frate pe frate Şi o re de ce trebuie 
să ne ejutăm hoi ţ ă r a n i i  fra
ţilor? Pentrucă într’această Românie 
mare. izvorul de putere al St-iti-lui 
este ţăranul Şi de ce est“ ţăranul? 
P n<ru că în şirul veacurilor istoriei, 
ţâranu şi-a vărsat sângU» pă«t ân* 
du-şi limba credinţa şi hotarele Ţâra. 
Ţăranul a dat şi dă birurile cele mei 
«r F , el este vermeF c^re rostogo
leşte glia de unde avem t ânea de 
loate zilele; din f i noştr i ţărani Sunt 
santinelele madurmite şi în zile nor
male şi şi în zile crume care ne a 
pasă f ontierele acestei ţări mândră 
pe care ne*a b necuvântal-o atotpu
ternicul Dzeu.

De aceia să nu creadă cineva că 
noi ţăranii goşun a pretinde că a- 
ceastă Ţară să fie cond .să d • con
ducător fireşti din această r<ă u â de 
ţă-ani. Ţrebue sâ fim mândrii că d n 
pătură de ţăr-ni ne-a căruit D-z-.u 
să iasă mari lupă ori ai ţăămmei, 
dn i luliu Meniu Ion M hslache şi 
Dr N colae Lupu, cere se ţin zale 
de zale fiind oameni adevărat luaţ 
ca martiri n-amului, H rea, Cloşoa, 
şi Crtş n, şi cu fraţii noştri din ve
chiul regat cari au cerut drepturi 
pentru dez obtrea ciocoilor la a. 1857-

Fraţilorl Avem ocazia de a privi 
la sem ne e electoiale, prin care putem 
să ne convi gem la adevăr, ş e »nul 
Partidului N ţioral-ţă ănesc este O  
roata, şi de re  avem noi acest semn 
al Partidului ? Pentrucă trebue să ne 
aducem aminte că pe roată au murit 
martini care .u cerut drepturi ţără
neşti, când nu ne puteam folosi de 
limba noestră românească de groaza 
temniţelor de'a Muncaci şi S jgedin; 
Iar frtţi din Vechiul regat în anul 
1857 un ţăran loan Roată şi soţ i au 
cerut desrobrea de sub cioco;> ca

de-se cu adevărat că întru amintirea 
«ceasta să vn*ăm toţi pe roată care 
esie s-rr nul P. N- Ţ Semnul ciocoi
lor es*e I cu care au fost bătuţi mo
şi-strămoşi noştri şi şi astăzi rând 
ţăranii cer drepturi le arată semnul, 
asta e a  voastră, 1 Cade-se deci ca 
să ne trezim ş’ de aceest s mn să 
i « ferim ca diavolul de 'ămâie.

Fraţilor 1 nu vă mai lăsaţi amăgiţi 
de făgăduehF deş-ute a liberaldor 
ca e ne umpluserâ păreţi cu pla ate 
în care ne făvădui-u, votaţi cu libe
ralii să vă aducă criţari. Ne-au adus 
C'iţau? Nu şi în schimb ne au adus 
agenţii de percepţii, la care au în- 
gră ădit sute de funcţionari la care 
le a venit criţari, pentru ca să ne ju 
po-'e bieţ ţărani.

Nu vă lăs ţi amăg ţi de partidele 
de d eapta care ne cutreeră satele 
ţărăneşti î i  grupuri de cântăr-ţi cân
tând cântece amăgitoare ca fica Iro- 
diadei care prin cântec şi joc amă
gitor a cerat să se taie capul Sft- 
lo«n Botezătorul.

Fraţiloi! de aceea dor-nţ a noastră 
a ţăran lor este că precum au urmat 
ce« trei Crai del- Răsărit steaua c*re 
ia condus la Vifleem unde au aflat 
pe Mân udorul. Aşa să urmărim şi 
noi P N- Ţ care es'» salvatorul ţă
ranilor în această Ro i ânie Mere. 
Când ni- se cere dela noi ca să jert
fim ce avem mei scump să jertfim 
pentru P N Ţ Şi oare ce avem noi 
mai scump ţă ranii în această Ţară 
Românească, fr t ’or? Este ce am câş
tigat cu scump sângele nostru, votul 
universal- Şi este adevărat că scump 
este pentrucă aceasta este plugul cu 
care tn gem breazda viitorului nostru. 
De aceia să fm  cu gândul la D zeu 
rugându-1 să ne trim lă îngerul cel 
sfânt ca să ne şoptească în vis ca 
crailor dela răsărit, — ca să apu
căm toţi pe rtaiea care ne va mântui, 
precum a fost mântuit pruncul Isus 
de uciderea lui Irod. Cu D-zeu în
ainte şi să ne ajute.

Manasie Bojin, 
Ţăran din corn. Peşteana,

Alegeri liberale.
Zile şi timpuri grele s’au abătut 

din nou peste noi. Urgia guvernan
ţilor de azi se va năpusti din nou 
asupra ţărănimii şi o epocă de ile
galitate va năpădi iarăşi satele noas
tre.

Vom avea iară ş alegere, făcută de 
liberali. J indarmi la spate, teroare, 
furturi de urne şi arestări. Cme nu şi 
aduce aminte de ele? — Cine nu-şi 
aduce aminte de ele? — Cine nu 
cunoaşte urgia bătăuşilor liberali?

E destul să ne reamintim trecutul 
pentru ca să ştim ce ne aşteaptă.

Sâ fim deci pregătiţi din vrem» şi 
la alegerea din 18 Februarie 1936 
voturile tuturor oamenilor de bine 
să se unească în jurul listei noastre 
cu semnul roata, deci în jurul can
didatului nostru dl Gh ţă Popp, fost 
ministru. Votând cu dt Ghiţă Popp 
luptâm pentru biru nţa Partidului 
Naţional Ţărănesc, pentru biruinţa 
democraţiei.

Ce-au făcut perceptorii liberalilor
clin judeţul Hunedoara

Liberalii decâod au venit la putere 
ca să poată stoarce mai bine popo
rul or numit şi în judeţul nostru 
Iacă câteva sute de perceptori şi a- 
genţi. Aceştia apoi s’au năpustit ca 
lăcustele asupra bieţilor oameni şi 
pentru sume foarte mici restanţe de 
5—6 an< şl au bătut joc de ei şi te-au

făcut sechestru cu ridicata ducăndu- 
le la percepţie ţoalele şi hainele şi 
orice găseau mai de preţ ta ca, a 
bietului sătean.

Deci învăţaţi-vă minte oameni cins
tiţi căci va fost tocmai de-ajuns s t  
cunoaşteţi ce însemnează iobăgia li- 
beraiă.

Intre bâta liberală
Dacă oamen i bagă de seamă la 

semnul part delor cari candidează, 
pot observa că şi liberali şt natio
nal creştinii dlor Cuza ş Goga au 
semnul tot bâta sau un slâ p cum 
îi mai zice. Deosebirea între semnul 
celor 2 partide este numai că o bâ ă 
sau un stă p (cU hberei) s ă în sus 
iar ceai Hă bâ ă sau cei&lalt stâl > 
(cel a lui Goga) stă culcai la pământ.

şi bâta lui Goga.
Aceasta însemnează că aceste 2 

partide sunt una şi lucrează pe o 
singură mână contra democraţiei, a  
lib* rteţ lor cetăţeneşti şi în contra 
intereselor ceiăţeneşti. Noi am putut 
observa aceasta şi din faptul că la 
alegerile dela Suceava guvernul a  
spr jir.it împo'riva partidului nostru 
pe oamenii dlor Cuza şi Goga.
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A murit Episcopul Ciorogariu
Cel dintâi vlădică ortodox al Biha- 

riei, P. S. Roman Ciorogariu, şi a 
dat Luni noaptea sfârşitul, istovit de 
lupta celor 89 de ani şi de greul 
luptelor purtate pe vremea vitregiei 
stăpânirii ungureşti.

Fericitul lutru Domnul Roman Cio- 
rogarus’a născut la Pecica, !n jude
jul Aradului, ai înainte de a ajunge 
In scaunul Înfiinţat după Unire al 
episcopiei Orăzii, s’a confundat cu 
toată lupta românească ce s’a dat 
aid, adeseori sub comanda lui, la 
Arad.

Şl-a Început activitatea publicistică 
de tânăr, scriind la foile bisericeşti 
de aici, iar mai apoi, pe vremea 
„Tribunei*, a fost spiritus-rector al 
publicisticii naţionaliste ce-am avut-o

Abia s’s  terminat procesul cu în
şelăciunile făcute la Banca Naţională, 
cu devizele, de către banda de tâl
hari Vasilescu, Nacht şi Călătorescu, 
yi iată că Ies la iveală alte Înşelăciuni.

De astă dată este vorba de socie
tatea „Cagero" din Bucureşti, tn lrun- 
tea căreia se găseşte un mare libe
ral, dl Leonte Moldovanu, fost pre
şedinte al Senatului până la 15 No- 
vembrie 1935.

Se spune că societatea , Cagero" 
ar fi înşelat Banca Naţională cu vre’o 
două miliarde de lei, la devize!

Este Îngrozitori
Puterea partidului liberal stă In 

ban, iar banul este In ţară la noi al

Când s’a auzit tn popor că liberalii 
an scumpit tutunul a fost mare ne
mulţumire la popor. Oamenii cins
tiţi Insă nu credeau că liberalii după 
scumpirea tutunului o să mai scum
pească şi chibriturile.

Astăzi însă cetim în gazetele mari 
că s’a hotărât şi scumpirea chibri- 
telor.

De-aici se vede că liberalii nu au 
ntci o milă faţă de ţărănime şi că ei 
se gândesc numai la punga lor.

Mândrul nost Partid ne chiamă 
Veniţi ţărani făr de teamă 
Să votăm cu toti pe roată 
Să zdrobim tirana boată.

Căci şi istoria ne spune 
Toti ţăranii să-se adune,
Şi cu toti să se unească 
Soarte nouă să-şi croiască.

Veniţi ţărani toti pe-on loc- 
Să votăm pe Ghită Popp 
Nu pe Romolus Mioc 
Că de noi şi-a bătut joc.

El să meargă la altari 
Şi să-şi cânte un Sărindari 
Să roage pe Domnul sfînt 
Să-l ierte de ci-o greşit-’

Până fu Prefect la Judeţ 
Şi-a bătut taină de toti

aici. Până atunci urcase glorios toate 
treptele monahale şi bisericeşti, ajun
gând pentru meritele sale arhiman
drit, profesor şi apoi director la se 
minarul teologic şi la şcoala normală 
dia Arad, iar pe urmă vicar al con- 
sistorului Orăzii.

Dupăce-a ajuns episcop, fericitul 
în Domnul a continuat să scrie îcn- 
bogăţnd publicistica ardeleană cu 
valoroasele memorii Intitulate „Zile 
trăite", cu o broşură despre presa 
arăiană, şi cu alte preţioase scrieri 
memoriale pe cari numai el ni le 
putea da.

Cu regretatul vlădică a dispărut un 
tezaur de cunoştinţe despre trecutu 
românesc al acestor ţinuturi pe car 
poate nimeni n’o să ni-le mai poată da.

Băncii Naţionale şi nu al Statului.
Partidul naţional-ţărănesc are de 

gând să facă din Banca Naţională li
berală o Bancă Naţională a Statului, 
pentru ca la felul acesta să nu se 
mai poată face acolo afaceri, porcării 
şi tâlhării, din care se îmbogăţesc 
câţiva liberali şi mulţi excroci.

Societatea „Cagero* este o nouă 
dovadă că liberalismul este putred.

Viaţa se scumpeşte, cartelurile Îşi 
fac de cap In ţara noastră, ţăranul 
se prăpădeşte In sărăcie, mihoanele 
şi miliardele de lei Intră In pungile 
bogaţilor, iar partidul liberal se face 
că nu vede şi nu aude...

Ei de altfel cunosc valoarea pro
verbului popular care zice că: ,nu-i 
nărod cine mănâncă şeapte pite, ci-i 
nărod cine-i dă". Aşadară şi ei vreau 
să profite de ocazie că poporul li 
mai sufere ia cârmă.

Iată de ce la alegerea din 18 Febr. 
1936 trebue să le dăm liberalilor răs
punsul cuvenit şi să-i alungăm dela 
putere votând partidul naţional-ţără- 
nesc a dlor Maniu şi Mihalache.

Bugetele le umfla 
De ţărani milă navea  
Şi le trimite pe sate 
Acum plăteşte fărtate.

Popo slujba D-tale 
A  făcut în Judeţ jale 
Tot plătim şi iar plătim 
Nici de cum nu isprăvim:

Dar fostul prefect Mioc 
Steie cu boierii înir’un loc 
Noi să nu-l votăm de loc 
Să-şi pupe boierii’n cioc.

Fraţi ţărani să ne unim 
De Mioc să ne ferim 
Să votăm pe Ghită Podp- 
Că-i cu ţăranii într’un loc-

ŞTI RI
Nou birou adaocatial în Geoagiu, 

şi-a deschis dnul Sabin Viorel înce
pând cu ziua de 1 Ianuarie 1936.*

Incorporarea recruţilor• Anal acesta 
recruţii nu vor fi încorporaţi la 10 
Februarie, ci abia la 15 Martie.

*

Un bulgăr de aur de 13 chilograme 
Garetele din Rusia publică ştirea că 
în ţinutul munţilor Urali lucrătorii au 
găsit un bulgăr de aur, care cântă 
rrşte peste 13 chilograme. De altfel 
în aceste ţinuturi s’au aflat bulgări 
de aur şi mai mari. Astfel în anul 
1842, săteanul Nichifor Sukin a gă
sit un bulgăr de 24 chilograme, iar
fn anul 1882 unul de 16 chilograme. 

*
Frământări politice în Ungaria- 

Regentul Horiy, conducătorul Unga
riei, fiind de mai multă vreme bol
nav, are de gând să se retragă dela 
cârma ţării. Gândul său a fost prins 
de bărbaţii politici ai ţării şi aceştia 
au început să se frământe.

Frământarea provine din următo
rul motiv. Generalul Gâmbâs, prim- 
ministrul ţării, are gânduri de can
didatură. Multora le e teamă că la 
retragerea lui Horty el va rămânea 
singurul stăpân al ţării, cum e Hit
ler In Germania. — Acest lucru ar 
produce multora neplăcere şi de a- 
ceea luptă ca să nu se poată Înfăp
tui. De aici, frământări.

*
Un milion de lei pentru o palmă- 

O doctoriţă din laşi cu numele Lu
d a  Borcea, a dat o palmă, Înainte 
de Crăciun, altei doctoriţe, numită 
Elvira Gârneaţâ. Aceasta din urmă, 
de ruşine şi de supărare, a luat o- 
travă şi a murit. Soţul ei a dat tn 
judecată pe dna Borcea, care a şi 
fost ascultată săptâmâaa trecută. Ju
decătoria a condamnat-o la un milion 
lei despăgubiri, dintre cari trei sute 
de mii pentru bărbatul moartei iar 
câte trei sute cincizeci ma pentru cei 
doi copii orfani. Pe lângă cteace va 
trebui să mai facă o lună închisoare. 
Atât doctorul care a pârât cât şi cea 
Condamnată au făcut apel. E de no> 
iat că soţul dnei Borcea a fost pe 
vremuri ministru, iar un frate de-al 
său e ministru şi acum.

*

Robi cari eliberează robii. La în
chisoarea Carpentras din Franţa s’a 
dat de urma unei Înşelătorii unice In 
felul ei. De o vreme încoace s’a ob
servat anume că aproape zi nic fuge 
câte un rob. Punâadu-se la pândă, 
au dat veste că o seamă de robi au 
chei falşe foarte bune cu ajutorul că
rora eliberează pe colega lor din 
temniţă, bineînţeles pentru plată bună 
ei Înşişi Insă rămânând şi pe mai de
parte închişi, ca să poată câştiga cât 
mai mulţi bani.

*

Câţi advocaţi sunt la Bucureşti- 
După ultima numărătoare se găsesc 
în Capitala Ţării două mii opt sute 
advocaţi definitivi şi două mii sta
giari. Pe întreagă ţara se găseşte la 
fiecare 1300 Iocouitori un advocat, 
cari, mai ales In zilele de acum, nu 
o duc prea bine. Cu toate acestea 
Ia fiecare an pornesc spre şcolile 
înalte dela oraş tineri mulţi, cu gân
duri mari ca să sfârşească In situaţii 
mici. Şcoală multă ta sat, ca să se 
ridice agricultura, asta va aduce 
mărire.

*

Dinţi de sticlă. Ua profesor nor
vegian a produs dinţi de sticlă. Din
tre dinţii fabricaţi se spune că aceş
tia sunt cei mai apropiaţi de cei lă
saţi de Dumnezeu. Nu sunt de loc 
vătămători şi se îngrijesc destul de 
uşor. Cât vor fi de buni, mai bine 
să n’avem lipsă de ai, Să-i curăţim 
pe cei naturali, ca să rămână totdea
una buni.

Votaţi semnul /*\
roata y J

înşelăciunile societăţii
liberale „Cagero .”
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După scumpirea tutunului
se scumpesc şi ch ib ritu rile

x- y -

Doina ţăranului Hunedorean.
de: B0J1N MAN ASE, ţăran din ţara Haţegului.

Căci cu slujba D-sale 
Ne-a făcut aruncu mare-

Nr. 13/1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc Ia cu

noştinţă publică în senzul legii arti
colului LX din 1881 § 102 respective 
LXI din 1908 § 10 cum că lucrurile 
următoare ş- a. 2 epe, o clae de pae 
de grâu şi o clae de fân care în 
urma decisului No. 1204/1934 al Ju
decătoriei Pui sau execvat în 10 Oct. 
1935 în favorul fxecvatorulu (iîor) Dr- 
M hai Tirea locuitor din Micesfi pen
tru încassarea capitalului 2279 Lei 
şi acces, prin execute de acoperire 
şi cari s’au preţuit în 4250 Lei se vor 
vinde prin licite tie publică-

Pentru efeptuiiea aces’ei Itc faţiuni, 
pe bazi  decisului Nr. G 1596/1935 
al Judecătoriei Pui se f xează terminui 
pe 12 Februarie 1936 orele 1 p. m. 
în Mâţeşti la faţa locului şi toţi cari 
au voie a cumpăra, sunt invitaţi prin 
acest edict cu observarea aceea, că 
lucrurile sus am ntife vor fi vândute 
în senzul legii XL. din 1881. § 107 
şi 108 celor cari dau mai mult. lângă 
solvire în bani gata şi în caz nece
sar şi sub preţul de strigare- 

Pretenţiunea care e de încasat face 
2279 Lei capiul, dobânzile 7% so
cotind din 15 Sept. 1934 iar soesele 
până acum stabilite de Lei 771.

întrucât mobilele cari ajung la i- 
citaţie ar fi fost execvate şi de al ii 
şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este or
donată şî în favorul acestora în sen- 
zul articului XLI din 1908 § 20 şl 
anume în favorul.

Petroşeni, la 18 Ian. 1936.

Nr. 1648/1031.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică în senzul legii arti
colului LX. din 1881 §, 102 respec
tive LXI din 1908 § 10 cum că lu
crurile următoare ş. a. 2 porci o clae 
de fân, 2 scroafe şi alte mobile care 
în urma decisului No. 894/1931 al 
Judecătoriei Pui sau execvat în 20 
August 1931 în favorul execuatoru- 
lui(ilor) Banca Centrală repr. prin 
edv. Dr. Mi hai Tirea împotriva exec- 
vatului locuitor din Merişor pentru 
încasarea capitalului 33000 Lei şi 
acces, prin execuţie de acoperire şi 
cari s’au preţuit in 19200 Lei se vor 
vinde prin licitaţie publică.

Pentru efeptuirea acestei liciţaţiuni, 
pe baza decisului Nr. G. 1689/1931 
al Judecătoriei Pui se fixează termi
nui pe U Februarie 1936 orele 11 
jum. a. m, în Merişor la faţa locului 
şi toţi cari au voie a cumpăra, sunt 
învtiaţi prin acest edict cu observa
rea aceea, că lucrurile susamintite 
vor fi vândute în senzul legii XL. din 
1881. §. 107 şi 108 celor cari dau 
mai mult, lângă solvire în bani gata 
şi în caz necesar şi sub preţul de 
strigare.

Pretenţiune care e de încasat face 
33000 Lei capital, dobânzile 10# so
cotind din 8 lan. 1931 iar spesele 
până acum stabilite de Lei 3951.

Întrucât mobilele cari ajung la li
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar ft câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este or
donată şi în favorul acestora în sen
zul articului XLI din 1908 § 20 şi 
anume In favorul

Petroşeni, la 18 Ian. 1936.

SE CAUTĂ

Un ncenio
T I P O G R A F

Condiţiunile: 1. Să aibe împliniţi 
vârsta de 14 ani. 2. Să fi terminat 
cel puţin liceul inferior adecă 3 sau 
4 clase de liceu. 3. Să fie bine des- 
voltat şi fiziceşte şi perfect sănătos. A 
se adresa la tipografia „LUMINA* din 
Orăştie Str. Regele Ferdinand Nr. 2.

Girant: Dr. Alex. H E R L E A . Ttoarul tipografiei „Lumina", Orăştie 193®.


