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La 18 Februarie să dă lupta 
pentru a alege între liber
tate şi robie.

Cine nu-i vrednic de libertate 
acela votează cu liberalii 
iar cine este vrednic de 
drepturile dobândite prin 
sânge şi revoluţii 
votează roata
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r o b i
sub alţi stăpâni,

Stăpânii sa u  schimbat, dar robii 
eu rămas aceeaşi.

Românii din ţinutul Hunedoarei, 
din Ţara Haţegului, din vechiul Za* 
rând după ce am răbdat o mie de 
ani robia ungureescă, acum, în Ro
mânia mare, am ajuns sub robia li
beralilor. Nemeşii unguri i-au lăsat 
moştenire ciocoilor din partidul li
beral.

Aceste nu sunt vorbe de clacă 
spuse în harta şi învăimăşagul ale
gerilor, ci f a p t e .  Sunt adevăruri 
triste cari ne sfâşie sufletul.

Vreţi dovezi?
Vi le voiu da îndată.
Judeţul Hunedoara e unul dintre 

cele mai bogate judeje ale tării. Poate 
numai Prahova îl întrece.

Întreb în auzul tuturora:
Câte din aceste bogăţii au ajuns 

în stăpânirea Românilor băştinaşi din 
partea locului?

Nici unal Da, nici una!
Oare urmaşii vitejilor Daci şi ai 

legionarilor romani d>n jurul Sarmi- 
segetuzei şi a Ulpiei Traiane, cu cari 
ne mândrim în istorie, nu ar fi me
ritat să se înfrupte şi ei din bogăţiile 
pământului pe care îl păzesc de mii 
şi mii de am?

După atâta amar de robie, oare 
în România mare, nu ar fi fost şi ei 
vrednici de o soarte mai bună?

Când a răsărit soarele libertăţii şi 
pe plaiurile Retezatului, ţăranii au 
chiuit de bucurie de i*au auzit în 
morminte şi platoşii lui Decebal şi 
legionarii lui Traian. Chiuiau, fiindcă 
se petrecuse o minune- Se făcuse 
ziuă pentru întreg neamul românesc- 
Ziua biruitoare a istoriei sosise-

Din cetăţile munţilor, din umbra 
codrilor, din văgăunile văilor au por
nit cete*cete spre Aiba-lulia, ca să 
voteze Unirea cu Tara. ca să reînvie 
Dacia teL x, Dacia fericită din vre
mea cea căruntă.

Dar abia întorşi pe la vetrele lor 
au prins de veste, că în locui neme
şilor unguri fugarei în toate părţile, 
încep să se ivească îa zare cloncann 
partidului liberal- Adulmecau bogă
ţiile rămase dela foştii siăpânitori.

Cea mai mare şi mai burduhoasă 
dintre paserile de pradă liberale, fie 
iertatul Alexandru Constantmescu, s’a 
coborît deadreptul pe zidurile cetăţii

de: OCT. C. TĂSLĂUANU
FOST MIN'SrRU

Deva şi şi-a făcut cuib electoral in 
judeţul Hunedoara- Partid nu avea, 
dar ştia el cum se clocesc puii li
berali.

Din aceea clipă soartea bogăţiilor 
din tinuiul Hunedoara era hotărâtă 
Din gh arele hrăpăreţe al liberalilor 
nu avea să scape niciuna. Localnicii 
se puleau şterge pe buze-

întâi a pus stăcânire pe cărbunii 
din Valea Jiului, pe zăcămintele ne
gre din măruntaele pământului, negre 
ca şi sufletul lor.

Le trebuiau cărbunii ca să scum
pească tarifele de transport pe căile 
ferate ca să se îmbogăţească din a- 
cest impozit aruncat asupra cetăţe
nilor ş' asupra economiei naţionale.

După cărbuni a venit rândul altor 
bogâtu. Toate au trecut în patrimo
niul capitaliştilor din Bucureşti. Pe 
seama localnicilor - nu a mai rămas 
nimic.

S au schimbat stăpânii. In locul 
ungurilor au venit liberalii.

Acum la cârma tării huzuresc tot 
liberalii, gata să se înece în mocirla 
„Cagero — a pocitului Gross din 
pleava perciunaţilor din Marmatia şi 
în alte afaceri ruşinoase şi scanda
loase.

Liberalii, în loc să dimisioneze şi 
să se închidă pocăiţi într’o mănăstire, 
groşi de obraz, cum sunt, vin la Hu
nedoara şi cer voturile ţărănimii.

Speră, că se vor găsi oameni în
tunecaţi la minte şi cu sufletul în
chinat lmpeiitatului să le zvârle şi 
lor câteva buletine în urne.

Z ua de vot se apropie. 
Hunedorenii să aleagă:
Dacă vreau să rămână robii libe

ralilor să voteze linia dreaptă, care 
seamănă cu o spânzurătoare;

Dacă vrtau să devină stăpâni a- 
casă la ei, atunci să voteze roata, 
care simbolizează soarele dreptăţii- 
Roata mai seamănă şi cu roata care 
a frânt oasele lui Horia la Alba- 
lulia, Cu aceeaşi roată să frângă 
Hunedorenii oasele stăpânirii libera
lilor.

Hunedorenii să aleegă între spân* 
zurăioarea liberalilor şi roata noro
cului purtată de dl Ghită Pop *, care 
o viată întreagă s’a luptat pentru 
drepturile poporului şi pentru binele 
obştesc*

Sosirea d-iui lu liu  Maniu ia Deva.
Deva, 28. — In vederea alegerilor 

parţiale din judeţul Hunedoara, parti
dul National-ţărănesc în colaborare cu 
forţele democratice duce o vie cam
panie pentru susţinerea candidature! 
dlui Ghită Popp.

Organizaţia National ţărănistă lo
cală a invitat pe dl luliu Meniu te Deva,

D-8a va sosi în ziua de 9 Februarie.
Cu aceea ocazie fostul preşedinte 

de consiliu va face importante de
claraţii cu privire la situaţia politică 
internă şi externă a tării.

In cercurile politice locale sosirea 
dlui luliu Maniu este aşteptată cu 
viu interes

C u  c i n e  s â  v o tă m .
La alegerea parţială dm 18 Februarie 1936

toti ardelenii cinstiţi, cari nu şi-au vândut conştiinţa, 
vor vota pentru lista partidului Naţional-Ţărănesc 
cu semnui roata.

Numai astfel vor vota 
pentru politica constitu
ţională a dlui luliu Maniu, 
pentru politica socială a 
dlui Ion Mihalache şi pen
tru eliberarea definitivă a 
poporului nostru de sub 
robia liberală.

Candidatul nostru dnul 
Ghiţă Popp este unui din
tre cei mai distinşi repre
zentanţi ai ardealului în 
partidul nostru NAŢIONAL ŢĂRĂNESC. Deci;

Votaţi semitul r o a t a

Te lac răspunzător die 
Mitiţă Constantinesc u.

de: Dr. ALEXANDRU HERLEA 
preşed. part. nat• far. din plasa Geoagiu

In recenta companie electorală cei 
neinleresefi au avut impresiunea că 
prin numirea dlui M Constantinescu în 
postul de Guvernator al Băncii Na
ţionale, — acăsta sar fi degajat de 
obligaţiunile şi drepturile sale politice 
în judeţul nostru. Noi dela început 
ne-am îndoit, — întemeiaţi pe fap
tul că demnitatea prezidenţiei orga
nizaţiei liberale din judeţ nu s ’a de
ferit altui conducător liberal ci locul 
s’a păstrat pentru dl Mitită Constan
tinescu şi pentru că aveam certi
tudinea existenţei intruşilor cari să-l 

suplinească şi să asigure continui

tatea operei sale de corupţie.

$ am reuşit să verificăm în tocmai 
realitatea acestei acţiuni nefaste.

Am auzit de multă vreme că dl 
Mitită Constantinescu nu s’a dat în 
lături dela cea mai deşantată dema
gogie, îmbrăcându-se în haine ţără
neşti pentru a se putea furişa In po- 
puîetiunea consevatoare şi morală a 
satelor moleşii din piasa Geoagiu. 
— Dar atunci am judecat faptele cu 
îngăduinţă, — pentru nenorocirea 
electorală a liberalilor în plasa Ge- 
oagiu şi pentru sforţările disperate 
cari le făceau în vederea creării 
unui lot electoral cât de redus.

„Cei cărora le întinzi un deget, 
vor să-ţi ea însă mâna întreagă" şi 
aşa era să se întâmple bietului nos
tru Ardeal cam azi se găseşte în 

faţa unei adevărate probleme de 

viaţă publică în lupta care o duce 

împotriva liberalilor.

La început n’au reuşit să câştige 
decât elementele cele mai slabe, — 
elementele venale din satele şi ora
şele noastre. Nici aceasta nu ne-a 
îngrijorat căci nu credeam ca după  

înălţarea m orală a populaţiunii din 

Ardeal prin b.ruinţa dela 1918, — 

sa tie toate sufletele şi toate conş

tiinţele din această provincie nego- 

ciabite• A şa a şi fost, căci adunarea 

din 6 Mai 1928 a fost cea mai m ă

reaţă manifestare a unei reale conş

tiinţe cetăţeneşti’

Liberalii atunci şi-au deplasat li
nia act unii de corupţie individuală 
şi limitată la câţiva inşi mai slabi 
de fire, — şi-au început să pună la 
cor tnbutiune întreagă finanţa lor pen
tru a corupe cu ori ce preţ şi P© 
toată linia.

(urmare în pagina 2-a)
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La fel si în recentele alegeri au 
pus la coitributlune sume fabuloasei 
necruţând ninrc pentru ajungerea 
scopurilor lor politice. — Acolo unde 
au văzut că sunt fruntaşi cari re
prezintă un vot electoral s’au pre 
zentat imediat intruşii liberalii lici
tând preţul de vânzare a conştinţri 
acestuia.

Şi luda l-a vândut pe Christos 

pentru arginţi aşa cum unii şi ou 

vândut credinţa lor pentru banii li- 
bprcililo+ţ — diferenţa este numai că 

Iuda a fost unul singur şi liberalii 

vor să creeze un popor întreg de 

luzi şl trădători pentru arginţi,

I n t^ d a  fiinţa mea se cutremură 
la gândul că dacă viata publică o 
lăsăm să alunece pe acest povârniş 
al corupţiei AZI, MÎNE TOIUL VA 
FI VÎNZĂTOR ÎN ACEASTĂ ŢARĂ 
Atunci nu vom avea de făcut alt
ceva decât să creeăm nişte societăţ 
pe acţiuni pentru exploatarea tării şi 
de partea cui va fi r.zstenta capi
talului mai mare, acela va irage fo
loasele finale ale guvernării d n ceri 
va trebui să si recupereze cap talu’ 
învestit si să-şi asigureze dobânzile 
corespunzătoare.

Nu am cuvinte să mi manifest in
dignarea împotriva încercărilor libe- 
berale de cornpţiune prin cari v’aţ' 
apropiat cumpărând sufletel ? si be 
ale unor săteni si conştiinţele tică
loase sie  unor intelectuali cari sau 
făcut unealtă liberală contribuind ac-

După interpelarea Dlui Dr, 
Agriculturii a fost obligat să

In acţiunea noastră pentru s t r i 
carea societăţii „Mica* am aj ins la 
un prim succes d 2  cea mai mare în
semnătate.

Astăzi se susţin o seamă de pro
cese l i  cari se cere declararea de 
nule a actelor pe cari lp întemeiază 
Societatea „Mica" deţinerea bunurilor 
sale afirmativ cumpărate dela Ruda 
12 Apostoli şi M usaii.— Aceste pro
cese se susţin după ce s ’a constat că 
pe cale administrativă sau pe calea 
actelor de guvernământ nu s’a aj ins 
la dreptate.

Nu am încetat lasă ca pir alei cu 
aceste procese să determinăm şi o 
acţiune politică In senzul dorit Astfel 
marele luptător pentru drepturile po 
porului şi pentru drepturile casei 
muncitoare de Dr- Aurel Dobrescu 
deputat de Făgăraş a imorâţişat cauza 
aceasta şi in cursul lunei Decembrie 
a adresat o interpelare In parlament 
d ut Prim-mimstru relativ la situaţia 
drepturilor societăţii „Mica*.

La această interpelare dl Ministru 
al Agriculturii s’a văzut obligat să 
răspundă.întrucât Incompetenţa Dsale 
nu cădeau decât drepturile a*upra 
pădurilor scutite de expropiere, des
pre cari a declarat în răspunsul său 
că sunt viciate act le de achiziţie. 
Astfel fiind vorba de aceerş a.t? prin 
cari s’au achiziţionat şi diepturne mi
niere este evident că trebue să a.be 
aceaş soartă.

Iată primul nostru mare suces In 
lupta extraordinară pe care o ducem 
cu titanosaurul capitalismului dm a- 
ceastă ţaţă, — căruia deşi am reuşit 
să-i tăiem un cap trebue să gnj m să 
nu răsară altele ia loc.

Consecinţa finală a acestei acţiuni 
trebue să fie expropierea alor aproape 
2000 jugâ re de pădure pe seama co

tiv la aceariă operă de corupţie, mij
locind traficul arginţilor lui I rda.

Eu nu pol să frec sub tăcere ase
menea constatări în plasa Geoagiu 
căci ar însemna o cons;mt re şi nu 
pot să procedez îa fel căci ar în
semna că promovez opera nefastă 
de corupţiune patronată de Dl Mitijă 
Cosiantinescu-

MĂ RIDIC CU TOATĂ HOTĂRÎ- 
REA ÎVIPOTRiVA UNEI ASEMENEA 
ACTiUNI, — şi sunt sigur că sufletele 
cinstite îi vor pune la s'âbul infa
miei pe toii aceia cari au rătăcit sau 
au contribuit Ia decadenţa morală a 
massei electorale.

TE FAC RĂSPUNZĂTOR D LE 
MtTtŢĂ COSTANTiNcSCU PENTRU 
ACŢIUNEA DE CORUPŢtE CARE AI 
1NAUGUR VT O Ai CONTINU AT O Şl 
O PATRONnZi IN PLASA GEOA
GIU ŞI CARE SE RESIMTE IN ÎN
TREG JUDE [UL.

TE FAC RĂSPUNZĂTOR DE 
TOATE CONSECINŢELE ACESTEI. 
acţiuni ÎNVIEAŢA PUBLICĂ DIN 
ACEASTĂ PLASĂ pe care Dta o 
îndrumi pe 1 nia moartă a obscuran
tismului şi venal laţii.

DE CÂTE ORI ÎN VIAŢA MEA 
AM AVUT OC -ZUNEA SĂ JUDEC 
TÂRGUL CONŞTIINŢELOR DE ME
MORIA MEA SE IZtiEŞrE PUTER
NIC TABLOUL ROMEI VENALE 
§1 SIGURANŢA POTRiVNtCiLOR  
Elj FiiNDt Ă ACOLO TOTUL ERA 
DE VÂNZARE.

D{. A lex Herlea•

. AUREL DOBRESCU, Ministru, 
recunoască drep atea cauzei noastre.

numelor din jurul Bradului cari n’au 
pădure.

Redăm aici un pasagiu important 
din interpelarea diui Dr. Aurel Do
brescu ş ’ răspunsul dlui Ministru al 
agriculturii.

Interpelarea dlui Dr. 
Aurel Dobrescu,

S icietătea „Mica* u’a plătit nicio 
dată aceste taxe ci a indus !a eroare 
auiontatea de carte futdusrâ, pre
zentând reripisa de plată pentru a- 
vere nobilă, cerând Iasă mutaţiunea 
drepturilor imobile (Recipisa percep
ţiei Alba Irlia Nr. 39 dm 1921, des
pre lei 118 500)

Trebreşte să se examineze moda
litatea ca Statul să rein t e Ia toate 
drepturile sale asupra solului, pădu
rilor şi subsoljIui deţinute azi lără 
drept de societatea „Mica*.

Consideră d că, In baza ordinelor 
daie de Ministerul de Justiţie, Par
chetul General din Cluj, stabileşte 
prm două rapoart?, — primul No. 
927—1934, al doilea No. 9—1935 — 
că aceste păduri nu sunt mei astăzi 
scutite de expropiere, dar nici nu 
şunt expropiaie, ptntrucă pe de o 
parte scut rea nu este aprobată la 
prealabil de Comitelui Agrar to norm 
art. 26 din legea agrară din Transi - 
vama, iar txpropicrea nu s’a hosârât 
niciodată. — D sa depune aces» ra
port dlui Preşedinte pentru a lua cu- 
noş joţă de el dnu Miniştrii.

Soc. „Mica* a »x ras peste două 
vago*ne de aur din subsolul acestor 
păduri, care in virtutea art. 19 dm 
Co.sttuţie, in concordanţă cu Legea 
Mmdor Şi L-gea Agrară tste de diept 
proprietatea Statului Român.

Răspunsul D-lui Mi

nistru al Agriculturii,
In urma reclamaţiunei făcute de DL 

Pompiliu Piso în 1934 Ministerului 
de Justiţie, în privinţa modului nele- 
gal Ia care societatea Mica a achizi
ţionat patrimoniul şi drepiurile mi 
niere ale societăţi o r Musari şl Rudi 
12 Apostoli, cum şi I i privinţa mo
dului neregulat în care s ’a scutit de 
exoropiere o întindere d- 1886 j sg 
1183 s ‘. p. pădure aparţinâad act Mor 
societăţi, acestea chestiuni au fost de- 
f rite spre cercetare Parchetului Ge
neral de pe lângă Curtea de Apel 
din C uj.

Atrag m Ia modul <-el mai serios 
atenţiune^ autorităţilor şi a tuturor 
funcţionarilor publici d n acest j ideţ 
câ partidul naţional ţărănesc este ferm 
hotărâi să nu mai tolereze abuzurile 
mgesinîel-, presiunile fi intimidările, 
practicate i i  alegeri de către orga
nele oficiale al statului, judeţului şi 
-om anelor.

Part. naţional ţîrăuesc a crezut tn 
guvernările sale câ are datoria să ci
vilizeze moavurile pol ti ce şi admi
nistrative ale ţării româneşti şi a sc- 
cotit că tn acest scop metoda cei mai 
potrivită este a<2 _:ea de a da ei în
suşi pildă. De ac ea zlegerile subt 
anbele guvernări au fost absolut le
gale şi lib-re, fără o umbră de in
tervenţie din parter dn-gboriilor şl a 
funeţionari’or. Conduce r a t a tiduiui 
călăuzită de «n foa t ideal moral, a 
meri chiar mai departe, obţ nâodu- 
se dela one* sete de sancţionare Îm
potriva autorilor abuzurilor dm tre
cut spre a ladepăiti din aparenţi c* 
urmează vechiul şi d i -stabilul obi 
c i al ăzbunărilor politice.

Dia r.ersorocire această pildă de 
gene?o’să nodlenţt nu a avut drrul 
d* a moraliza pe adversari. Ea a 
fost tălmăcită ca o dovadă de indo
lenţă, s'âbiciune sau Incapacitate de 
a reacţiona împotriva răului

Experienţa făcută In două guver
nări a iw pus conducerii pai udului 
o revizuire a acestei coacepţ uni. Ră- 
mâ âad neclintit, credincioasă idea
lului de legalitate şi 1 b .-rtut; «lecto 
rată ea hţclege că metoda ped go- 
gică a persuazsunii prin pilda de ier
tătoare generozitate nu m ii este du
cătoare la scop.

A venit timpul aplicării necruţă
toare a sancţiunilor.

Ele vor fi generale, drastice şi ne
miloase. Nu vom avea consideraţie

In urma cercetărilor făcute Procu
rorul General depune In privinţa ce
lor reclamate două rapoarte No. 927 
din 1934 şi 9/1935.

Pria ambele rapoarte, în ce pri
veşte scutirea de expiopiere a celor 
1886 jug. 1185 st. p. — sa conchide lu
cru ce se verifică şi In fapt — că ea s’a 
fărutlntr’o formă viţioasă fără apro
barea prealab lă a Comitetului Agrar, 
aşa cum prevede art. 35 din Legea 
pentru reforma agrară din Transil
vania, şi sub coniiţiunea ratificării 
ulterioare a acestui organ, rat ficare 
care nu s’a produs pâ iă la desfiin
ţarea lui etc., etc.

Minist. Agr. şi a Dom. 
ss. V. P. SASSU

la mmeni ş’ la nimic. Vom lovi Ia 
plin şi vom d ştruge pe tl âloşi. Ro- 
ci a e prea adâacâ şi nu mai poate 
fi tămăduită cu aiifiu: e* cere cuţi
tul. Dacă actuala lege electorală nu 
ne va oferi destule roiibilităţi de 
san ţionare, vom creia o nouă lege 
mult mai aspră şi cu putere retroac
tivi. Cu ajutorul ei vom curăţi codrul 
administrativ şi jadicătoresr de ban
diţii electorali, şi vom împodobi co
pacii lui cu spâizurătorde după cari 
strigă fărădelegile şi nedreptăţile ne
sfârşite.

Iacepâad de sus, dela prefectul 
moscat 1 h in a  de candidat şi aju
toarele lui, dela admiaist ato ii finan
ciari, apoi dela revizor, judecători 
până la ultimul agent, gardian sau 
jandarm toţi vor avea sâ sufere ur
mării? nelegiuiri or ce vor săvârşi.

J stificarea că funcţionarii abuzivi 
nu au fă ut de^âi să execute ordi
nele superiorilor nu se va mai putea 
primi. S:uza tânguitoare că mulţi 
dinire ei se af ă „latre c'oean şi ni
covală* nu va mai putea hduiosa 
pe nimeni. Marea cauză a demo:ra- 
ţ ei nu s ? mai poate opri î 1  mersul 
ei de consid raţiuni sentimentale. E 
vorba de mântuirea României şi a ba- 
z lor ei de exstenţâ şi jertfele ce se 
cer nu au importanţă. Ua partid ai 
cărui membrii peste trei sferturi de 
veac fac necontenite jertfe de mii de 
vieţi omemşki, jertfe de întemniţări, 
j ,itfe, de sănătate, avere şi interese fa
miliare are dreptul să aştepte dela 
funcţionarii p â  iţi de popor j ertfa 
elem ntară a respectării leg Ut t ţii.

lor cei cari vor nesocoti azi legea 
mâine vor suferi torte rigorile ei fără 
nici un drept de a se plânge.

O rgawzatia parlidului nat o- 
nal ţărănesc din judeţul Hu

nedoara-

O somaţiune.

Afară cu domnul Mioc du prefectură.
Legea electorală opreşte ca un 

funcţionar public să candideze In a- 
legeri. Funcţionarii cari do-esc să-şi 
puie candidatura trebue să demisio
neze mai iatâi din funcţ une spr - a 
nu se folosi de puterea co au, ia in
teresul izbâodoi lor, amr;nânţind şi 
infricâad pe alegători.

Candidatul pan dului liberal daul 
Romulus Mio-, se spune că a dom - 
sioiat din postul de prefect, dor ni 
se spune că demisia Dsale e ficutâ 
numai p ntru oshii lumii şi că dân
sul exercită şi acum funcţia de pre
fect. Cine este deci pref-ciul judeţu
lui? Dt Mioc sau dl d rector al pre- 
f -clarii D.'ăgan? Dacă dl D.ăgan a 
fost însărcinat cu delegaţia de a ţine 
locul de prefect, atunci cea dimâie 
dator.a ce are, este aceea de a pune 
în vederea dlui Miocu să  plece din 

pre fectură- J

Nu se poate ca dl M o; să Le In 
acelaş timp ş’ candidat şi prefect.

Adresăm  deci dlui D răg ia  sanc- 
t'unea hotărâtă de a scoate pe dnul 
Miocu d>n prefectură. I*r dacă dnul 
Mioc, lipsit de orice ruşine, va re
fuza să plece, sonăm pe dl Drăgan 
ca folosicdu-se de pnterea ce o are 
sa puie pe setvitodi prefecturii să-l 
dea afară pe dl Mioc, Imbrâncindu-1 
pe scara prefectu ii, ca pe un străin 
obraznic care nu are ce căuta a-olc,

Nu ne îadoîm că dl Drăgan nu va 
sta ia îndoială nici n minut. Şi sun
tem siguri că Ia scurtă vreme hune- 
dorenii vor vedea pe atoiputernicnul 
dl M1 0 ; plecând de bună voie cu 
coada între p icoire, siu  îl vor ve
dea aruncat In stradă de dl Drăgan 
care trebue să dea ascultare soma- 
ţiunii noastre 1

Au început să troznească 
încheeturile societăţii „Mica“.
— MARELE SUCCES AL ACŢiUNII NOASTRE —

V 0 1 * v e n i  s a n c ţ i u n i l e .
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Dl Dr. Aurel Dobrescu deputat 
a fost dat în judecată pentru lese majestate.

Deva, — Recent, dl Dr Aurel Do
brescu, delegatul Partidului National 
Ţărănesc cu conducerea campaniei 
electorale a alegerii parţiale din jude
ţul Hunedoarei a fost dat în jude
cată pen'ru lese-m jefaie.

Acest proces s'a pornit din cauză 
că D-sa în propaganda electorală, ce 
se desfăşoară cu multă intensitate a 
spus: „Nu este bine ca strălucirea 
tronului Regelui Carol I. Ferdim-nd

cel Loial şi al Msjes'ăj i Srie R gelui 
Carol 11, să fie întunecată de cama- 
ri'ă, care-si b te joc da cele m ei mari 
in'ere85 ale statu'u “.

Dosarul cauzei a lost înainfat pro
curorului venerai Ia Ouj.

Opinia pub icâ h inedoreană a îă- 
mas surpr'nsă de această manoperă 
politică intentată împotriva fruntaşului 
nat onal-ţărăms*.

O precizare.
In numărul 3 dia anul acesta al 

gazetei „Soita 016912111“ în articolul 
„Năvala internaţional-ţărăniştilor la 
sate" ta ultimul aliniat vizat fiind dl 
Protopop Vaier Pavelonm din Orăştie 
se susţine că dacă nu ar fi fost Dl 
Dr. Aurel Vlad care să i dea aviz 
favorabil numirii sale ia fruntea bi- 
s jrici gr. cat. din acest tract acesta nu 
ar fi azi şeful preoţimei gr. cat. asu
pra căreia încearcă să exerciteze a- 
n imite presiuni politice.

Pentru restabilirea întregului adevăr 
mfl simt obligat să precizez indiferent 
ce atitudini am avut la t'mpul său 
In această chrstiune, — c i fn organi
zaţia noastră politici din loc condusă 
de dl Dr. Aurel Vlad era atunci un

Curent pentru o altă faţă b:sericesscă 
ia scaunul protopopesc şi astfel, nu 
ştim cum a putut D Vlad să avizeze 
favorabil la Episcopia din Lugoj când 
interesele sale Ii îndrumau tn alt senz. 
De altfel am făcut personal ace asii 
red'ficare fiindcă personal am aii-t 
chiar un sentiment de surprindere in 
cercurile ecleziast ce din Lugoj, câad 
acestea au af al că int-reseie diui 
Vlad au altă direcţiune şi că prin nu- 
m iiei Diui Piotopop Pavcloniu nu au 
reuş t cei puţin să facă un act de com
plezenţă faţă de dl Aurel Vlad.

Acestea pentru restabilirea întregu
lui adevăr.

Dr. A lex . Herlea.

Sun'em sub un guvern 1 beralf de
mocrat, apărător ai legii şi... sincer. 
Tot ce-i rău în ţară s î trage d n 
pactul încheiat de partidul naţonal- 
ţărănesc cu unele organizaţii anar- 
chice — eş3 glăsuesc heralzi feri
cirii cu transferi Cagero şi parcuri la 
Agigea. Dar nu asta e important — 
partidul liberal, democrat prin tradi 
ţie, oligath c prin concept e, încearcă 
rezistenta c lai de al doilea factor 
politic § o încearcă cu hotărâre şi 
obraz- li vezi bătând cu pumnul î i  
masă pe la pnnririi, cu lăfâiala une 
„calităţi* ce le pun la dispoziţie jan
darmeria.» dar nu vorbesc nici de 
britadele dlui Costică Bârsan când 
cu * cu rpirea zahărului, nici de po
vestea „Cagero* cu feţe mari şi grele 
că prea seamănă o tic familiar.

Dar vorbesc despre acest punct 
nevralg'c: democraţia! Ş cum suni 
în apeie lor, să le răscolim puţm. 
Statul nostru are un caracter p opnu: 
ţărănimea. Deci un element ce nu 
putea fi neglij nici de reg e.atul 
Vintilă BrSiianu, care a z's că e b re  
„a susţine că ţăranul să fie stăpân**; 
„nu trebue însă să le punem în 
gând ţăranilor că ei trebue să se a 
şeze într’o clasă separată* »nu ne 
trebue nici dictatură ţărănească“ 
(şedinţa din 6 Dec. 1923 a parla
mentului.) Toate sun' cuvintele unui 
şef de partid democratic.

Astea au fo»t prin 1923, de atunci 
câte nu s’a schimbat în partidul li
beral. Au votat o lege a conversiunii 
pe care la început au atacat-o în 
Casaţie ca anticonstituţională! =  vor 
zice unii.
( Sunt s ’mp'e minciuni I Nimic nu 

s’a schimbat. Pentru ei nu exstă

stat, nici popor 1 — Sunt ei — esta 
o vede o icine. O.ice luctare publică 
e pentru oamenii lor, refjima agrară 
tot pentru ei, dictatura tot eş i Când 
le o spui ţpă ca nişte descreeraţi...

— Noi? Nu vorbi a ş ’, că am jan
darmeria! Şi popo i i  tact I De ce?  
Ne-o spune un mare om al partidu
lui, Dl Aznovorian Hurmuz! Dar nu 
în 1923 ci în 1935, In parlament în 
ziua de 13 Decemvrie „Dar să înţe
legem: ac- ste maie populare dacă 
au însemnat o justificare a foiţii 
politice a partidului librral n a u  reu
şit niciodată, şi spre binele ţării, să 
tiranizeze organismul partidului libe
ral■ (Aplauze)». Elita de gândire a 
luat contact cu masele populare dar 
a înpiedecat ca aCeste mase popu
lare în utopiile lor să poată influenţa 
cu ceva concepţiile partidului".

Deci sun em înţeles ! Noi, masele 
am fos împiedecaţi în dorinţ le noas
tre de conducătorii liberalii Şi e s ’a 
e democraţie? Ori poate ei au o con
cep} e nouă dtspre democrat e, fără 
mase* Să ne-o spună! Aşteptăm! Noi 
le am răspuns când am făcut pactul 
cu naţional ţărăniştii: vrem demo
craţie, dar fără speri ui 8* maimuţă
reli hitleriste. S ia <8 Februarie se 
vor convinge că viem o dictatură. 
Dar una a legii şi cinstei şi pe alo 
curi chiar ţărănească

Aşteptăm răspunsul domnilor libe- 
beralil Democrata e  peniru noi, ori 
pentru moravur- călătoreşti?

Ddr fără să bată cu pumnul în 
masă domnii deputaţi, că atunci vom 
bate şi noi şi cel care va fugi va fi 
partidul 1 beral

/• Păsiulescu
v. preş. plasa Ha jeg. Fr.-Piug.

Ce 3 pregătit ţărănimea din Cugir dlui Mioc.
— Ce păţesc liberalii cari au scumpit tutunul —

Târăn mea noastră este foarte re
voltată pe 1 berali că au scumpit tu 
tunul. De aceea Cugerenii cari l’au 
aşteptat săplă nâna aceasta pe di 
Miocu candidatul liberal au voit să-i 
facă o surpriză şi să-l facă de ruşi
nea judeţulu. Sau pus atunci şi-au

adunat tabacherele goale din sat şi 
le-au băgat într’o Udă pe care au 
voit s ’o ofere cadou dlui Mioc.

Norocut Dlui Mmc însă că n’a so
sit în ziua în care era aştepht la 
Cugir şi astfel a scăpat de iăsbuna- 
rea lumii. C  D,

O  mare întrunire a P. N. T la Deva.
Pentru ziua de 9 Februar:; a fost 

convoc*fă la Deva, o mzre întrunire 
3 partidului naţional ţS-ânes . Ln - 
ceastă fapusire vap itleipa in  rus? >:

n v ăr de conducători politici ai pzr-
iid jiui oaţioioil ţărănesc, în frunte cu 
d-nii Io n  Mi h a l a c h e  şi Iu l  iu 
Ma "iu.

Ce «ni scumpit liberalii 
tşi ce n?au scum pit

— Au scumpit tot ce cumpără ţărănimea ş* 
nu su scumpit io 1 ce vinde ţărănimea. —

Dacă ţăranii î i ţd e p ţi stau şi se 
ui»ă puţin Împrejurul tor vor ve e 
că în t mpul libera lilo r ei e u  au a- 
vat nici o uşurare. De doi ani în
coace tonte preţurile  lu  erori k r  de 
cati are lipsă ţărănim eas’au scumpit. 
Altfel s ’au sc mpri dr ia 20 i 5 0 ^ ,  
ferul, st ci , z b l u>, ţ i nt tutunul 
c t :. etc.

1 schmb preţurile produselor ţă
răneşti au stat pe loc sau au scăzut 

sîfri ci azi pentru a putea cumpăra 
ii f de ţ i) g t bue să vinzi de 2 
o tâ ea ouă la tâ g ca pe vremea 
pariidului nostru.

lată cum iub sn lb răii* ţărănimea 
şi c  m se î g i j  s : de interesele ei.

a • b.

Adunări national ţărăniste în Valea Jiului.
Duminecă 26 Ianuarie, fruntarii 

noştri dia V. J-ului s ’au prez :tat î 
comuna P ă r o şii, unde erau adu
naţi ţăranri la casi fruntaşul i rost u 
Joji Băl ia, fost primar. Au \o  bit 
dmi A!. D .v.d, I. Bâj a şi Co rii r ă. 
Vorbirile fruntaşi or roriri k > fost 
ascultite cu multă atenţ e ş prim t 
cu însufl ţ re. După adunar s’au 
pus bazele unei gărzi ţărăneşt in

care s ’au î iscris o mu’ţ'me de tineri
şi ţărani.

După amiezi oamenii noştri au luat 
cont ori « locuitorii c manei Iscroni 
end : au tost primiţi cu însufleţi e 
de către un mare grup de ţărani în 
frunt ■ cu F. N ţ inu şi a. La fri a 
ho t f intă o gardă ţărănească de a- 
p ii rare ş ’a co muna Is eroni.

JO ii ş m s jl aii
românismului şi ai ţărănimii.

M H U  BACIU

In alegerile ce s ; pregătesc, ; ?ri
dul diu A- C  Cuza zis partidul cu- 
z’st a pus candidat pe dl S ivi i Dr - 
go.mir, profesor la C uj.

Patt'dul cuzisi care are şei suorem 
pe d. A C. Cozi şi s i şef p: d- 
Goga, a fost internei ut de ^ceî care 
i a împrumutat num le- Dl tu za  a 
aj ns adânci băuân ţe ţar- 77 de 
am) făiă fi avut vre detă că ■ & 
statului în mă ă

Toată vieţi sa profesorul Cvz% 
care a fră t la Inşi, a făcut propa
gandă contra jidanilor dar ou făcut 
nimic contra lor Niciodată nu a în
cercat să înfăptuiască pentru roi-â 
n sm nici lucrul cel mai mic 

Di Cuza putea să ducă î i  Romă 
nia jiberâ o lup‘ă rodnică p nt;u ri
dicarea românismului. Pute ; iă  în 
fiinţeze socieiăţ d : meseriaşi şi ne
gustori români, putea s . în .emne pe 
săteni să şi dea cop i la mes ri ş 
la prăvălii ca să se r d e e  o i ălurc 
de mijloc ron â eascâ, putea să c e- 
ieze ş.oii pentru ei putea să infrin 
ţeze bănci pentru meseriaşi şi negus
tor spre a ie înlesni un credit ief in.

Dsa nu a fă ut nimic, n mic din 
toate acestee. S’a mulţam t să facă 
„propsgandâ" adică să voibească m - 
reu, înjurând pe Jidani şi a ţ stiă ni.

lată, noi român» din Ardea: ş Bă
nat am fost sub jugul st ăm şi t tuşi 
am avut, încă din vremea ungureas ă, 
reuniuni de meseriaş’ român înflo
ritoare. Am avut astfel de reunium

î i  Ouj, .in Gh ila. în Bej,  în S.b’.iu, 
B eşov, Lugoj e c „G.emiul" negus 
toriior roman d n B aşov a fost atât 
de ,-u erri c î : ât a îif  nţ-at vestitul 
i i u române ;c dn  B eşov, ba şi o 
şcoa â co iicrciaiă românească.

Ce a făcut însă dl Cuza la iaşi, în 
Romă .ia hbiră ? Nimeni nu-1 impu 
ri ea să f u ă  aceea ce românii robiţi 
eu pu u să f că ia ci ş totuş nu 
a făcut de ât „p opagandâ* adică 
vo bă goaiă ş altceva nimic- In acei 
50 de an? câ a trâ t ia laşi, vechea 
capitdă a Moldovei, nu năml jidani- 
1 a sporit atât de mult încât a co- 
pieş pc ror ă i Di Cuca su a se >s 
nici un jidan din Jaş prm „propa- 
gmdâri  N e  uit singur meseriaş sau 
negustor român nu a ieşit de pe urma 
vorbănei sale „propagandiste".

(U mare Ia Nrut viilor.)

Publicaţiune de licitaţie.
Cu-si iul parochial din comuni Ba- 

r şti publică licit ţii occtru edif.Ci- 
rea bisericii dm io calitate pe data de
20 Februarie 1936 ora 11 a. xn. ia 
of.ciut parochial.

Pi nu; şi devizul sti la dspoziţa  
ceior interes-ţi :a oficiul parochiri 
ort. rom. on ce zi dda data anun
ţării.

Bârtsiiji Haţegului ia 2 Im. 1936,
p- Cons. Parochial 

D(. Pompiiiu Babeş

w m m

C u  L e i  3 5 0 ,
puteţi par icipa la ira^irea decizi va din 15 Febbruarie 
1936. O mp riâidla timp un loz subdivizionar dela:

„Banca lliescuw st. Cluj
iMareti ş norocoasa coleciură Ardelea ă şa Bănăţeană I

REIMQlŢi LOZURILE PÂNĂ LA 1 4  F E S R . 1 9 3 6

Subcolectura prncipcriă L b ă a „V. LAUFER' Deva.
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Do ce s’a amânat 
alegerea dela M ehediiiţi.

Intr’o contfătuiie particulară dintre 
dl Inculeţ şi Franasovici, la insisten
ţele dlui Goga, s ’a hotărât amânarea 
alegerii dela Mehedinţi pe data de 
18 Februarie. Decizia de amânare a 
fost publicată oficial fără nici un fel 
de justificare

întrebarea e cui foloseşte fosă acea
stă am»nsre, şi pentru ce s’a făcut?

Răspunsul este foarte uşor de dat, 
Amânarea a fost cerută de către par
tidul naţional creştin, inexistenţi ca 
organizaţie fn jad. Mehedinţi, şi care

In cursul zilelor trecute S guranţa 
Generală a operat numeroase des
cinderi la sediile cuziste. S ’au con
fiscat 14 revolvere, 5 focoase şi a'te 
arme. Deasemenea s’au găsit nume
roase corespondenţe, care sunt des
cifrate la Siguranţa Generală.

In legătură cu aceste descinderi, 
conducătorii Ministerului de Interne 
s ’au fntrunit fntr’o conferinţă, S ’a ho
tărât să se lanseze o ordonanţă, con-

Norocul a adus surprize
Aflăm că la tragerea din 15 Ianua

rie 1936 a loteriei de Stat au bene
ficiat de câştigări frumoase o serie 
de oameni modeşti din Ardeal, cari 
fn mod constatat îşi încearcă norocul 
la una şi aceiaşi corectură.

Şi de data asta Banca ILIESCU S< 
A. CLUJ colectura favorizată de a- 
tâtea ori de noroc, a putut trimite 
veşti bune Ia diferite localităţi din 
Ardeal.

Un câştig de Lei 250,000, — a fost 
câştigat fa întregime cu lozul anexat 
No. 115209 seria 3-a de un cetăţean 
care a venit la Bancă cumpărându-şi 
cu o oarecare sfială acest loz norocos.

Un alt câştig de Lei 200 000, — a 
revenit loaului cu No, 28,35 seria I-a, 
vândut de sub colectorul Bănci ILI
ESCU S. A. din Arad. latre câştigă
torii acestei sume figurează Dl loan 
Boroş agent din Arad, Dl loan Ar
delean notar din Chişinău Criş, Dl 
Nagy Coloman comerciant din Lugoj 
fi un grup de 10 jucători din Arad

Lei 100 000, — s ’a câştigat cu lo-

are tot Interesul să prelungească cam
pania electorală.

Luaţi la goană de către ţăranii Me
hedinţi ni, bătăuşii şi mercenarii Cu- 
zişti au cerut ajutoare del* rentru. 
Astfel zi de zi noul trupe de mer
cenari politici în nnifoime, recrutaţi 
din drojdia societăţii pleacă spre 
Turna S-verin, pentru a teroriza sa
tele mehedinţene.

Amânarea »kgerii s ’a făcut pe 
baza cârdăşiei dlui Goga cu guver
nul libera).

form căreia nu se va msi permite 
portul uniformelor, emblemelor şi in
signelor. Se afirmă că Ministerul de 
Interne va considera începând de 
Luni, ca disolv»te grupările de lăn- 
cieri, gărzi, batalioane de asalt etc.

In cursul zilelor următoare, dnul 
Inculeţ va vizi‘a pe şefii de partide, 
spre ai pune In curent de cele ho
tărâte.

zul anexă Oo. 279.019 seria I a de 
comerciantul I, S  din Salu Mare, 
care a comandat lozul prin poştă.

In fine L-i 50 000, — a câştigat un 
profesor din Timişoara ca lozul u- 
nexă No. 143224 seria II a. — Locul 
nu ne permite să înşirăm numărul 
mare de câştiguri cu suma de Lei 
30.000, 20 000, 10 000, etc.

Remarcăm deosebita promtitudfne 
cu care se plătesc câştigurile Băncii 
Iliescu S. A. Cluj şi înregistrăm cu 
mare bucurie veştile despre multele 
câştiguri eşite In Ardeal, de oarece 
acest fapt întăreşte încrederea pusă 
de jucători ţu cele două mari colec
tări principale pentru Ardeal şi Bă
nat ai Băncii Iliescu S. A. Cluj şi 
Banca de Credit Comercial S. A. Cluj.

Concluzia noastră este ca fiecare 
jucător stăruitor se poate bucura de 
binefacerile ce oferă loteria de Stat.

Cumpăraţi lozuri dela norocoasa 
colectură a Băncii Iliescu. Librăria 

V’■ Laukr, D eva•

Doină [le a legeri.
Frunză verde de scumpie 
Cântă m erla’n Orăştie, 
Intoarce-te mierlă roată 
Şi cântă la lurrea toată, 
Cânfă-ne cu glasul tău 
Să ne-ajute Dumnezeu, 
Cânfă-ne cu glas de foc 
Să a em iarăşi noroc- 
Frunză verde de sacfiu 
Să vină. Dl Maniu 
Frunză de păr pădureţ 
Să fac alegeri în jud^ţ,
Frunză verde foi de fagi 
Alegeri ds deputaţi 
La cari cu toţi suntem chemaţi. 
Dar iubiţilor mei fraţi 
Vă rog cu toţi să m’ascullaţî 
Şi bine seama s’o luaţi:
Omul care vrea să fie 
Om întreg de omenie,
Care vrea dela cel sfânt 
Miluire pe pământ 
Viaţă lină si senină 
Casa cu de toate plină 
Ocrotire’n orice loc 
Spor la muncă şi noroc 
Boi voinici trăgând la plug 
Sănătate şi belşug 
Să-şi astrângă mintea toată 
Să ţină numai la roată,
Nu cu cei aleşi cu bâta 
Ce-au sărăcit ţara atâta:
Ei au bani şi bogăţie 
Noi suntem lor sărăcie.
Vitele ni-or înlesnit 
Lucru’n ţară o pierit.
Averea noastră o scăzut 
Pungile lor s ’au umplut- 
Care vreţi să m’ascultaţi 
Şi bine sama să luaţi,
Nu ascultaţi de minciuni 
Că ni-or pune pe cărbuni. 
Bâta-i mare păcătoasă 
La ţărani n’o> adus foioasă: 
Vite lucru a ’nlesnit 
Şi pe toţi ni-or sărăcit 
Căci noi n’avem uşurare 
De la ei nici o ’ndurare.
Foaie verde de sacfiu 
Numai prin guvern Maniu,
Sau guvernui Mihalache 
Să ne-aducă direptate.
Foaie verde de pe plop 
Şi prin Di Ghiţă Popp*
Foaie verde foi de brad 
Să ne fie deputat,
Că sunt oameni de omenie 
Ca Dz*u sfântu să-i ţie,
De aceia fraţi ţărani 
Dacă vreţi să aveţi bani, 
Averea să Vă sporească 
Neamul să se fericească:
Să strigăm cu toţi de odată: 
Foaie verde de sacfiu 
Trăiască Dl. Maniu 
Foaie verde de pe plop 
Să trăiască Ghiţă Popp 
Foaie verde foi de brad 
Să ne fie deputat 
Şi cu Dş’i alăturea 
Toţi colegii lor: Ural 
Frunză verde foi de fag 
Scrisă de ADAMU VLAD 
Frunzuliţă de scumpie 
Din comuna Orăştie.

Organizaţiile de lăncieri şi
toate gărzile vor fi desfiinţate.

şl bucurii noi în Ardeal.

Cumpăraţi şi reînoiţi îozul pentru 
I Tragerea dicisivă a Loteriei 9-a

1 / Timpul este scurt, se apropie 
1/ 15 Februarie 1936

1/ Intr’o singu ă zi vor eşi la soiţi:
O 39.025 câştiguri în valoare

de I.ei 203.845.024

Cumpăraţi acum un loz subdivizionar 
cu Lei 250

CA SĂ TRĂIŢI FĂRĂ GÂNDURI!
SĂ FIŢI BOGAT ŞI MULŢUMIT!
SĂ ASIGURAU FAMILIA ŞI BĂTRÂNETELE!

Tragerea 
DECISIVA la 

15 Februarie 1936

20 Noi milionari!

Tragerea 
DECISIVĂ la 

15 Februarie 1936

20 Noi milionari!

ŞTIRI
Invitare• Frăţia Or'odoxă Română 

şi Societatea Femeilor Ortodoxe Ro
mâne cu onoare Vă învită, să bine
voiţi a participa la conferinţa D-!ui 
prof Dr- Liviu Munteanu daspre: 
„Mântuitorul în fata liberalismului 
modern“t care va avea loc Sâmbă'ă, 
1 Februarie, a- c, la orele 8 jum. 
seara în sala fesîivă a liceului.

*

întoarcerea dlui Mihai Popovici în 
tară Dl Mihai Popovici, fost ministru, 
a sosit în ţa-ă venind dela Viena, 
unde a fost obligat să rămână câtăva 
vreme deofirece doamna Pooovici a 
fost supusă într’un senator unei o- 
pereţii.

In oraşele m ari■ Tramvaele din 
New York umblă pe sub pământ In 
mijlociu se găsesc mereu în ele ca 
60 de mii de persoane. Săptămâna 
trecută, nu se ştie din ce pricini, s ’a 
oprit curentul electric- S’au oprit a- 
tunci toate tramvaele câteva ore. ră
mânând în întunerecul de sub străzi 
şi case, toţi cei 60 de mii de că ăiori. 

•
Un lac sărat din America de Nord 

conţine şase miliarde tone de sare. 
Un om nu s’ar scufunda în apa a- 
celui lac chiar dacă şi-ar lega greu
tăţi mari de mâni şi de picioare* La
cul are acum o întindere de şase mii 
km. patraţi. Mai de mult era de 43
de mii km. patraţi.

*

Nu umblaţi pe linia ferată■ Muzi
cantul E Cismaru din Uioara a plecat 
la plimbare împreună cu o fată- După 
ce au ieşit din oraş au apucat pe 
linia ferată. In urma lor Venea o lo
comotivă. Cei doi n’au auzit sgomo- 
tul roţilor. Trenul i-a apucat pe amân
doi. Fata a rămas cu vieţă dar cu
0 mână ruptă. Tânărul a murit, cu 
trupul sdrobit de greutatea vagoanelor.

•
Un peste de 50 kg Nişte pescari 

din Timişoara au prins săptămâna 
trecută un peşte de 50 kg., lung de
1 m- 90. E interesant că l*au căutat 
anume. Cu câteva zile înainte l-au 
prins tovărăşia. Ştiau că ei nu stau 
decât perechi şi de f ceea au pornit 
în căutarea lui.

Cel mai înalt om din lume. Mai 
enii trecuţi cutreera străzile bucureş- 
tiului un tânăr de vre-o 20 şi ceva 
de ani. Trecătorii se uitau uimiţi Ia 
el, căci era înalt minune mare. A- 
tingea 2 m. si 36 cm. Acum e la 
Paris, uimeşte şi pe francezi prin în- 
nălţinaea Iui şi vrea să se facă boxeur.

O gazetă străină spune că se cu
nosc oameni şi mai înalţi. Un oare
care Kaianus, de origine finlandez 
(oameni dela miază-noapte) a atins 
înălţimea de 2 m. 83 cm. A murit Ia 
vârsta de 39 ani. Ajibe ailiany, dela 
muntele Smai, e cel mai mic om 
despre care se pomeneşte. Avea în- 
năiţimea de 38 cm. a şaptea parte 
din Kaianus. A murit mai anii tre
cuţi în vârstă de 60 ani*

de vânzare cu 3 
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str, 
Miron Cnstea No. 3, se vinde 
dm mână liberă.

Ioformaţiuni la administraţia ziarului 
„Solia" Orăştie.

Girant: Dr. Ales, HER LE A. Ţinând tinepajN «Lumina*,  Qri&tfie 1036?


