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Dacă voiţi abuzurile perceptorilor, ca- 
reă-a băncilor şi presurile m»ri ale fa
bricatelor votaţi liberalii, dacă volţi în
dreptarea situaţiei voastre prin realiza
rea unui stat de drept votaţi part dul 

naţional ţărănesc.
Dacă voiţi să scăpaţi de caznele neo- 
rreaoase ale perceptorilor, 
de scumpetea mărfurilor: a 
tunci votati roata partidulu 
naţional ţărănesc, care va 
mai aduce dreptate şi nădej

dea în zile mai bune.

delicte UCU-o
R e d a c ţ i a  ş i  A d m i n i s t r a ţ i a :

Orăşiie Str- Gh. Bariiiu Nr. 1.

Apare săptămânal sub îngrijirea unui 
com itat && f a d v j » .

Director:  D r. A le x . H e r s e a

A B O N A M E N T E :  e
p« 3 luni . . . .  30 lei -  pe (j luni . , , d0 lei 
pc l an . . . 120 Iei pentru lnst. şi Aut. dOO lai 

Pentru ţărani 50 lei pe anul întreg.
Exemplarul  2 Lei.

Trec zilele una după alta. Ne 
apropiem cu paşi repezi de soro 
cui sfânt de la 18 Februarie. Ziua 
aceasta va fi o adevărată piatră 
de hotar în viaţa plină de trudă 
ne ăspUtită a plugarilor şi munci
torilor din judeţul Hunedoara şl a 
ţăranilor batjocoriţi din întreaga 
Românie-Mare.

Dacă vom fi cu capul treaz şi 
inima vitează şi vom cinsti acea
stă zi a?a cum se cuvine, copiii, 
nepo ii şi strănepoţii noştrii ne vor 
blagoslovi deapururi.

Dacă o vom pângări, zăpăcin- 
du-ne de cap şi lăsându-ne ade
meniţi de îndemnurile diavolului 
— urmaşii noştrii ne vor afurisi 
cu cuvintele de foc ale pro^ocului 
Ieremie, ca pe unii cari am făcut 
negustorie urâta cu bunul cel mat 
de preţ al neamului nostru: cu 
Î n s ă ş i  l i b e r t a t e a  l u l l

Căci în această zi de sărbătoare 
în care judeţul Hunedoara va fi 
chemat să şi arate voinţa sa răs
picată în localurile de vot, se va 
da o luptă dintre cele mai crân
cene. Lupta aceasta crâncenă şi 
hotărâtoare se va încinge în
tre două soiuri de oameni care 
vor fi în toate timpurile duşmani 
de moarte: între sutele de mii de 
plugari şi muncitori îrssetoşaţi de 
dreptate şi între un mănunchiu de 
bogătani liberali neruşinaţi, cari 
au pus mâna, în lăcomia lor fără 
fund, pe toate bogăţiile mari ale 
acestui judeţ. De o parte vor fi 
sătenii, muncitorii din mine şi fa
brici, legaţi de doi ani la ieslea 
cu ogrinji a guvernului Tstărescu 
asemenea dobitoacelor necuvântă
toare, Iar de ceea'altă parte o 
mână de lipitori nesăţioase care-şi 
dau sliinţa din răsputeri ca viaţa 
săteanului şi a muncitorului să fie 
brăzdată şi pe mai departe de 
toate chinurile iadului.

Se va da o trântă dreaptă cu 
alte cuvinte, între roata care duze, 
catul înainte şi-l trece peste toate 
piedecile şi Intre boala de asu 
prire, care mână turma oamenilor 
trudiţi şi sărăciţi din urmă, lovind 
aspru pe spinare...

Iată de ce spuneam că sorocul 
dela 18 Februarie va fi ca o fla
cără uriaşe care va despărţi viaţa 
r ermului în două; la spate va ră
mâne trecutul de suferinţă, Iar înain
tea ochitor se va deschide viito
rul plin de nădejdii 

*

Cine va birul în această trântă 
dreaptă în care ne vom prinde cu 
toţii?

Răspunsul e uşor de dat!

Va birui dreptatea fiindcă — 
după cum spunea marele mitropo
lit Şagunz, d r e p t a t e a  e d r e p 
t a t e  în veac .  Sbâmbătaiea şi 
hoţia liberală care ne apasă de 
doi ani de zile şi mai bine, se vor 
topi la flacăra dreptăţii cum se to
peşte ceara de văpaia focului, 
fiindcă de sus din ceruri Tatăl 
ceresc le vede şi le cumpăneşte 
cu dreaptă măsură.,,

«

Dar trebuie să ştiţi, iub'ţii mei 
Frrti Hunedoreni, că nici Satana 
nu doarme. Temându se ca nu
cum va rn^rla s ă j  fit» rja+A-y-sti ^  -
rădăcină, el s’a îmbrăcat în chip 
de Mioc şi cutreeră cuprins de 
spaimă toate satele din judeţ, şop
tind la urechile voastre cuvinte 
pline de miere, amestecată cu 
otravă..

Pe cei neînfricaţi dintre noi îi 
arestează şl-i poartă cu jandarmii 
din post în post. Pe cei fuduli îi 
laudă ca să le ia mintea, iar pe 
cei slabi de cuget încearcă să-i 
cumpere cu bani grd storşi, prin 
birurile multe, din sudoarea frunţii 
voastre.

Ştiţi voi ce se petrece, de săp
tămâni întregi, la prefe tura din 
Deva? b n  adevărat t â r g  de su
f l e t e !  Arginţil aceluia care a vân
dut pe Christos se împart cu ne
miluita, căci banul furat şi bău
tura sunt singurele unelte ale Sa
tanei.

o

De aceea bine să băgaţi de 
seamă. Aflaţi din vreme dne din
tre voi vă trădează cauza sfântă 
cu neruşinare şi descoperiţi din 
vreme pa cei ce vă vinde ferici
rea voastră şi a copiilor voştrii 
pentru un p»har de rachiu sau 
pentru o pungă de bani!

Pe unii ca aceştia faceţi-i de 
ştire chbr şi pruncilor din leagăn, 
pentru ca lumea să-i arate cu de
getul, acum şi’n totdeauna, iar 
Câinii să-i latre ca pe nişte furi 
păcătoşi ai libertăţilor voastre pen 
îru care v’aţi risipit sângele pe 
front timp de patru ani încheiaţi.

Aduceţi-vă aminte, fraţi hunedo- 
reoi, că acum 150 de ani străbunicul 
vostru Hori» * murit moarte de mu» 
eeaie pentru voi ed  mulşi | i  obidiţi!

tură din munţii Aibacului?
De ce s’a revărsat ca un val de ră- 

şi?să aprinsă peste castelele trufaşe 
ale coaţiior maghiari?

De ce a fost «drobi» cu lovituri 
năprasnice pe scândurile dela Bâlgrad?

Ca să vă smulgă pe toii., prin scump 
sângele său, din robia nemeşeascăl

Acum 17 am tirania maghiară s’a 
prăbuşit pentru totdeauna, dar curând 
după aceia şţ-a ridic»» nasul o altă 
tirani*: Urania ciocoilor liberali, care 
a ţinut şţ ţine azi pe fraţii voşiri ţă
rani din România-Veche ta rândul 
dobitoacelor cu patru picioare...

Ce ar zice Horia din mormânt, dacă 
ar afla că unu dintre voi, slăbănogi 
şi nemernici, Ii pângăriţi jertfa de sine 
şi amintirea pentru arginţi sunători?

S ’ar cutremura de scârbă şi v’s»r 
blestema să nu mai aveţi hodină In 
vecii vecilor!

De un timp Incoaje „Soba Drep
tăţii" deia Otâfue, gazeta plină de 
venin a dim Aurel Viad, — pe care 
Dumnezeu să-i ierte, fiindcă nu nui 
ştie ce face, —- a public*» o seamă 
da atacuri dintre cele mai urâte şi 
mai nespălate împotriva dlui Dr. 
Aurel Dob.re.scu, inimosul deputat de 
Făgăraş, pe care conducerea psrti- 
duiui n*ţionai-ţârănr.sc l-a încredinţat 
Cu lupta electora l  dela Hunedoara, 
ştiind că este cel mai aprig, cei mai 
curajos şi cel mai hotărât luptător 
pentru cauza democraţiei.

Şitm noi ce-1 doare pe dl Dr. Aurel 
V ad, care şi a zăiog t numele şi ju
deţul dim Codică Angelescu, direc
torul Băaai Urbane d.a Bucureşti. 
Văzând şi auzind că săienii nu mai 
vreau sâ ştie de numele ş> de bancu- 
aţa lui, care a fost împotriva con
versiunii, fostul deputat de cdmioară 
tmbâ de rnâuie împotriva dii» Do- 
brescu, care de tiei săptămâni în
coace o ; gamzcazt întreg judeţul pen
tru lupta hotărâtoare.

Di Dob.escu Insă i-a dat răspun
sul pacQisi t l-a dat fn judecată pen
tru BfitfNRf* «fedreapti.

Feriţi-vi drei cu toţii d i cuvintele
unse cu miere, dar muiate îa otravă 
ale lui Satana.

Iutoimai ca fecioarele din Sfânta 
Scriptură staţi tot timpul cu ochii In 
patru şi cu candelele aprinse. Când vă 
încearcă diavolul îmbrăcat în Mioc, 
faceţi-vă sfânta cruce şi slrig»ţi-i din 
răsputeri

Piei din faţa noastră, necuratule!
Ţiarţi banii iui Iuda pentru ciocoii 
tai, că ci noi vrem să murim Ia linişte, 
ca nişte creştini cu sufktul împăcat, 
iar nu să ne spâazu âm ca luda cel 
pierdut de craca unui copac...

Dacă veţi lucra după povaţa de 
mai sus, ziua de 18 Februarie va în
semna biruinţa penuu iotde*uaa a 
dreptăţii voastre şi a hberllţu şi va fi 
pomenită de copiii dm şcoală în toate 
vremurile ca o zi măreaţă şi strălu
citoare...

Sorocul judecăţii.a iosi fixat pe 
ziua de 27 Ianuarie. Credeţi Insă că 
dt Vlsd, eroul dela Dobra de odi
nioară şi «rădâtorut de azi al mulţi
milor ţărâmşti, — a avut curajul să se 
prezinte ia judecată?

Vă înşelaţi. La apel dl Vlad a lip
si», dovedind odată mai mai», că după 
ce ş<-a pierdut mintea, şi-a uui per- 
dot şi s mţul de onoare. D i c i n’a 
avut curajul sâ se prezinte? Fiind ă 
In faţa judecătorilor ar f» fost obli
gat sâ dovedească atacurile ne«oco* 
tite îndreptate împotriva dlui Dobres* 
cu. Cum însă dovezile îi îips-au, a 
rămas acasă şi s’a făcui bd-ag .

Aş» fug?- de lumină şi răspundere 
dl Aar? I Viad. Bia- înţele s, eu a#â;a 
pi o arsul nu s’a încheiat. împotriva 
dlui Viad s’a dat m undat de aducere 
cu forţa. Pentru un b»t‘ân ca dlui, 
d-ssgur. pa ma aceasta este o lovi
tură grea, dar pe deplin meritată. 
Cel puţin pe vntor va învăţa »-ă-Ş» 
puna lacăt ia gu- â şi să nu mai bâr
fească pe ostaşii dr pşi şi iaim?«S 
rămaşi credincioşi In toate furtunile 
«Hui Iutiu Maniu,

Atât deocamdată.

C âteva  ou vin to despre: 
cil fetii vin. D ragom ir.

rentru aiegerea din io Februa
rie drni Cuza şi Goga au trimis şi ei 
un candidat in jud> Hunedoara: pe 
Dl Silviu Dragomir, care a descăle
cat în judeţul nosiru cu vreo două 
camioane de băeţandrii îmbrăcaţi în 
uniformă, de parc’ar fi nişte Irozi 
cari vin să colinde.

Cine este dl Silviu Dragomir?
Până în 1926, păstrându-şi jude

cata dreaptă, era un membru de 
seamă al Part. Naţional Ţărănesc- 
In acest * n msă, ademenii ce fâgâ- 
duei le dlui Goga, a  tiădat pe dnui 
Iuiiu Maniu împreună cu răposatul 
Vasre Goldiş şi a trecut în tabăra

teior Can aiearga aupa potcoave 
ds cai morţ>. As'ăsi luptă, adecă 
mai bine zis se sbate neputincios, 
pentru dictat ră, pentru o guvernare 
a tării cu pumnul şi baioneta jan
darmilor•

Când l-a părăsit pe dl Maniu, lă- 
sându-se atras de mhos de friptură, 
întreg Ardealul i a schimbat numele 
din Silviu Dragomir în — Silviu 
Friptomir.

E bine să-l cunoaşteţi pentru ca
să Şiiţt cine vă cere votul şi cine 
face astăzi pe codiţa liberalilor în 
tovărăşia Irozilor cu crucea meârii- 
gată şi cu cămaşa albastră.

1 3 -1  V iad  b â rfeşte  ş i apoi
fuge d e judecată...
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[antetul de isle al Woiiloi
Liberalii dracului 
Vând capra săracului 
Vând şi ţigla de pe casă 
Numai bani şi bani să iasă -  
Un moşneag cu vorba rară 
îmi spunea alaltă-seară: 
wFulgerăi, Doamne, pe loc,
Căci se dau şi la cojoc,
La cojoc, la pânza deasă 
Şi la pita de pe masă ••
D'aia zic eu, IUON R O \T Ă  
Spovedindu-mi scârba toată: 
mPe cine-i prost şi-i mai votează, 
Umple l, Doamne, de gălbează"... 

*

Foaie verde busuioc 
De când e prefect Mioc 
Câţi golani, câţi domnişori 
Toţi ne spun că-s nprecectori“. 
Ce-a făcut boata — sa şfre:
Vai şi-amar şi să'ăcie l 
Satele le a prăpădit 
Pe Bătean l-a răstignit I 
De doi ani şi jumătate 
Boata frige rău pe spate 
Birurile au sporit 
Urzăluta s’a scumpit 
Preturile s ’au mărit 
Ciocoii sau înţolit 

*
Foaie verde frunză lată,
Amărătă-i tara toată- 
Năcăjită şi-asuprită.
De ciocoi năpăstuită:- 
De hăznarii liberali ••
Ciocoi mici şi ciocoi mari 

*
De doi ani şi jumătate,
La cârma tării — din păcate -  
Se n  cuibară liberalii,
Prostind lumea şi măgarii 
Şi-au luptat să rupă ROATA 
Sd ne mâne ei cu BOa T x I

Unul întră, altul iasă,
Nici cenuşa n plat nu-fi lasă— 
Căci Mioc cel răspopit 
Pe Christos l-a părăsit 
Şi se tine şi cu dinţii 
De Iuda cel cu argintii 

*

Vrând să mănce numai bulz,
A  adus şi cucuruz 
L a adus, l-a împrăştiat,
Dar din el cin' s'a înfruptat ?
Voi, sdtenii necăjiţi1 
Voi, pugarii jupuiţi?
— Se nfruptară Lbărarii 
Tot ciocoii, tot hăznarii.- 
Pentru omul cel sărac 
N au  dat nici un fir de leac...
Căci aşa-i popa Mioc:
Din plecat şi sărăntoc 
Azi e pasăre cu c iad  
Frige-i Doamne barba rară 
Ca să-i meargă vestea’n tară 
Arde i Doamne inimioara 
Cum a fript el Hunedoara!

*

Fraţi Români din patru unghiuri 
Ce-am scris eu,sunt numai junghiuri 
Junghiuri mari şi jungniuri proaste 
Junghiuri cari ne ntapă 'n coaste* 
Am  sens limpede şi lin 
Sufletul mi-e plin de chin—

Când la voi vine Mioc 
♦ (Pasărea galbena n cioc)

Spuneti-i deci, toti. cu foc:
Măi prefecte, măi M ioace 
Cară-te şi dă-ne pace 
Oricât zici şi oricât spui—
De minciuni suntem sătuil 
Nu eşti preot, eşti cu frac,
Câte-un popă-i ca un draci-.

TOADER MĂCIUCĂ 
din corn. Acasuaţu de jos.

Rum mi fămit liheralii drumuri cu banii Statului.
— Procesul dlul Buta cu prefectul Dunca dela Cluj —

Sl ti cu tot»» că în anul 1933 re
colta de porumb a fost foarte slabă* 
Pentru a  veni în t  jutorul populaţiei 
nevoiaşe guvernul Vaida mai întâi 
| i  apoi si guvernul i bsral au hofărît 
să pună la îndemâna judeţelor mai 
lipsite din toată tara sume mari de 
bani din bugetul Stafu'u5, pentru ca 
din acest< bani să se cumpere cucu
ruz si fie împărţit sătenilor- B ne 
înţeles Statul nu s’a gândit ca cucu 
rozul acesta să fie dăru t de pomană• 
Fiindcă drumurile erau proaste fi fi 
indcă sătenii n’aveeu bani să plă
tească cucuruzul s a  luat hotărârea 
ca acest cucuruz să fie răs umpărat 
de oameni cu zile de lucru, cu palma 
sau cu carul, la repararea şoselelor.

Pentru ca să nu se facă risipă si 
pentru ca milioanei a grele ele statu
lui să nu se piardă în vânt. Ministe
rul lucrărilor publice a  dat ordin as
pro către toate serviciile tehnic» (de 
drumuri) ale judeţelor, să întocmească 
(danul de lucrări si devize de chel- 
tueli pentru lucrările ce urmau să se 
facă si porumbul să fie impărtit po
trivit acestor planuri de lucruri. Tot 
Ministerul mai spunea în ordinele 
sale, ca porumbul să nu se dea în- 
nainte, d  după săvârşirea lucrărilor. 
Adecă, săteanul nevoiaş, fie că era 
liberal, fie că era national ţărănist, 
sau de altă părere politică, trebuia 
să lucreze o săptămână La sfărfitul 
săptămânii să capete apoi o dovadă 
de cât a  lucrat in faţa picherilor si apoi 
cu aceastâ dovadă să meargâ la de
pozitul de cucuruz din comuna sa 
fi să-fi ridice can1 itatt-a care i-se cu
venea după muncă. Cât despre so
coteala care trebuia dată despre felul 
cum s’a  împărţit poporul fi despre 
lucrările la drumuri, ea trebuia făcută

în felul următor: în fiecare comună 
avea să se întocmească un tablou 
despre < ât a lucrat fiecare fi despre 
porumbul primit în schimb Cei îm- 
Dărtăs ţi cu porumbul aveau să iscă
lească cu mâna lor proprie, de pri
mire.

*

Astfel judeţul Cluj a primii în a- 
cest 8cop 7 milioane lei, adecâ câ
teva sute de vagoane de porumb. 
Prefectul Eugen Dunca însă, care 
este de loc dm Dobra, a  socotit că 
e mai bine să calce ordinele minis
teriale fi să lucreze după bunul său 
plac. A împărţit deci cucuruzul în 
pragul alegerilor liberale fără nici o 
dovadă, înfruptându-se din el cei cari 
au fost mai tari şi s a u  ştiut vâri mat 
repede la sac■ Cu alte cuvinte, în

Pe timpul diui Mânui vă optea 
cineva să duceţi bucale la m oară?

Nu.
Acum însă, ca să macini îti tre

buie „tădulă*.
Vtuiâzicâ, fraţilor, după ce araţi 

pămâ .tul de trei ori, dupăce ii gu- 
noltj după ce semănat1 si după ce 
pliviţi holda de neghină si după ce 
vă învredniceşte Dumnezeu să si 
seceraţi, n ’aveti dreptul să măcinat’ 
în 'oală libertatea.

0  întreb die: de ce vă opresc li
beralii să vă folosiţi de rodul muncii 
voastre ?

— Ca să nu vă săturaţi niciodată, 
fiindcă săteanul bine hrănit nu se a- 
pleaca uşor, iar pe cel flămând il 
pot< jugui după plac*

primul rând liberalii, cari erau atunci 
şi sunt astăzi la putere> Dar nu nu
mai atât: cerându-i Ministerul soco
teală despre lucrările făcute la fosele 
fi neputând arăta o astfel de soco
teală. fiindcă oamenii nu lucraseră

aproape nimic, a dat ordin picherilor 
să facă ei darea de seamă cum vor 
şti. — Ş’ picherii, reavând în cotio 
fi fiind mereu amenmţaţi cu Basa
rabia, eu întocmit tablourile de de
contare d n b srtă Au înşirat în a- 
ceste tablouri de cel** mai mu^Ie ori 
pe cine au vrut ei, ier în loc de is
călitura oamenilor »u făcut câte o 
cruce si au pus d* getul, spunând că 
sătenii nu sliu carte- In felul acesva 
s’a dus re  gărlă cam 60# la sulă 
d n cucuruzul cumpărat pe banii Sta 
tulul

Aflând despre această faptă neso- 
cot'tă a prefectului Dunca, dl prof 
Nicolae Buta, prim-redactorul zierului 
„România Nouă" din Cluj, « ser s în 
acest ziar vre- o âfeva arti ole în care 
a a*ătat toate abaterile deia lege ale 
numitului prefect Dunca. Prefectul 
Durea l-a dat atunci In judecata 
Consiliului de râzboiu din Cluj pe

motivul că dl Buta l-ar fi vă tăm at 
jn onoarea de prefect*.

Ce s’a  întâmplat insă? Procesul 
d’ui Buta s’a deshă*ut în feţ» Consi
liului de războiu d >uă zile de arân- 
dul fi Dsa a dovedit punct de punct 
că tot ce a scris la gazetă este cu
ratul adevăr Consiliul de războiu l-a 
achitat, găs ndu-1 nevinovat Când 
s’a ; flat sentinţa, — care însemna 
o palmă sdravănă pe obrazul pre
fectului Dunca, toată lumea credea 
că cel cu m< sc i pe câciuiă ifi va 
da demisia. Prefectul Dunca însă, 
fiind cam gros la obraz, a rămas fi 
mai departe la post iar Ministerul 
de Interne care ar fi trebuit să i facă 
vânt în 24 de ceasuri, tace si el, vorba 
aceea, ca porcu’n cucuruz. Iată cum 
V H eg liberalii să ch vern'seescâ ba
nul Statului adunat cu bă'âi si schin- 
guiri dela cei mulţi fi săraci.

Cum le-a mers Irozilor
gogişti la Băiţa şi Hu n e d o a r a .

Intr’o si din săptămâna trecută 
câţiva domnişori neisprăviţi, îmbră
caţi in cămaşe albastră şi cu crucea 
tmârhgatt pe mâneci, an încercat 
să aăpft ceaşcă mintea site ailor din 
comunele Băiţa şi Hunedoara, Să
tenii însă, ştiind c* aceşti domnişori 
cu studiite abia începute, doresc ca 
In viitor ţara să Încapă pe mâna dic
taturii, adică pe mâna unor oameni 
cari vocsc să cârmuiască cu pumnul 
şi cu baioneta jandarmului, i-an luat 
de scurt şl i-au oprit ■ !  vorbească 
Astfel din comuna Briţa au plecat 
huiduiţi şi goniţi.

La Hanedo»ra, unde era chiar ai
U t Să Dy ——- -  ţ 2 — m>2 Ş*~*-<* «ă.
cercând să-l laude pe dl Goga, ante 
de braţe a’au ridicat spre cer, iar 
câţiva săteni i-au luat la păruială 
zdravănă. Rezultatul: lecioraşii dlul

Goga au şters-o repede la sănătoasa, 
strigând în gura m are: luati-i de pe 
noi că-i omorăml Au făcut, cu she 
ruv.mte, ceeace a făcut şeful lor dl 
Octavian Goga care ducându-se pe 
front îu 1916, la Oltenia, la primul 
bubuit de tun l-a rugat cu acrişori 
plâ jgăreţe pe răposatul Vinti’ă Bră- 
tiauu să-l treacă repede la .CadIr*. 
Când fugea mai bine, dl Dr. Aurel 
Dobrescu, care lnpta In acelaş timp 
tot la O teniţa cu an regiment de 
tunari, l-a întrebat:

Ce faci domnule Goga, ne pără
seşti? iar di Gug* a răspuns:

îmi vâjâie capul, aşa ceva nn-i
ţ^UUU ULilUCii,

Aşa dar: pe cam e stăpânul, aşa 
sunt şi slugile lui!

Unul care a fost martor»

P e urma

propagandei electorale.
M I O C U  IN P R O P A G A N D A  L

In zsua de 2 Februarie a  c în o- 
răşelul Haţeg a fost târg de ţară la 
cere au plecat mei mulţi meseriafi 
cismari din târgul Dobra acetaf ju
deţ- Această aglomeraţie de oameni, 
partidele politice în luptă electorală, 
fi mai ales partidul naţional liberal 
a folosi'-o pentru o propagandă d - 
rectă p>in char  când datul său, Ro 
muius M'oc fost prefect până In clipa 
prezentării sale de cend dat în ac
tualele alegeri. In această zi mese- 
r afli din Dobra au observat prezenţa 
me finei Nr. 1 în mijlocul pieţ'i din 
care a descins când datul partidului 
naţ onal liberal vorbind ponorului ca* 
re a  făcut roată în jurul or torului 

Cu această ocaziune ţăranii sa
telor d n împrejurimi arătând scum- 
petea bumbacului f ' a  altor arti
cole de prima necesitate, au fost 
îndemnaţi să nu plătească preţul 
cerut de negustori fi mesenaft 
Unii din ţărani urmând «cest sfat 

8’au prezentat ia fetrele m esenaflor 
pantof-ri din Dobra Opriş^n M<ron, 
Ernest Schmidt, lnifca Iosif fi Cocei 
Roman dela cari s’au furat m-i multe 
perechi de ghete. F.ind prms unul 
d ntre ţărani de către meseriaful Er
nest Schimdt care după ce i-a iu t 
bobancii din trânâ a lovit pe hoţ 

ceialalţi ţărani eu tăbărât pe bieţii 
meseriafi snop ndu-i în bătaie fi 
devastândule fetreie* In fca losif 

urcat pe o ladă a  început să strige 
poliţia, să strige ejutor în mijlocul 
târgului fi defi era in m ezut zilei 
nu s’a  prezentat nici un sergent de 
oraş spre a domol) pe ţăranii înfier-

A H A Ţ E G .

bânteţi, să devină agresivi, refuzând 
preţul meseriafllor români ca fi ei.

Tâ'ziu de tot, duoâ ce tnvâ'măfala 
se potolise dela sine fi bieţii mese
riafi îşi putură face inventarul măr

furilor furate apar reprezentanţii, 
o dinei publice să constate doar 
nefastele urme ale propagandei e- 
l«ctorale. Nu ftim dacă autorităţile 
s ’au sesizat de plângerea acestor 
meseri fi, credem Insă, că parche
tul va începe urgente cercetări pen
tru a  constata cauzele devastării 
fetrelor meseriafllor români din 
Dobra.

ALEGATORII RECLAMA 
CARŢtLE DE ALEGATOR

Defi alegerea de dr putat este fixatâ 
pentru ziua de 18 Februarie a> c. 

totufi în unele se ţu de votare nu 
fi-au p r i m i t  cărţile de alegâtor. 

Mulţi ţărani d n  acest cerc vestit tncâ 
de pe timpul domineţiumi ungurefti 
nu fi-au primit câiţile de a'egător fi 
se tem că nu le vor primi tn termen, 
ca să se poată prezenta la alegeri, mai 

ales că, în acest cerc electoral sunt 
ce'e mai conftiente manifestări pen
tru partidul n a ţ io n â l- ţă r ă n e s c .  

Faptul înt-ă că, msg straţii au dispus 
că ch ar in z ua de alegeri se pot ri
dica cărţile de alegător, a  liniştit in 
câ va pe bieţii cetăţ ni care vor să fi 
spue cuvântul prin votarea din 18 Feb.

Dealtfel toţi reprezentanţii parti* 
delor in luptă au cerut in bloc res
pectarea legii fi libertatea absolută 
o alegerilor.

Deva, la 4 Februarie 1936,
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N o t e  p i p ă r a t e . A d u n a r e a  < J e i»  O e v a .
FRAŢI ALEGĂTORISub guvernarea democratică a 

national tă'ănigtilor, muncitorii din 
fabrici si dm nrne, astăzi robi ai 
bancherilor liberali, cumpărau pâi
nea cea de toate z Iele cu 5—6 lei.

— Astăzi plătesc pentru un ch lo- 
gram de pâ ne, mai put n hrănitoare, 
dela 9—10 lei.

De ce?
— Fiindcă râ t:va morari libemli 

au ft out cartel între ei. opresc mo 
rile m ei să mai vfi'.dă făină ieftină 
gi au urcat preŢil făinii cu neruşi
nare ea să se imb■'gătească cât mai 
repede pe spinarea muncitorilor is- 
tovit’-- Până când va mai dura ecra- 
s*ă nedreptate ?

— Până când îi veţi mai răbda 
pe liberali la putere ?

Pe vremea national-ţărăniştilor cu 
cât se vindea urzălufa?

— O* cel mult 270 de lei.
Agi, sub domnia liberalilor, ea se 

vinde cu 510 lef. Bancherii gi fabri
canţii liberali au urcat preţul la tnCă 
odată atâta cât era mai înainte. Şi 
mai au obrazul să spună că ne-eu 
fericit tarat

Sub cârmuirea înţeleaptă a  d ’ui 
Mân u, la o plasă nu era decât o 
sing ?ră percepţie cu 5—6 funcţio
nari. Dările, cu toate că erau mai

In seara zilei de 28 Ianuarie a. c. 
a  fost arestat ţăranul fruntag loan 
Dugan, venit din judeţul Arad pentru 
a  face propagandă nat1'wal-ţărăn stă 
în plasa Avram lancu (Baia de Crişî. 
I s’a  adus învinuirea că ar fi atât at 
lumea la o încăerare electorală. Ime
diat ce a aflat de această ticăloşie, 
dl Dr. iacob Oncu fost prefect de 
Hunedoara s a  prezentat la postul 
de jandarmi din comuna Vata de 
Jos pentru a protesta împotriva ares- 
tării săteanului Dugan st a cere eli
berarea sa.

S ful de post din aceea comună 
a  rAsptins îisă  că are ordin dela pri
mul procuror să ducă din post in 
post pe cel deţinut până la Deva, 
adecă luaţi bine aminte, să-l ducă 
pe jos peste 50 de km. Zadarnic a 
cerut Dugan să fie dus cu căruţa sau

USCA LE-AR D ZEU MĂIN1LE.

Intr’o zi, mergând fruntaşii parti
dului national ţăănesc  într'o co 
mună de pe Valea Streiulul gi între
bând pe săteni dacă vor mai vota 
cu boa ta, care ne-a adus atâ 'a ne
noroc: re, un sătean bătrân cu barba 
Si pletele a'be gi-a ridicat braţul spre 
cer şţ a  strigat:

•Ba să le uşle Dumnezeu mâinile 
la cei ce vor mai pune stampila pe 
boală*.

Întreaga adunare de săteni s’a în
fiorat până în adâncul sufletului la 
auzul acelor cuvinte.

cu alt mijloc de transport, oferindu.se 
să plătească cheltuiala atât pentru el 
cât gi pentru jandarmul insot1 tor! A- 
ceastă cerere i-a fost respinsă Frun 
tagii partidului National* (ă inesc din 
oragul Deva s’au Interesat la P- rche- 
tui tribunalului dacă de fapt s ’a dat 
Şefului de post din Vata de jos din 
partea procurorului ord nul de ares
tare ilegală.

Parchetul s ’a spălat pa mâini spu*

mici, se în ce sa ucu  blânde t* 8* ome
nie, de obiceiu după recoltă.

Az!, sub liberali, toi al zecelea 
om e .perce tor." S’au urcat dările, 
s’au răscolit 'oale rcdant'le. Astăzi 
încasatorii sta » lângă vacă până 
fată ca fă  scoa'ă v H ui la licit-te* 
Ba dacă ar putea, ar duce vaca 
la taur în fiecare săptămână ca să 
fete de 52 de ori pe an.

O i i .  P o p p ,
candid,! d partidului nostru.

nând că n a dat un asemenea ordin 
gi nici nu are cunogtintă de el. Să
teanul Dugan a fost căuiat gi la în
chisoare a  Parchetului însă nici acolo 
nu se găsegte. El este pr'n urcare  
arestat de trei zile fără a i-se putea 
da de urmă. Agent'i ascunşi a lui 
Romul s Mioc îl t'n închis cine gtie 
unde- Această faptă mârşavă s’a  răs-

M a li mala O
pândit cu iuţeala fulgerului în tot j j -  

detul, provocând în toate pârtie o 
revoltă nemaipomenită.

Imediat ce vom afla de soartea lui. 
vă vom scrie pe lara lot ce Dugan 
Ion a suferit gi pătimit dela agenţii 
nerugmatl ai fostului orefect Mioc 
pentrură a avut înd fisneala de a 
lupta pentru biru nta drepturilor voas
tre sf nte Numele acestui sătean ini 
mos să vi-I săp t< in inimi.

Altă nelegiuire.

In z ua de 28 luna Ianuarie s’a 
prezentat Ia cârciumarul Boticiu 0 - 
v'diu din Aninoasa percepto-ul din 
lscroni şi egpntul de constatare N sfor 
gi i-eu adus la cunoştinţă că breve'ul 
de vânzare a beu'uriior spirtoase i-a 
fost retras Cârciun arul a întrebat că 
de ce i*8e confiscă brevetul?

I s’a răspuns că „din ord nu? d ui 
prefect".

In aceeaşi zi a fost confiscat Si 
brevetul cârciumarului Curb n P-tru 
d n Vata de jos, tot dm ordinul dlu> 
prefect.

Din e ceste trei faote ale nopli Mioc 
care «i-a au-ncat revereanda pe gard, 
put f  ved^a cu ugum tă cum înţeleg 
liberali să luD»e Dentru alege e« de 
deoutatdn  18 Februarie gi cum înţe
leg să înfricoşeze prin confiscări gi 
arestăn nedrepte pe luptătorii parti
dului National-Ţărănesc.

Fată de numeroasele svonuri. 
răspândite cu privire la adunarea 
oroectată Ia Deva în z ua de 9 
Februarie tlrem să ve tm  publi
cului urmâtoar ie:

în z ua de 9 Februarie ora 10 
se va ţ ne o  î l l t l * L l I l i i * < 3  

la DEVA cu caracter local, fă ră

participarea diui luliu Ma
ri iu. La această intru Ire vor lua 
cu vămui reprezentării tuturcrgru 
pârilor democratice a ri  au hotă
rât s} sprijini as â candidatura dlul

Popu ati* Zîrandu'ui d* cât va 
sâmânâni rctrâ şt-* z lele de perse
cuţi de pe timpul alegerilor de odi
nioară. L’beralii văzând că le fug* 
terenul de sub picoare, piersâ d 
to t ;  simpatiile mas-lor ţârăn^sk?t 
. xerTtâ o ade*ărată t-roa-e asupra 
ooporjlu’, sub cele mai df-rite  for
me. Au pus în mişcare întreaga ad- 
mioistnţie. fiscul şi j <nd»rmii, cari, 
pe lângă f*i tul că e deplasează rin 
sat*, pentru a face propagandă a ă- 
turea de nolit1 iaoit guv rnulu, d^r 
văzând că sunt hxdu'ţi. se duc pe la 
oameni aa .ft, încercând să exercite 
presiuni a su jr a  lo-, p rn  d f  m e a- 
mcai ţă *. Zâ ănd nii cu tost aces
tea, nu sLu lăsat intim daţi, luăni 
pzite cu aut l a  sduoăriie p a rn ’U-  
1 ti nostru, manif sându-şi dragostea 
fajă de condjcâio i» acestui pa^rid 
deia c*re aşteaptă salvarea lor. Vă
zând că ameninţările nu prind, iu  
început arestarea lor Jn masă. Astfel 
cu ocazia lâ'gulu' dela V-ţa câteva 
sute de ţărani au fn *put că mani
festeze pentru partdul naţonal ţSră- 
ne*c, ib'-ralii an pus la cale ' a j v j  
bătăuşi să trată pe fruntaşul rostru 
Duşan, care ar fi provocat această 
manif stare. Dar oamenii dând de 
vest'1, au aplicat o corecţie bineme
ritată bătăuşilor liberali.

Unii reprezentanţi si autorităţilor

Suntem informaţi că in mai mulie 
sate din munţi Apuseni sătenii sunt 
obligaţi să pTăt*asră câte 40 de lei 
pe an dare după hornul casei■ Bine 
înţeles, casele fiind toate bine aco
perite cu paie s> cu gmdrilă în toate 
aer ste s de nu se găseşte nici un 
horn, fumul ieşind cum poate prin 
crepâtuii gi prin ferestrele podului. 
Cu toate acestea darea se încesează 
cu nemi uita, fiindcă t-şa dau libe’ 
rai» poruncă. •

Pentru restăntii eti lucrat, dar le 
veţi plă'i în< ă odată cu bani. Când 
prefectul Mioc v-a scos cu şupa la

Gh. Pop? pe lfst'i partidului na
ţional ţărănesc.

Vă chemăm la lup'ă pentru drep
tul îa viaţă al ţărănimii şi munci
torimii, stoarse de regimul capl- 
t list, pentru înlăturarea primejdiei 
dictaturii f sciste şi pîntru apăra
rea democraţiei şi hbertâţi'or ce
tăţeneşti.

Part NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 
O-ganizaţi* jud ţ Hunedoara.
FRONTUL P L U G A R I L O R  
BLOCUL D E M O C R A T I C  
M D. S.

cari servesc interesele unui anumit 
partid, au dat ordin, să fie arestaţi 
frumoşii ţărani ai parttdu ui nostru, 
cari nu &’>u fâs t să li-mo!esiaţi de 
a-fşti bătăuşi. Iar dlui Gurban d n 
V ,ţa i- î>u luat brevetul, entru sjm- 
p 1 fapt, că o pa> te din aceşti ţărani 
au stat Ia ciâ?ma d ui. Dar pentru 
a da o altă interpretare acestui act 
abuziv, au forţat pe medicul din 
Vaţ», să dea un certificat prin care 
«e const tă ră localul dl i Gurban 
n’ar fi d- st il de igienic. E hipele li
berale de bătăuşi « ttreeră «oa»e tăr- 
gur le Bău de Criş şi a Bradulu'. Ast. 
f 1 o'gamzaţi'lc noastre sunt nevoile 
a organiza rezistenţa cetăţenească, 
pettru  a răspunde cum se cuvine a- 
esioc act de teroare.

Invitare• Societatea Femeilor Ro
c ă  ae O odox- secţia O ăştie, cu o- 
noare Vâ incită, s i  bntvoiţi a par- 
ticipa la conferinţa Dlui Dr. loan 
Vasca, Rectorul Academiei Teologice 
O todoxe d n  Cluj, despr*: Năzuinţe 
spre unitatea confesională Care va 
avea loc, Sâmbă.ă 22, Febr. a• c la 
orele 8 jum, seara în sala festivă a 
liceului „A• Vlaicu-“

Cu această oc*zie va cânta şi .Co
rul Bâibâtesc" condus de dl sublo
cotenent Hzralambie Garbi, şeful Mu
zicii Militare.

repararea grelelor, vi-s’a spus că 
munca vi se va socoti la ştergerea 
restânt’ilor de dare de pe anii tre
cuţi- Dar să nu credeţi că prefectul 
Mioc şi «ţăcănii săi s’au tinut de 
cuvânt. După ce aţi lucrat, cât aţi 
lucrat, ei au adunat toate restânt'ile 
8 le-au tre  ul în bugetele pe anii 
viitori. Le v< ti plăti deci, dacă îi mai 
iertaţi *ă stea la putere, până la ul
timul ban- Aga înţeleg liberalii să-gi 
tină făgăduiala.

Votati semnul O

B a n c a  I L I E S C U  S .  A .  C U U J
MAR E A C O L E C T U R Ă  ARDE LE ANĂ ŞI BĂNĂŢEANĂ

Subcolectura Principală Librăria V. Laufer, Deva,
V a  rezervat lozurile ceie mai n o r o c o a s e  cu

L e i  3 o o '|4

Pentru tragerea casei T -a  din 15 Martie 1916Ml

JUCAŢI CU NĂDEJDE Şl lNCRtDEwh!!!
COMANDAŢI LOZURI PRIN POSTĂM!

Zarandul sub
teroarea  liberală.

Din isprăvile perceptorilor
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Doină ţărănească.
Fraţi plugari hunedoreni, 
Deva, Dobra şi Brădeni 
Haideţi cu toti fraţilor 
Din frontul plugarilor,
Să votăm pe Gh. Popp 
Să scăpăm dela potop 
Votati fraţilor pe roată 
Ca să vadă tara toată 
Cum ne-au condus liberalii 
Mai ales pe ncA plugarii 
Ne au luat slănina din pod 
Hainele din casă, tot 
Pentru arunc şi impozit 
Toate tare sa u  mărit 
Fată de acest câştig 
Cu muncă publică ’au venit. 
Am  ajuns şi ’n România 
Ca pe vremuri, iobăgia 
Frafi plugari vă deşteptaţi 
Pe stăip să nu mai voioti 
Lăsaţi stâlpul la ciocoi 
Pe roată să votăm nou 
De doi ani, ba chiar trecură 
Starea de asediu, cenzură 
Asta-i faină libertate 
Mai ales la noi pe sate 
Daţi la stânga mâi plugari 
Că la dreapta-s liberali 
Liberali şi ciocoi 
Care ne robesc pe noi•
Foaie verde de costrei 
Doină scrisă n Herezeiu, 
Foaie verde de bujor 
Scrisă de Cionca Todor 
Din Frontul Plugarilor.

! -Vi* jiist

ŞTIRI
Nou birou advocatial în Geoagiu, 

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

•

Mulţumită Publică.
Cu prilejul pierderii scumpului şi 

neuitatului nostru loan Branga, mul
ţumim prietenilor, cunoscuţilor şi tu
turor acelora cari pi In participare 
personali, condoleanţe, bon şi cu
vinte de mângâiere au lost părtaşi 
durerii noastre.

Familia Branga.
*

Convocator.
Onor. membrii Caslnei Române 

din Orăştie sunt invitaţi a lua parte 
la adunarea generală care se va ţi
nea in xiua de 8 Martie 1936 la ora 
10,30 cu următorul

P R O G R A M :

1. Deschiderea şedinţei şi raportul 
preşedintelui. ^

2. Raportul casierului.
3. Raportul bibliotecarului.
4. Aprobarea contului de gestiune 

pe anul 1936.
5. Stabilirea bugetului pe anul 1936
6. Alegerea noului comitet.
7. Eventuale propuneri.
La caz că la ora fixată nu se vor 

prezenta membrii in număr suficient, 
adunarea generală se va ţinea în a- 
ceiaşi zi la ora 11,30

Orăştie, la 3 Februarie 1936.
Preşed. Casinei Române.

8s- Alexandru Herlea 
*

Câinele Regelui la moartea stăpâ
nului. Regele George al Angiia a- 
vea un câine şi un papagal ■» cari 
ţinea foarte mult. Vineţi, Înainte de 
moarte, câinele s ’a aşezat In faţa uşii 
dela camera unde bolea stăpânul său. 
D e acole n’a vrut s i  se mai mişte.

Spun ziarele că i-se citea în ochi 
dorinţa de-a intra să-şi va dă stăpâ
nul Când trupul Regelui mort a fost 
scos din casă, câi e'e era tot acolo. 
A Început atunci să urle atât de tare 
Încât l-au du* de acolo cu sila. Ps- 
oagalul era tare vorbăreţ Iczinte. De 
câad nu ş’-a mai văzut stăpânul a 
amuţit de *ot.

•
încă un semn dumnezeesc■ In ga

zeta „Cuvântul Satelor*, din Banat, 
citim că la Timişoara s’a arătat un 
nou semn dumnezeesc. O fetiţă din 
acel orsş, rupând zilele trecut* o bu
cată dintr’o pâine a apărut fu miezul 
acelei pâni o formă asemănătoare cu 
capul unui sfâat. A fost dusă la bi
serica ortodoxă, unde credincioşii vin 
să o vadă.

Raze cari fac pe om nevăzut■ Multe 
minunăţii a descoperit mintea ome
nească fa dorinţa ei de a descoperi 
tainele ascunse ale lumii acesteia.

In timpul din urmă un învăţat un
gur, cu numele Pribil (par’că numele 
nu seamănă a unguri) — a descoperit 
nişte raze de lumină cari fac pe om 
nevăzut Omul aşezat pe un scaun 
anume vopsit, dupăce suni slobozite 
asupra lui aceste raze, începe »ă se 
vadă tot mai rău, pâră ce dispare 
cu totul, rămânând scaunul gol. Slă
bind puterea razelor, omnl începe să 
apară cu tncetul Ur la locul lai.

Născocirea aceasta poate să de
vină foarte importantă mai ales in 
războaie.

*
CopUi se scaldă în mare. In ţara 

noastră, clima cea mai dulce a fost 
totdeauna cea din Banat şi cea de 
lângă Marea Neagră. Marea n’a fost 
insă niciodată aşa de lirnştilă şi atât 
de caldă în luna Ianuarie ca in anul 
acesta. Soarele a ars săptămâna tre
cută ca în toiul verii. Mulţi copii s’au 
scăldat, acum in mijlocul iernii, ca’n 
zilele lunii Iulie. Aşa ceva nu se po 
meneşte să se fi întâmplat altă dată.

*

Scoală de mulgători. La ferma 
Gberghiţă din jad. Prahova, s’au ţi
nut In iarna aceasta trei cursuri In 
cari se lavaţă cum trebuesc mulse 
vitele. Mulţi vor spune că le ştiu ei 
mulge numai să le aibă Se vede că 
lucrul nu-i tocmai aşa, Dupăce s’au 
întors gospodarii In satele lor şi au 
spus şi altora ce-au învăţat acolo, 
au cerut şi alţii să fie primiţi la şcoala 
de mulgători, încât a trebuit să se 
deschidă al patrulea curs. Un curs 
ţine 30 de zile.

*

Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţa crior inte

resat’, că ia ziua de 13 Februarie 
1936 orele 16, se va ţine în localul 
Comenduirei Pieţii din Orăştie, si
tuat in cazarma Regimentului din loc, 
tratare prin bană învoială, pentru 
procurarea cîrnii şl derivatelor ei, 
necesare acestui regiment ne timpii 
dria data contractului şi până la 31 
O tom vrie 1936 fn valoarea aproxi
mativă de lei 240.000 (douăsutepatru 
zeci de mii lei.)

Tratarea se va ţine in Conformitate 
Cu ar». 87—90 d n L.C.P. regulamen
tul O. C. L. şi normele generale de 
ţ nerea lic>taţ<ilor, oublicr te Ia Moni
torul Of cial Nr. 127 din 4 Iunie 1931.

To te persoanele cari vor lua 
parte la această tratare prin bucă 
invohlă, vor depune oferte închise

Îi’ vor avea asupra lor o garanţie de 
b% cinci la sută) din viloarea to

tală a furniturei oferite, iar ofertele 
•e vor fa e numai In conformitate 
cu caietul de sarcini, care se poate 
vedea in fiecare zi dela orele 10 
până la orele 11, In localul Comen
duirei Pieţii unde se va ţine şi tra
tarea prin bună învoală.

Cheltnelile de publicitate ficute cu 
această tratare se vor snporta ds 
către furnizorul asupra căruia se face 
adjudecarea furniturei.

Concurenţii vor prezenta toate ac
tele prevăzute de normele arătate 
mai sus, !n caz contrar fiind excluşi 
dela tratare.

Nr. 1789/1931.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică că In senzul legii art. 
LX. din 1881 § 102 respective LXI 
din 1908 § 10 cum că lucrurile ur
mătoare: 2 vaci, 2 viţei şi una clae 
de fân, care in urma decisului No. 
1231/1931 al judecătoriei P u i  sau 
executat In 7 Sept. 1931 la favorul 
execvatoriului Banca Centrală Haţeg 
repr. prin adv. Dr, M. Tirea împo
triva ex ccatului locuitor din Nuc
şoara pentru Incassarea capitalului 
4460 Lei şi acces, prin execuţie de 
acoperire şi cari s’au preţuit In 8500 
Lei se vor vinde prin licitaţie publică.

Pentru efeptuirea acestei liciteţ'uni, 
pe baza decisului Nr. 1231/1931 al 
judecătoriei Pui se fixeazu tf-rminul 
pe 24 Februarie 1936 orele 3 p. m. 
în Comuna Nucşoara ia faţa locului 
şi toţi cari au voie a cumpăra, sunt 
invitaţi prin acest edict cu observarea 
aceea, că lucrurile sussmintite vor fi 
vândute în sensul legii XI. din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mal mult, 
lângă solvire In bani gata şi în caz 
necesar şi sub preţul de strigare.

Pretenţiunea care e de Incassat face 
4460 Lei capifai, dobânzile 10 ̂  so 
cotind din 19 Ian. 1931 iar spesele 
până acum stabilite de lei 3128 bani 50.

Petroşani, la 29 Ianuarie 1936.

No. 1723/1936.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică în senzul legii art. 
LX d n 1881 § 102 respective LXI 
din 1S08 § 19 cum că lucrurile ur
mătoare uoa vacă roşie şi 2 viţ-i albi 
cu roşu care Ia urma decisului No. 
2961/927 din anul 1927 al judecăto
riei Pui sau execvat îa 1 Sept. 1930 
Iu favo ul rxecvatorului Dr. Mihai 
Tirea împotriva execvatului locuitor 
din Nu şoara pentru încassarea ca
pitalului 750 Lei şi acces, prin exer 
cu ţie de acoperire şi cari s’au preţuit 
In 7000 lei se vor vinde prin licitaţie 
pubucă.

P*-ntru efeptuirea acestei licitaţiuni, 
pe baza decisului Nr. 2642 din 1930 
al j ide ătoriei Pui se iix ază terminal 
pe 24 Februarie 1936 orele 12 a. m. 
in comuna Nucşoara la faţa locului 
şi toţi cari au voa a cumpăra, sunt 
invitaţi prin acest edict cu observarea 
aceea, că lucrurile susammtite vor fi 
vâadute in senzul legă XL. din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
lângă solvire îa bani gata şi în caz 
necesar şi sub preţul de strigare.

Pretenţiunea care e de Incassat face 
750 lei capital, dobânzile 10^ soco
tind din 23 Sept. 192/' iar spesele 
până acum stabilite de lei 913.

Petroşani, la 29 Ian. 1936.

Casă de vânzare.
Casa Reun. Meser. Ram. Orăştie 
aflătoare Ia colţul Str. Şagunasi Gh. 
Coşbuc, vis a-vis de edificiul Poştei, 
se vinde In condiţitmi favorabile. 
Casa şi terenul e destui de spa
ţios pentru două case, anume cu 
o poartă In Str. Ş a g u n a ,  iar a 
doua unde se află de prezent. 
Astfel să vinde şi In două părţi. 

Doritorii a se adresa D-lui:

DUMITRU MARTIN, 
preş. Reun.

C 3 i t ,  v^aiare cu 3
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str, 
Miron Cristea No. 3, se vinde 
dm mână liberă.

Informaţiuni la administraţia ziarului 
„Solia* Orăştie.

SE CAUTĂ 
U n u c e n ic

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 tipograiia „LUMINA* din 
Orăştie Str. Regele Ferdinand Nr. 2,

I jOZuI subdivizionar al liotei*iei ele Stat

Lei 290
u n  lo z
0 . . L J Î . . Î J -

cu lei 3SO
Oreră posibilitatea de a deveni milionar

I t i  S I
u n  l o z

U l i i i

T r a g e r e a  d e c i s i v ă  l a

1 4 5  F e b r u a r i e

1 9 » 6

U l i i i câştiguri oolossalo! 
3 9 . 0 2 5  c â ş t i g ă r i

în valoare de lei 203,845.024Nu neglijaţi! Reînoiti lozurile!
ţ l s s w i  « & « * ! r i % QMtfti im *Qtoauat i Mm» H K H L S


