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I n  f a ţ a  u r n e l o r .

La 18 Februarie, ca pe Fontul de 
luptă, vor sta fată In f«|â două ta
bere: deoparte liberalii si de altă 
parte naţional-ţărămstii. Despre par
tidul dlui Cuza Goga nu mai * orbim, 
căci acelea a fost adus în judeful 
nostru ca să facă zăpăceală între 
popor.

Pentru ce luptă liberalii?
Este bine să-ţi pună această în

trebare alegătorii judeţului nostru, 
ca să-si dea seamă de însemnătate 
a'egerii*

Liberalii urmăresc, prin această a- 
legere, mtănrea pozifei guvernuui 
lor, micşorat ţi ruşinat prin afaceri 
ca a lui Vasiiescu si Gro»s-Cagero, 
de a căror unciune miroasă urăt 
în tară.

Liberalii urmăresc continuarea lu
crărilor de însănre a  marilor bănci, 
ca prin ele să desăvârşească ir j i 
gărea plugurilor într’o nouă iobăge.

Liberalii ura ăresc îmbogăţirea lor 
prin manie fab.îci si Întreprinderi e- 
conomice cari la adăpostul puterii 
guvernului IberaL scumpesc vieata 
•i nd.că preturile, ca să aducă pe 
plugari la mare sărăcie-

Liberalii urmăresc Înăsprirea fis
calităţii s> punerea tuhiror sarcinilor 
statului pe umerii plugarilor harnici 
ai tării.

Liberalii, dacă vor reuşi In aceste 
alegeri, vor găuri libertăţile cetăte- 
aaft si vor iace, să vorbim despre 
dreptate ca despre un lucru care a  
fost si nu mai este.

Pentru ce luptă naţional» 
ţărăniştii ?l

In fata realităţilor dureroase si 
pentru a curma stările de atâta stri
căciune si nefirească aşezare a  lu
crurilor, parndul nation»! ţărănesc 
luptă în primul rând, pentru elibera
rea plugarilor din iobăgia băncilor 
fi a  marilor industrii-

Partidul ne tmnal ţărănesc Iurtă 
pentru o nouă rânduială în această 
tară, care o va înfăptui pnn statui 
|A<ânesc-

Partidul nostru lup*ă pentru reali
zarea dreptăţii desăvârşite intre ce
tăţenii acestei ţări s< pentru asigura
rea tuturor libertăţilor si drepturilor 
poporului-

Partidul neţional-jărănesc luotă 
pentru stârpirea trântor lor din coţ- 
nita vieţii noastre publice s> pentru 
tnsănătosarea moravurilor prin pe
depsirea tuturor oamenilor politici 
cari au făcut afaceri ruşinoase si a- 
tât de păgubitoare pentru bogăţia 
tării s> a  cetăţenilor ei-

Partidul nost u luptă pentru cauza 
mare a  bunăs'ării fi progresului nea
mului nostru întreg, reprezentat prin 
plugarii cari formează majoritatea 
locuitorilor tării.

Alături de cine să mer
gem tn luptă?

ţăranii nu pot merge alături de ii- 
ţnrali pentrucă ei n’auactii la băn- 
file lor fi pentrucă nu sunt părtaşi 
kt industriile tor. Vor trebui tnsă M

lupte a'ă'uri de nfţio"al ţărănişti, 
vor trebui să-ţi dea votul pentru 
roată, ca să înlesnească înfâotu r ie 
cari le urmăreşte sta ul ţărănesc a 
dlui Mihal che ţi lupta atât de înăl
ţătoare ţi hotărâtă a mare ui nostru 
bărbat lu iu Maniu.

Ţărani hun^doreni unţivă în fe t 
urnelor ţi vot*ţt roata I

Candidatul

Dl Dr. GHIŢÂ POPP

S u n tem  tn con tra  
guvernu lu i

T ă tă rescu .
Partidul nostru este îa contra gu

verna ui Tălărescu fiindcă i
1. Guvernul Tilărescu s’a răscut 

pes'e noaote, ca un cop! nelegiuit al 
celor cari trebue să-l creeze. Ei s’a 
născu) prin legăturile cunoscute ale 
dlui Franasovici cu anumite cercuri

— (Foaie verde mălrâgund,
rău mai e când e cenzură.) —

2. Guvernul Tătărescu a încasat 
impozitele fi contributiunile publice 
fără urmă şi fără cruţare aproape 
tn mod sălbatec. Agenţii lor au  luat 
perintle d= sub cap, purcelul, vlţelu 
şi altele ptnă şl uşile şi lerestrile dels 
casă, astiei io cât au rămas copiii tre
murând de frig |a  m ezul ternei.

3. Fiindcă el au scumpit la dublu 
şi de trei ori atâta preţurile tuturor 
produselor industriale cari se fac în 
f«bricele liberale, sărăcind astfel po
porul de jos

Dacă voiţi să continue această 
domnie votafi cu ei, dacă vreţi 
să vă eliberaţi de sub jugul lor 
votati roata partidului national 
ţărănesc

Votati roata O

Lberal'i eu colirdat satele si au 
c*-rut voturile ţăranilor pentru car di- 
d-tul lor. Ş ’, find-ă în tot locul 
f <st pr mib rău ş' au trebuit .«ă în
dure ocara si revo'ta poporului să
tul de stăoâ 'irra lor, — acum. Ia 
sfâ ţ  tu z lelor d* propag ndă au 
es t pe sate cu armele lor cele din 
urm* cu r

făg*Juelile g; corupere a şuf'e- 
tetor cu b uturi şi arqinţ‘ —

Cei cari pr mese beuturi si arg'nt 
sunt de d ouă f<dur : lacomi ţi  f-pârc t • 
La omi sunt oameni bolnav’ de su 
fet, c a i  ţ - a u  pe dut stăpânrea de 
8 ne s< simţul demni ă|?l. că pentru 
un cocan  de tach u îsi vând votul, 
îţi vâ id v îtorul 8' soartea lor.

Sgârcţii sunt nr bucii banului, ceri 
nu mai au mmte ţi jud jc»tă ci pri
mesc bani» de ia on one, chiar ţi de

Ia duţnianii intereselor lor. Aceştia 
î g sesti pe la u ţ 1- liberalilor, fiindcă 
sunt ntbuni ţi robi.

$ liberalii CU'nrtără 
ynturHe cu ban*. —-

pentmcă cred în puterea de co
rupt a a banului, care de doi tn i le-a 
co u I u fe te le lo r; pent ucă, dacă 
se înch nă ei v talului de a u r, cred 
că toată lumea face aţa .

Ţăranii hui'doreai 
nu p r ' m e s r b ,r,i

câ id  e voibi de vot penirucâ şt u 
Si siT t-8 ', că votul nu-i marfă de 
vînzare De seama a gintnilor liberal», 
ceri miroase a s'ncâciune, ci este un 
dr-pt sfâni ţi o armă în mân ie po- 
poru-ui, ca să iov-ască în cap, cu ea, 
pe câlcăto ii de !• g~ ş pncmuttoni 
tuturor nedreptul' ordin a'-eesto ţară.

0 nouă tentativă de asasinat împotriva
1 3 - lu i 1 L I E  L A Z A J B

Stan Stoian, de profesiune servitor a dlui Sfetescu, fost prefect de 
Prahova şi Huu-.doara şi cumnatul lui Gh. Tătărescu, a Încercat să 

împuşte pe fruntaşul maramureşan.

DEVA 8. Asi fiind si de tărg a 
avut loc în fruntaşa comuoă Pui de 
pe Valea Streiuiui o strălucită adu
nare de propagaudă a Partidului Na- 
ţ onal-Ţă âncsc prezidată de dl Dr. 
Mihai Tir ca fost parlamentar in mai 
multe râaduri şi şetul acestui sector. 
Din partea centrului au luat parte 
dom au: Dr. Ilie Lazăr, loan Aron 
ş- avocat 1. Zâgan. Au asistat peste 
2000 de oameni. In timpul cuvântării 
dtui Ilie Lazâr vre-o 20 de primari 
şi consideri liberali turmentaţi de bân
tui ă în chiar localul preturii venind 
spre adunare sub conducerea nota
rului BocaniCi fratele deputatului li
beral cu acelaşi nume şi a dim Şen- 
drea directorul băncii dlui Sfetescu 
fost prefect de Prahova şi Hune
doara, care era secondat de servito
rul său Stoian Stan originar din Ve
chiul Regal, Şi de faţă tund şi 8 jan
darmi sub comanda pluL major Radca 
Nicolae Şef de secţie şi Stoia şef de 
post ambii dm Pui. Bepvu de mai 
sus gâsindu-se la adăpostul Celor 8 
jandarmi anuaie comandaţi au înce
put să vocifertze şi să profereze fel 
de fel de insulte, urlete şi lluerâturi 
la adresa coa ducătorilor P. N. Ţ. 
In acest moment poporul profund in
dignai de această provocaţiunc pusă 
ia cale, a vroit să reacţioneze mân- 
du-i la bătaie pe bătăuşa f i agenţu 
provocatori îmbătaţi leoarcă. Văzând 
situaţiueea încordată şi dormd să ev», 
ta onşice vărsare de sings pus* ia

cale de aceşti câţiva inconştienţi. Dl 
Ilie Lazăr a sărit imediat de pe masa 
care vorbia şi fndreptându.se spre 
jandarmii care stăteau pasivi i=a ru
gat să liniştească pe agresori. In a- 
ceiaşi clipă Insă a fost zărit servito
rul Stoian Stan scoţtnd un revolver 
din buzunar şi îadrepttndu-1 spre 
pieptul d ui I ie Lazăr. In clipa ur
mătoare însă domnii Dr. Tirea, loan 
Aron şi Zâgan şi ţăranul Gabor A- 
lexrndru din comuna Ponor văzin- 
du-1 pe dl Ilie La2 ăr îa primejdie de 
moarte, l-au tras înapoi din faţa a- 
gresorului. Totodată au făcut apel 
stăruitor la plutonierul de jandarmi 
Radca Nicolae şi ceilalţi jandarmi să 
conf şt? imediat arma agresorului şi 
să-i dresese cuvenitul act de darea 
in judecată, pentru incalificabila ten* 
lativă de asasinat prin premeditare, 
ceiace spre revolta fiiă de marg<ne 
a intregei adunări repreientanţti au- 
tentaţilor au refuzat s i  fac*.

Faotul acesta de o gravitate a -  
cepţ o iată a revo tai tn aşa mâzu ă 
muiţ mea adunată din toa ă regiunea 
îneti cei vinovaţi au sc*oat neitrşrti 
numai datorii* «actului şi prezenţei 
de spirit a dlui I ie Lazăr şi a celor
lalţi fruntaş N ţ on-i» Ţirămş'i,

Vtstea acestei noi tentative de ansu 
si»at — din fericire neizbutit — s’a 
răspândit ca iuţ-ala fulg -ruiuiui tn 
(otreg judeţul stârnind o adevărat* 
furie obsfc-ase* împotriva practicelor 
Gnanote *1* pârtia ui ai liberal şi ic 
aeeiaş timp o neţirm unt! sdral ra
pace 8' dragoate t*ţâ de dl Lie Lft* 
sar. BeSnlricatej Imitâtor si daraaerstnoL
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t a  in p i l i  t a l l i  [apoi.
Ia Dumineca trecută mri multe 

sute de a leato ri aşteptând ta co
muna fruntaşă L'vaoia de câmp so
sirea dlor f. miniştrii Dr. A. Do- 
bres u şi Gh tă Popp, a dim ş°i de 
plase Dr. Minai Tuea ş! a aît'T in
telectuali, care-i Însoţeau, la Intrarea 
la comună peste şoseaua naţio ia!ă 
au tras o sârmă la o fnăţime cuve
nită şi au fxat pe acea sârmă o 
„roa*ăH împodobită.

După terminarea adunării soseşte 
In comună Dl Miocu, candidatul li
beral, bin-înţeles ta automobilul Pre
fecture^ de care nu se poate des
părţi.

Când a văzu» „reiau* deasupra 
capului său, s’a fnfurat ca un cocoş 
a oprit automobilul, a Intrat Ia ca. 
sele învecinate spemegând de furie 
şi a pretins numele acelor?, cari au 
uxbt „roata" pentru a-1 da pe mâna 
jandarmilor, să fie escortaţi din post 
In post.,.

Ţăranii tnsă zîmbind au refuiat 
orice lămuriri, iar dl Miocu după ce 
s’a întors de 2—3 ori cu maşina prin 
comună fi a trebuit să treacă şi pe 
sub „roată", Intre ameninţări neaş

teptate dria un fost preot a părăsit
comuna.

Ii ziua următoare a trimis apoi o 
ceată de agenţi fiscali asupra comu
nei pentru a se răsbuna. A dat tnsă 
Dumnezeu, că agenţii au ridicat ce 
au avut In casă chiar dela liberali, 
spre bucuria mulţimei a’egătorilor.

Adeiă dl Mio-.u cor teşeşte în au
tomobilul Prefecturei ameninţă alegă 
torii, invocându-şi calitatea de P,e- 
fect şi dispune asupra jandarmeriei 
şi a perceptorilor, uitându-şi că este 
iu  simplu candidat de deputat.

Toată administraţia din plasa Pui 
este mobilizată, notarii sunt trimiş-, 
să aducă lemne de construcţie pen
tru poduri, sostşte siini~ material de 
construcţie dela întreprinderile fores
tiere a CAPS lui din Lonea pentru 
şeoli şi alţii. Se vede, că tot avutul 
Statului este pus ia dispoziţia fostu 
lui Prefect, să cumpere conştiinţele 
alegătorilor cu orice mijloace. Iar 
dl Mior, preot cum este, sau a fost, 
nu are nici un scrupul laţă de orice 
scrupul faţă de orice metode menite 
să corupă alegătorii.

Suntem mai robiţi de marea industrie 
decum am fost la domnii de pământ.

Dacă poporul se uit! bine !a si
tuaţia In care se glseţte, poate uşor 
observa, că şi astăzi este rob şi ci 
libertatea şl-a câştigat-o numai In 
aparenţi. Da^ă mai de mu t era ro
bul domnului de pământ la care ire. 
buia să f’Că multe sile de lucru, azi 
este robul marei industrii, căreia tre
buie să-î plătească cu preţnri înze

cite predatele ei — Aş* de cx*m- 
p’u Ierni, cimentai, sticla, bumib:ul, 
zahărul fiind de lipsă tuturor oame
nilor, toţi trebue s i le cumpere cu 
preţul csre-l fac fabricanţii liberali, 
iar ac* ştia fac preţuri foarte mari ca 
să câştige mult şi gl tragi şapte piei 
de pe bietul om.

— o. b. —

Responzabilitate fiscală*
Toţi slujbaşii ţării er trebui să f<e 

răspunză’ori faţă de stat căci până 
atunci treburile ţ 'rii un pot merge 
bine. Răspunderea aceasta trebue să 
fie şi mei mare când e vorba de 
cei dela finanţe şi cari mânuesc a- 
verea ţării. RăsDunderea celor dela 
fisc va trebui să fie dublă: 

fotă de stat şi fată de con
tribuabil şi tată de ce-

Sub guvernarea aceasta ticăloasă, 
M tiţă ConstanMnescu a şters impo
zite de peste 80 milioane numai în 
judeţul acesta. Dacă 1 -a şters fiindcă 
au fost impuse ps nedrept e bine şi 
iată dovada că e lipsă să fie răs
pundere* Dacă le a ş’ers partizanilor 
săi bogaţi atunci a  păgubit direct 
statul şi indirect pe contribuabilii să
raci, în orice caz şi asta dovedeşte 
mei mu’t că e nevoe de responza- 
b Ltate fiscală dela ministru şi până 
la cel din urmă agent.

Dar dacă amintim abuzurile re
voltătoare ele agenţi'or de constatare 
care vin şi constată (fără să- şi fi dat 
osteneala să vadă măcar) că moara 
ţărănească cutare ere două pierii în 
ioc de una ca să-i poată ridica da
rea la dublu anilor dinamte. Se fac 
mii şi mii de constatări false affitîn 
dauna contribuabllor, sărmani mai 
ales, cât şi în a  statului. Să se facă 
o lege a  răspunderii şi’n cazuri ca

acestea contribuabilul năpăs'uit să 
poată pâri imediat în just ţie pentru 
încheere de acte false sau tenden- 
ţ’cwise cu scop de a fi năpăstuit cu 
impunerea Atunci desigur s’ar curma 
ac:ste abuzuri nemaipomenite. Dar 
ce să mai amintim de sechestrarea 
uşilor şi ferestrelor întirrp de iarnă, 
de abuzurile nemai auzite încă şi 
nemaivăzute din timpul fanarioţilor. 
Dar va scune cineva: Dreptul de a- 
pel! — Da!

Dar «cest drept In ultimul timp a 
fost egal cu zero. Mai mull a încurcat 
lumea dar dreptatea puţini au putut-o 
obţinea.

Deacrea toată oariea imensă a 
contnbuab lor mici şi m'jlocii, năpăs
tuiţi până la sânge, un-i din ei cu 
averea rechiziţionată chiar prin im
puneri nedrepte de 3-4 ani consecutivi,

într’un glas şi cu disperare în 
în suflet, imploră pe conducăto
rii ţărănimii, ca altă dată ajungi 
la putere, între primele legi ce 
se vor vota, aceza a responsa
bilităţii fiscale s<3 fie printre cele 
dintâi• Numai aga te  poate re■ 
sălăşlui iarăşi dreptatea atât de 
greu vătămată sub guvernarea 
liberală.

JIA N U L

Petroşani la 12 Febr-, 1936.

Gătre ţăranii din Maramurăş,
DL ILIE LAZAR FRUNTAŞUL NAŢIONAL ŢĂRĂNIST 
DIN MARAmURÂŞ A FO ST IN JUD. HUNEDOARA

în z’uz de 9 Februarie lx Dev* a 
tos'» o mare întrunire a Frontului Po
pular. Da, Frontul popular este sin
gura s p e rn ţi  pe care o mai avem 
astăzi, singurul mijloc de salvare a 
libertăţilor cetăţeneşti, pe care marii 
capitalişti înecare! din toate puterile

să le înăbuşe. Fraţilor, s |  fim at*nţi, 
să nu ne lăsăm amăgiţi de politicienii 
partidelor fasciste, sau f'Scizsnte.Pen- 
trucă aceste partide sunt ale capita
liştilor, cari stăpânesc fabricile, minele 
şi toate bogăţiile acestei ţări. Politi
cienii ne cei votnle promiţtndu-nn c i

ne vor da posibilităţi de muncă. Noi 
ştim fiarte bin?: ei ne-er pune 1* 
muncă oricine ne-vr pun* la muncă 
numai să ru  ne plâluscă. Ori, voi 
umblaţi prin lumea mare cu fuerele 
şi cu uneltele de munră în spate, 
căutând muncă. Când găsiţi munră, 
plata este de lâs. Da, as‘a este io
băgie transformată In *ist;m. Ce uşor 
le e politicienilor să vă spună: vă voi 
da munră. D^ ce nu spun e:; vă vom 
da preţul adevărat al m unci? Ţăranii 
şi muncitorii trebue să ştie: trusturile 
şi carteluri e fac învârteală pe spatele 
acelora, cari muncesc. Ele au acapa
ra» marile industrii, minele, C. F. R., 
navigaţia mariiina, e’ectriritatea, tele
foanele, staţ’unile de radio etc. toate 
bunurile care ar trebui s i  fie ale „r>s-

tiuali* muncitoare şi nu ale „naţu- 
nii" trândave.

In siua de 9 Februarie a. c. am 
avut iericirea la Djv*, să vedem şi 
auzim glasul marelui Maramureşean 
Ilie L izzr, acel m r e  îndrizaeţ, fără 
sămâoţă de frică în el, care a spus 
aici: „noi luptăm pentru interesele 
poporului, organizîţi frf-’un puternic 
froot popular antifascist*. Noi, cei din 
judeţul Hunedoara, ne bucurăm mull 
de acest Ilie L tztr, care înţelege in
teresele populare, care înţelege, ci 
Frontul popular împotriva fasesmu- 
lui şi al războiului este porunca vre
mii. Să fim treji. En vă transm I din 
partea Frontului p’ugari'or urare de 
organizare şt Izbândă.

J. DANUŢ1 ŞOTINGA. plugar.

In propaganda de alegeri ce fac 
liberalii plimbându-se ue nedrept cu 
maşinile oficiale ale Prefecturei, — 
■u r t întâmpinaţi ds ţăranii din p'asa 
Deva; — cu neîncredere şi buHueli

Credem că dl părirte Mioc, s’a con
vins în aceste plimbări de „popula
ritatea şi încrederea de care r e bu
cură Intre ţăranii săi, ş 'ful organiza
ţiei iberale din plasa Dev»: fostul 
popă. agent de percepţie, agent de 
poliţie, şef tutungier dl Mircea Oprea.

In unele sate au fost aproape hu’- 
duiţi neascultaţi şi de aceia probabil 
la ultimele adunări nu l-a mai însoţit 
pe dl deputit Oprea. L-a lisat singur 
să tină întruniri şi discursuri. Ce ne
caz mare trebue să fi fost pe dum
nealui, să adune oameni (atunci când 
în întreag» plasă abia are 100 libe
rali, cel mult) şi mai ales să vorbească, 
după ce ţăranii ascultaseră oratori de 
seamă: Dr A Dobrescu, Dr. P. Groza. 
Dr. Gh Pop, V. Serdicl, etc. dm par
tea partidului nostru. — Ce să spună 
dumnealui care In Parlament, — n’a 
îndrăsnit să scoată o vorbă. Dar a

spus ceva, căci trebuia să sică, A 
spus tă : „bumbacul s’a scumpit f.- 
îr d ă „se luptă Abisinia cu Italia*, 
că nu poate Jâ«a oamenii să sale pă
durea dinţi’un sat „— căci atunci nu 
mai plouă deloc în sat". — Şi au 
avut tf  ct cuvintele: oamenii au râs 
şi copii de şcoală primară s’au crucii 
ta auznl unor asemeni „minuni ştim- 
ţtflre" şi „geografice" nrinvâţats de ei.

A pâţ-t d-lui pe la Veţel şi L 'şaic 
mat mvjtr, dar nu voiam să le ară
tăm pe toate. Prea am nimici şi bru
ma de încredere po iii- ă ce mai are 
doar Ia oamenii — agenţii liberali 
ai Dsale.

Adunări cu câţiva oameni, aduşi 
pentru distribuirea cărţilor de alegă
tori, cu ţuici şi strigăte „trăiască 
roata, cu asemeni „minuni ştiinţifice", 
— au avut un singur re sulta!; au 
distrat ţăranii

Că es»e aşa se va vedea. Alegerea 
dela 18 Februarie va arăta Dlui Oprea 
ca fi celorlalţi liberali, c i nu mai au 
ce ciuta pe sate.

/. P.

Ameninţările dlui deputat
liberal Oprea-

La adunarea liberală din Şoimuş, 
—■ ţinută în 31 Ianuarie, — orgaui- 
satorii locari (3 persovn*) au căuUt 
fă determine pe învăţătorii din loc 
şi jur, să ţină cuvântarea de primire a 
dlui Mircea Oprea. — Cum au refu
zat toţi să se amestece In asemenea 
acte necugetate, — Dl Oprea s’a su
părat — foc. — Ar fi dorit să vadă 
că învăţătorii din Şrimuş şi jur, il 
vor primi ca pe un „paşă* crezând 
Că prin aceasta micşorează auto-ita- 
tsa politici a rivalului Dsale politic 
di I. Demea. O .i s’a înşelat şi drept 
răsbunare a încercat s i atace învă
ţătorii.

Faţă de dl Demea, a însor nat şi 
regisat din umbră cu ajutorul s gen
ţilor Dsale (de cea mai ordinară spe

cie), cele mai josnice şi mâ şave in
sinuări cu stâi» sete de răsbunare, 
încât dorea sl-l transforme dintr’o 
dat* tn om anormal şi să-l distrugă. 
Câad a văzut ci s’au făcut de rls  
cu ssem ni Insinuări, a crezut nime
rit să „ameninţe", Ş. la această adu
nare a declarat că „ti va da afară 
din slujbă* pentru că face politici pe 
faţă. Deasemenea a spus că va muta 
şi pe ceilalţi Învăţători, peatrucă , .  . 
bat cop'L Ce legătură are Dsa cu 
orgsnele de control ale Ministerului 
Instrucţiunii de face asemeni amenin
ţări faţ! de elemente valoroase ai în
văţământului ? 1

Safl a găsit cu cale să arate, că 
numai atât poate spune şi numai de 
răsbunări personale se ocapă.

Grecii strigă din nou
Abia sunt două luni, de când Regele 

George al Greciei a fost adus din 
surghiun cu o fazuf eţ re şi un alai, 
ca’n poveşti. Poporul întrebat atunci 
prinţi’un pl<-bis it să spună ce formă 
de cârenuire doreşte pentru viitor, — 
a vota fn majoritate zdrobtoare pen
tru monarh e, aderă pentru înscău
narea din nou a Regelui ta fruntea ţării.

Dar, se vede, c i poporul grec este 
foa te schimbător dm fire, deoarece 
în alegerile generale pentru parla
ment din săptămâna trecută, el şi-a 
arătat din nou într’o măsură nespus 
de mare încrederea în bătrânul pu-

să trăiască republica.
blician Venizdos şi ta partidul lui, 
trimiţând în noul parlament 124 de 
deputaţi vcnizel'gti din tota ul de vre-o 
300! Toate cele alte partide regaliste 
la un ioc abia au la ct cu un singur 
deputat mai mu’t decât are Vecizelos, 
în afară de partidul comunist, care 
are şi el 16 deputaţi.

E drept, că de d ta aceasta parti
dul lui Venizelos nu a mai pus In 
program o republică cu un preşedinte 
ales dm 4 In 4 am, d  o republici In 
frunte cu preşedinte încoronat pe 
vieaţă, care ar tl s i  fie regele George,



Nr. 8, Peg. 3»„ S O L I A *

/

XJ ii cuvânt 
D-nul i>r.

Istoria eafurală a dlui Dr, Aurel 
Vlad e foarte dureroasa.

înainte ds râzbol a fost un dârz 
luptător, cu idei politice foarte 
Înaintate, aproape socialiste, Apoi, 
căsătorit bogat, a început a se 
boeri, ca inaşul care de/ine pa 
troa reacţionar,

Judeţul Hunedoara, dat îo grija 
J«I politică, a fost neglij it. E , care 
ar fi fost chemat să apsre acest 
judeţ de lăcomia lipitorilor libe 
rale, a început însuşi a l fa e pe 
cămătarul, şi în ioc de a lucra pen
tru organizarea economică şi po
litică modernă a acestui judeţ, a 
stat să socotească ca Tîăra-carnete
lor Ia .Ardeleana* şl a co isumat 
din capitalul politic pe cate-1 a- 
vea Înainte de răsbol.

In neputinţa sa de om bolnav, 
a Isc^put să strooească pe a*tii cu

peu in i
A u r e l  Viatei.

noroi. Aşa l-a atacat pe Groza, 
pentruca apoi, strâns cu usa, să 
publice In gazeta sa „Soba Drep
tăţi* ce eri de scuze ruşinoase, 
umilitoare. Pe mine m’a bârf t în 
aceeaşi foaie, iar când a fost che
mat în judecată, s’a sscuns, nu 
s’a pfezrntat, încât a trebuit să 
fie căutsd cu mandat de aduc re.

Precum faţă de ruinele Cetăţii 
dela Deva nu poţi avea mân e, ci 
numai compătimi e, aşa şi faţă de 
dl Df. Aurel Vlad ou am ură, ci 
numai o cnş-neaccă şi doftori
cească com zeraţlune.

Iar judeţul Hunedoara, pe care 
l-a neglijat, îi urez sâ-şî recapete 
prin altă conducere, strălucirea de 
odinioară

Orăştie, 14 Febr 1936
AUREL DOBRESCU 
deputat de Făgăraş

„ Noua Z landă cu 5 08%.
„ Siatele Unite cu 4 33%.
„ China cu 0 39%.
„ A rg'ia cu 2 05%.
„ Elveţia cu 0 74%,
„ Norvegia cu i6 J% .
* Suedia ca 1.20%,
„ Cebo Ioyacia cu 2.61%,
„ Garm*n’a cu 0.50 etc.

Feţă de aceas-ă sitiraţ'e, la 
noi dela începutul acului 
1935 si până la sfâg'iul >u?, 
inmciJe costului vieţii a  tre-

După ultimele ©ti-i pe care Ie-am 
p i-mt dă ca s gur căderea g u v e- 
nului Tatăre*>cu în ca e^a z le  dir-ă 
soarea în ţ»ră a  M S R-gelui. E te 
ştiut că pe unde a unr blat !Vi S Re
gele prin s'reină^aie, eco'o s a  îifâ -  
nit cu reprezentant i pol îicei din lu
mea întreagă si acesta  ar fi dat să 
se înţeleagă că celelalte ţă i nu pn- 
vec cu o> hi bum guvernul ro nfln a?

cui dela 3127 la 3446, efea- 
ce dă o scumoirp în timo 
de un on de 9,89% adică 
mai mult de<â< în oricare 

ţară a lumii.
Un delir al scumpei si a-3 sseeulei 

a  pug stăoânire oe întreagă piaţa ro
mânească, scumpele provocată în 
mare parfe d« guvern sau cel puţin 
to'eraiă de el

Iată deci scumpirea vieţii, alături 
de s-'ria nesfă st tă a fraudelor, es
crocheriilor si afacerilor regimului 
const tue şi ea o specialitate fibeiă 
d ntre cele mai sinistre.

D-luî Tătărescu care a subjugat po
porul pnn stare de asediu şi cenzură* 

M S* R-gele s’a convins că Ţara 
noastră din cauza faptelor guvernu ui 
ş - a  pierdut veza p i  ti* re ceklalte 
state e ropsre gi astfel s’a hotă ât 
că imed at după sosirea acasă să 
s himbe g ivernol, — a cărui z le sunt 
deci număra e pe degete.

Guvernul Tătărescu 
este în preajma căderii.

Câte afaceri scandaloase s ’au
făcut sub guvernul li t> erai.

Fruntaşii partidului liberai au fost deaproape amestacaţi în aceste afaceri.
Nici odată nu s’au firul mai multe 

afao ri scandaloase ca sub guvernul 
partidului liberal, Astfel au fost prinşi 
jBtr’o mare afacere cu devizele la 
care a fost amestecat, av |-d  legături 
de pretenia cu cei cari au făcut-o, 
chiar dl Tony Iliescu vice-preş^din
tele senate lui liberal. Acum o lună 
de iile inel au foit prinşi cu o afa
cere şi mai mare numită „Ogaro* 
după numele societăţii care fă-ea a- 
ceastă afacere. Preşedintele consiliului 
de administ aţie a acestei societăţi este 
chiar preşedintele Senatului liberal.

Aceste mari şi scandaloase afaceri 
ss cercetează acum ia parchetai tri
bunalului din Bucureşti. Iată deci ci 
nu este !n această ţtră o afacere sau 
gheş-ft care sâ nu aibe legătură cu 
partidul liberal ţi cu oameni sii cari 
ia felul acesta mu'g ţara şi poporul.

Astfel dacă doriţi să vă mulgă 
mai departe libsralii votati cu ei, dacă 
nu doriţi, atunci votati pentru reali
zarea statului de drept plănuit de 
partidul national-tărănesc-

E. F.

H c u m p i r e a  v i e ţ i i .

Prejurile articolelor de prin ă necesitate s’au 
scumpit de doi ani încoace cu 50°|o— i00°|o-

FAŢĂ DE SPORUL D 20 39 5,08% DIN S TREINĂTATE, 
IN R O M Â N I A  IN CURSUL ANULUI 1915 V I A Ţ A  
S ’A S C U M P I T  CU 9.89% FAŢĂ DE ANUL 1934

Guvernarea liberală reprezinţi d a 
punct de vedere al posibilităţilor de 
trai, o continuă agravare pentru situa
ţia mulţimilor coasumătoare, costul 
vieţii scumpmdu-se din săptămână ta 
săptămână. Dela indexul de 31,27 în 
1934 (bsza de calcul: August 1916 
100), acest indrx al cosiu’ui vieţii a 
arcat la 1935 la 3446, ceace d$ Ir 
curs de un an, o scumpire generală 
de 9,89% a costului vieţii.

De doi ani» de pe urma 
unui potop de taxe nouj, de 
continue îngrădiri a impor
tului de afacerism si de o- 
crotire a  speculei, practicate 
ba te  de guvernarea liberală 
— preţuri’e articolelor de 
prima necesitate au sporit 
cu 50 până la 100 procente 
mărindu-8e prin aceasta în 
mod îog oz tor sărăcia ge
nerală care $i de altfel a- 
pasă îndestul e supra popu

laţiei ţări.
Preţurile curente, lăsate pe piaţă 

In 1933 de către gave* nul partidului 
naţional-ţărănesc li se opun astăzi pre
ţuri sporite îa mod vertiginos.

Iată comparativ numai câteva cifre:

In 1933 In 1936.
Bumbac 34C.-350 lei . 8 0 0 -8 5 0  lei 
Zahăr 24—2 5 . . , , 2 9 - 3 0  ,
Pihl® t i t i iQ ^ l l  a

Pctrdul 2—3 . , 
U.iUira 28— 30 . 
Frica 7 . . .  . 
B âsza 24 . . . 
Fasoka 3 . . . 
Benzina 8 . . . 
Oul 1 . . . .

n • 5 8 „
n . 4 0 -4 4  ,,

12 ,
.  * 40 „
„ . 12 „

12 ,
» • 3 «

Acestor urcări de preţuri si 
ded  especte ele scumpir i 
vieţii» ii se ab ţină  scumpi
rea lutunuM 8--a tuturor ar
ticolelor de monopol, spori
rea impoz ;ei or, gi scăderea 
dezastruoasă a  valorii ba

nului.
Dar nu numai atât.
Până acum Român'a era ţara tn 

care viaţa era relativ ieftină f*iă de 
alte ţări. Acum, In urma unei guver
nări liberale de 2 ani, România a a- 
juns dintr’odatţ ta fruntea listei ţări
lor de mate s umpete.

Bulei nai oficial al Camerei Interna
ţionale de Comerţ dm Pans, „L Eco
nomie Interni ţ oaa e“, pub icâ o st*- 
tisucă pnv toare la scumpirea vieţ i 
tn mai multe ţări. Dm a eastă statis
tică reesâ că faţă de sfârşitul anului 
1984, la sfârşitul anului 1935, preţurile 
s’aa scumpit.

In Belgia cu 0.54%.
» Jugoslavia cu 1.86%,
9 J*pQ8ia m  8.7fi%.

Cum să mulge poporul dela Petroşani şi Brad.
M in e le  p a rtic u la re  treb u e  să treacă la stat.

Noi duce Ti d» mult lupta pent™ 
trecerea la Siat a minelor particu
lare de aur ş; <jrbane. Aceasts luptă 
o ducem fiindcă prodc s ie acestor 
mine rm le cumpă’ă decât statul şi 
azifei statul acordă o gratificajie nr j îs 
tificatâ acestor industrii care o'găsim tn 
fos mă de beneficiu de sute de milioane.

Da ă noi vom reaşi s i  Sutificătn 
aceste mdustrii din benefi iul lor i i  
va puie» d* săvâ şi operă pnb(iră

conţtructivS, — vot» pulsa cere o 
situaţiune de stabilitate m u r itori vei 
şi vom putea aplica principiul parti
cipării miJtscitorianei la beneficii.

Până atu ici muncitorimea e te 
mulsă fă ă cruţare pria S3*ari mici, 
prin muncă tx  nesivă şi necruţătoare 
pentru ca acţionarii si încaseze toi 
ctştigul ce se realhe-zâ de pe urma 
ostenelilor muncitorimii

-  G . H. -

Teroarea dela primăria Şibot
Intr;î gă gospoiăria comunei Şibot 

este dstâ uzi pe a.âaa a 5 tg  nţi li 
berali, conauşi de aprigul şi furiosul 
nour A v u  o a Balomin.

Singun actşua dispun astăzi de a- 
v.tul comunei aupă buaul lor plac, 
deo rece oamenii cinstiţi şi nepătaţi, 
văzând că pnnc'palui ior scop a fost 
şt este s>s se căpttuiascâ numai de 
pe ui ma primăriei, au demisionat din 
consiliul comunal, iar alţu nu înţele
geau sâ aprobe şi să treacă cu ve
derea ut gaiiiâţiie sâvârş ie de ei zi 
de zi au lost excluşi; «sitei că de pre
zent consiliul comunal se compune 
numai din 5 membr 1, îa frunte cu 
notarul, cari sunt In aceiaş timp şi 
oamenii de încredere ai partidului 
liberai d n Şmot.

De nar h aşa cui ar fi vândut pri
marul Traian Nhciea taurul cu preţul 
de 9000 lei dacă n'ar fi fost oameni 
înţelegători in consiliu, cari sa-l ho
tărască să-l cumpere comuna ? Odată 
a ajuna şi el vi .nur şi nici atunci sâ 
nu Re în stare sa facă o afacere? 
Fânâ |n prezent n’a a%ut posibilitatea, 
fiindcă de câte on a candidat nicio
dată măcar n’a r.vşit să f<e ales de 
popor. De ce, nu şt m. Ştim Insă şi 
suntem siguri că este pentru prima 
şi ultima dată. De altfel nici acum nu 
este atesul poporului ci numai ai con
silieri or. Poporul dm corn na Şibot 
(şi dă seama ce face şi nu înţeiege 
sa pună tn fruntea comunei un om 
care nu este stăpân pe sine şi se laşa 
condus de nourul Balomin şi de alţi 
oameni de râad ca Traian Bâduiesc, 
can prin faptele ior numai cmste nu 
fac comunei.

Ii a iiig  m deci atenţia şi-l averti
zăm să-şi dea şeaua ca a b primar 
Ins mne.zâ a fi impaŢa), a lucra în 
interesul şi nu contra comunei, cum 
a tăcut atuaci tâad, probabil la în
demnul s(etnicilor săi, deşi oft rta pen
tru întreţmera taurilor a Iul Avram 
Băcilâ a fost favorabilă pentru co
muni, contrar intereselor comunei, a 
dat întreţinere^ taurilor unui liberal, 
a cărui ofertă a fost c» 1009 de lei 
mai «are.

Să nu uite nici Di aotar Baiomiri 
de pr cesul intent*t numai dm pură 
râmate Şi coas d raţmai politice 
co tra iui Z .harţe A g utui, un frun
taş ad comunei, care bind nevinovat 
a fost ia fel achitat.

Să-şi amintească domnii dela pri
măria Sibot şi de intrarea misterioasă 
în casa văduvei Maria Lup cu o.»- 
siunea încasării siuncului pr-Dtru con
tracţia şco ii, clnd Intorcâadu-se vă
duv* acssD, a d?t peste ei în casă 
scormonind prin l*da In care era as
cunsă ultima sută de iei cu care voia 
*Mi cumpere o gâscă ca să aibă ce 
mânca pe sărbătorile Crăounuiui, O- 
punându se şi tntrebindu-i cum au 
într-t în casă de oarece uşa o tacuiase 
ia pl -care cu cheia, a fost maltratată 
şi aruncată spre uşe până ce i-au 
găsit banii.

lată deci cine sunt liberalii dela 
dela Şibot■ E bine să-i cunoaş
tem şi să le arătăm că noi nu 
suntem strămi de apucăturile lor• 
Cum putem noi avea încredere 
în astfel de oameni?

Cum putem noi s t fim siguri că 
banii câştigaţi şi tnun iţi cu atâia tru
da de văduva zceia săracă s*e duc 
acolo ix**\e trebuie şi nu altundeva, 
când ei na sunt î i  s are să dea sea
ma nici de materialul lemnos destinat 
constYucti-i şcolare, din care se «pune 
ci ar fi aispârut circa 300 «cinuri fără 
s t se poată da de urma ior. Abia după 
câteva săptămâni deia disoanţia lor 
s’a dispus c-rcetare* cazului, »şa că 
nu-i exclus să fie ceva ia mijloc şi 
aici, d oarece după cât se verb-şte 
acs m toţ’ se feresc de răspundere 
des ărrâidu se pe preş* dinte r  comi
tetului de consirucţie Dl Liviu Ş imâ- 
rean, direeiosul şco iei pnm*re dm 
loc, care merge mereu înainte, fără 
să se mai uite îa lături şi fără 
să-şi dea seama că la un mom nl 
dat s’ar putea împiedeca spărgând»- şi 
capul d« giasu) omiţlmO pe care m- 
tftsi ISII 9 vede.
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Duşmanii românismului şi ai ţărănimii
(Continuare

In or şui unde s’a fă?ut antisemi
tism, mai mult ca ori unde în toată 
Rorrânia, românismul a decăzut şi 
eroii au soorit şi au înflorit mai mult 
ca oriunde.

Să re  ferească deci Dzeu de 
politica dlui Cuza* Dacă am face 
deci greşala să ne facem cuzişti nu 
am scăpa nici noi de soartea leşului.

Dar dscă dl Cuza nu a ajutat pe 
meseriaşii Şi comerciarlti români 
oare a ju ta ta  el cel puţin ps ţăranii 
români? Căci dacă e un „nationalist* 
atâi de mar« măcar ai i trebuia să şi 
arate gândurile sale cinstite. Ei bine 
asculiap şi băgaji-vă minţile în cap, 
terani români ca să ştiti cine vă cere 
acum votul.

Niciodată d . Cuza nu a făcut ceea 
pentru ridicarea ţăranilor români din 
Vechiul regat. Şi ştim doar în ce stare 
de piâns se găsrsc şi azi multi dm 
ei — din mila ciocoilor liberali.

Dar aceasta i-s’ar putea încă ierta.
Odată însă d. Cuza a avut putinţa 

să facă ţăranilor din tara sa un bine. 
In anul 1917. când guvernul din pri
cina războiului, se retrăsese la Ieşi 
s’a pus în discuţie un proect de a- 
co dare a reformei agrare pentru săr
manii săteni cari se luptau cu atâta 
vitejie şi mureau pe front. Înaintea 
Parlamentului s’au găsit chiar şi unii 
mari boeri, buni români, ca Ionel 
Brătianu şi M şu Cantacuzino cari 
au declarat că votează acest proect,

d n  N', 4).
M I H A I  BACI U

deşi având moşii mari ei pierdeau 
pjin d e  mii de hectare de pământ.

Atunci s a  ridicat dl A • C- Cuza, 
care era §i el deputat a vorbit timp 
de trei ceasuri contra reformei şi a 
declarat că nu este bine sd se dea 
pământ la tirani, iar la vot a votat 
cu îndârjire împotriva acestui proect, 
primit chiar şi de unii boeri patrioţii

O iată o singură dată, ar ti avut 
prilej si dâ su! să fică ţăranilor ro
mâni un bme, dar nu s’a îndurat nici 
atunci să-l facăl

Şi acum acel mare „nat onalist" cu
tează să şi trime&îă un om al său 
să candideze m numele său şi pen- 
pentru politica sa, în judeţul Hune
doara. Şi se pregăteşte un ardelean 
di S lviu Dragomm să vie să candi- 
d ze cu o astfel de Dolitică tocmai 
aici, în judeţul lui Horea şi al lui 
Avram Iincul Este batjocura cea 
mai cruntă şi rug nea cea mei sân
geroasă pentru un ardelean care pe 
de asupra se făleşte că e născut în 
judeţul acesta!

Sătenii Hunedoreni vor şti însă să-i 
dea răspunsul cuvenit. Nu le trebue 
nici politica „antisemită* a dlui Cuza 
care a ump ut laşul de Jidani, nici 
politica lui, duşmănoasă reformei a- 
grare, care, dacă era urmată şi de 
alt i, ţăranii României nu ar fi primit 
pământ nici astăzi, iar marile moşii 
ale grofilor Unguri ar fi rămas întregi 
şi neatinsei

Întrunirea liberală din Hărău.
-  PARTICIPĂ M. OPREA.

Ia ziua de 31 I»n. organizaţia par
tidului liberai au ţinut o întrunire (a 
corn. HâiSu, con-ent'âad aici fi co
munele Cbimindia, Vârmaga, Ban- 
potoc.

Au participat vre o 150 oameni 
dintre cari vre-o 60 minoritari un
guri, iar restul consilieri <-©rn. pr* - 
fedinţi corn. interimare jutari guarzi 
comunali etc.

Şedinţa se deschide de deputatul 
Mircea Op’ea, care apune ci candi
datul Mioc fiind bolnav nu a putut 
veni. — Trece la analiza situaţiei 
economice fi spune că partidul libe
ral a făcut cea mai sănătoasă fi in- 
flo-itoare gospodine. Arată că trans
portul pietrei diu Banpotoc se da
tore şte exclusiv part. liberal, şi că 
naţ. ($r, nu au făcut nimic, au negli
jat cu totul asigurarea acestui venit 
pentru popor.

Partidul lib. a rezolvat ta modul 
cel mai fericit lipsa de muncă, căci 
până ce sub naţ.~ţ*r, ziua de lucru 
se plătea cu 15— 20 L d  azi datorită 
lor se plăteşte cu 60 Lei.

Ţăranul Lobonţ pune întrebarea, 
cine a scumpit fierul, aţa, cine a ief
tinit produsele ţăranului unt, ou i? 
Dl deputat la acestea nu a putut da 
nici un răspuns, a chemat pe Lobonţ 
la el şi au discutat în surdină anu
mite lucruri.

PRIMPRETORUL PlSO -

Ungurii din Hărău l-au întrebat ce-i 
cu Închiderea şcoalei confesionale?

Dl Deputat a spus că se va redes
chide şcoală îa curând. Cum? dacă 
a-ţi îtuh'S-o tot D-siră de ce o mai 
redeschide^ ? pentru voturi ? au stri
ga» cetăţenii*

Tot Lobonţ Zighin a întrebat, sub 
dne s’au scumpit toat ? articolele tre
buincioase ţăranilor sub naţ -ţăr. sau 
liberali? a rămas însă fărâ răspuns.

Prrşed. org. lib. din Hărău loan 
Albu roagă pe Dl deputat să facă 
intervenţii ca Flotaţia din Certej să 
sisteze aruncatul murdăriilor de piatră, 
căci cauzează mari daune comunei 
Hărău. In cazul că nu se va face ni
mic va fi nevoit să procedeze cu di
rectorul Cercluz cum a procedat Cu 
CiangiiL

Dt deputat i°a spus: Die Primar nu 
trebue să vorbeşti astteil

La aces»e cuvinte cetăţeanul Live- 
zas di a Hărău zice:

„D-le deputat asta-i libertatea fi 
democraţia* ?

întrebat fiind de ce au scumpit tu
tunul M. Oprea a răspuns că pentru 
înzestrarea armatei. De ce n’aţi scum
pit atunci parfumul şt pudra pe care 
o folosiţi D-vs ră domnii, de ce a-ţi 
scumpit produsele noastre?

Astfel liberalii fi-au primit lecţiile 
cuvenite la Hărău.

S’au deschis cârciumele.
Liberalii au încheiat cârciumele 

gafelor şi aîe oralelor, ca prin beu» 
furi şi mâncări 3ă zăpăcească jude
cata Oamenilor şi să momească oa
menii de partea lor. Mare le este 
însă amărăciunea, pentrucă nu numai 
sătenii nost-ii, nu ie primesc beutura, 
dar nici chiar romii săraci din Orăştie 
nu s’au 'ăsat otrăviţi de beutura li
berală. Când liberalii i-eu invitat Ia 
beutură ei au strigat cu totii: „nu ne 
trebuie beutura voastră, că şi acuma 
ne doare batjocura ce a-ti pus-o pe 
noi, când ne-aţi luat fereştile dela 
casă şi a-jî lăcomit la sdrenţele n o ar 
tre, pe cari le aţi ridicat cu agenţii 
fiscali.

Cinate romilor din Orăştie» cari au 
avut tăria si curajul să le spună In 
fată liberalilor» ce li s’a  căzut.

Dar cu atât mai ruşinos este» că 
multi dintre plugarii noştri îşi vând 
votui pe bani şi beutură şi nu au 
conştiinţa demnităţi ai a cinstei, pe 
care o au romii din Orăştie.

Nădăjduim însă, că putini, foarte 
puţini plugari de aceştia, se vor găsi 
în judeţul nostru.

de vânzare cu 3 
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară fi grădină. In Str, 
Miron Cristea No. 3, se vinde 
din mână liberi.

Information! la administraţia ziarului 
„Solia4 Orăştie.

Ş T I R I
M. Sa Rege'e Carol al României 

se găseşte de prezent Ja Par s (Franj ) 
continnâid întrevederile şi discuţiile 
cu o siarnă de personalităţi de mare 
vază în politica exernă a Europei. 
Prezenţa Su^eranu ui nostru la Pa
ris — sa cred^ — va aduce impor
tante servicii Româiiei atât pe teren 
economic cât şt po itic.

*

Examenele de definitivat ale învă
ţătorilor vor avea ioc. ca îa fiecare 
*n, în ziua de 15 Martie c. Asa a- 
nunţâ m misterul instrucţiunii publice.

Nou birou advocatial în Geoaglu, 
şi’a deschis dnul Sabin Viorel înce
pând cu ziua de l Ianuarie 1936.•

0  faptă bună Corul „Societăţii 
Sfântul OtuorgOe", a tinerelului d.n 
paroh'a Gxtagiu Joseni (Hunedoara), 
*nb conducerea elevului de liceu 
M rcea Glodeanu, dm prilejul sfinte
lor sărbători ale Naşterii Domnului 
a pregătii un concert de cotindr, de
lectând In seara ajunului de Crăciun 
pe bunii noştri cred.ucioşi.

Venitul material re*l>z*t din acest 
prilej Ia sumă de lei 8 mit (opt mi) 
a fost trimis prin Centrala Crăcit 
Roţii Bucureşti (Sir. Biserica M.rcea 
No. 25) pentru ajutorarea copiilor 
î fomeiaţt din Basarabia. Fapia lor 
mentă toată lauda.

*

O mare nenorocire de avion s ’a 
Iniâmpiai zueie trecute Io Mantii Se- 
vermului. Aviatorii Ivauovici, Nicolae 
Ion şi Gheorghe Serd.e, făcând un 
abor deasupra Munţilor Severmuiui, 
cu planul dc a pleca Ja Craiova, din 
pricina ceţei, care s’a lăsat pe munte 
au izbit avionul de un pisc, sfărâ- 
mându-se In bucăţi. Toţi cei trei a- 
viaiori şi au găsit sfâifitul sub sfâ- 
râmâtunie avionului.•

Când e şoferul beat. Uu automobil 
meig*-a Luata i ecusa cu mare iu|eaiă 
de.a Piocţti ia Bucureşti. Iaăumru se 
aflau numai şoi rui şt ajutorul său, 
amânJOi beţi. La o ieşitură şJaru l 
u’a mai putut stăpâni maşina care 
s’a prăbuşii In prăpastie. Cei doi din 
m»şmă au sânt când au simţit neno
rocirea. Unuieiămt greu tncâi nu sunt 
semne că va scăpa ca vieaţft, ceiaia t 
fi-a pierdut urm*. Aşa păţeşte cine-şl 
tace siujoa beat.

*

perPeiuum mobile- Ia decursul vea
curilor» in»iţ.ţu sau străduit mult s i  
găsească o nuşmârie care odată por
nită să DU m u ÎBC'teze, să se mişte 
mereu. In»re încercări, cea mai reu- 
ş tâ  e următoarea. O sonerie deia 
Univers taiea dm Oxford (Angli*) 
sună fără încet .re de 96 ani fără să 
fi fost vreodată reparată. Poate va 
mai suna î“câ, se va opri Insă de 
bună seamă într'o si. Câ:i numai 
Dumnezeu dă viaţ* mereu, azi şi 
mâne fi totdeauna, până va voi, iăiă 
ca s’o primească de nade va. Ş nu
mai el mişcă toate, fără să fie mişcat 
de cineva.

Halte de lupt in munţii noştri. In 
noaptea oe 28 1-nuane, o haită de 
lupi a întiat în stâna de oi a locui
torului loan Maieu dm ŢeDea, unde 
a omorî» 20 de oi. In comuna Cră
ciun, la locuitorul Ion Sava iui Pătru, 
au mâncat lupii 12 capre. In siua de 
31 Ianua ie s’a făcut o mare vână
toare, în pă ţile aceiea, care s’a ter
minat cu o pradă bogată de lupi.

•
Foamete in Africa de Sud . In tot 

cursul anului 1935, Alnca de Sud a 
fost bântuită de furtuni şi nenorociri 
de tot felul. In timpul ve ii, asceta a 
fost aş* de mare In- âi prin unele re- 
g uni (Zaluland şi Transkey) nu s’a 
recoltat nimic şi mii de oameni şi 
animale au mum de foame In iarna 
aceasta, o gioasnică furtună ru grin
dină s’a adăugat nenorocirilor cari 
au încercat aceste locuri. Se spune 
că sgomotnl provocat în căderea gnn- 
dinei a fos> aşi de mare, Încât s’a auzit 
ia distanţă de 10 km., iar ghiaţa mare, 
cât mingile, a stricat case, a ucis a- 
nim alele şi a nimicit recolta.

I n v i t a r e .
Orgm zeţia culturală „AGRU* 8®e* 

ţia Orăştie, educe a cunoştinţa On. 
public din Orăştie şi jur, că In seara 
zilei da 22 Februarie, orele 9 fix 
aranjează un festival relig’os cultural 
în sala Central, la care inv.lă pe 
toată lumea.

In cadrele a^eshu festival va ţine 
o conferinţă Dl loan Ag^ibreanu, 
marele povesttor el A'dealului noi* 
tru, cu subectul: Optinismul creştin-

Comltetul.

O rectificare.
Subsemnatul declar că notiţa înti

tulată „O plângere a  cf terilor de re
zervă dm plasa Petrcşem* ş publi
cată în ziarul D.mnecţ , la data de 
1 Februarie e. c- a  apărut d n cauza  
une in truder ţe ş ! că ea ba7ându  se 
mai mult pe interpretare erodată a  
une: di-cuţii şi al unor prezumţi, 
fiind astfel o informaţie greşită şi ne- 
confo mâ realnăţii, îi dau cuvenita 
desmmţire şi regret apariţia ei ru  afAt 
mai mult cu ca’ dl comandant al rer 
g mentului 92 O ăştie a  arătat întot
deauna o părintească ş patriotică 
gnje feţă de drepturile legale ale o- 
t terilor de rezervă,

PeSieşeni Ia 11 Februarie 1936.
Alexiu David, 

eublocot. de rezervă.

Invitare.
Liceul „Aurel Vlaica“ din O ăjtie 

cu onoare V | invită s i  binevoiţi a 
participa Îs festivalul, ce va avea loc 
Sâmbâiă, 15 Februarie a. c. la orele 
8 Şi jam. seara în sala festivă a li
ceului ca ocazia Corn- morii poetului 
Horaţiu (2020 ani dela moartea lui) 

Cu această ocazie Domnul profe
sor Ghtorghe Tâmaş va vorbi de», 
pre .Vieaţa şi opera lui Horaţiu.* 

Intrarea liberă.
Prof, Aron Demlan 
Di ectorui liceuiui.

No. G. II. 4606/1935,

Publicatfune de licitaţie

Subsemnatul Portărel prin aceasta

Bublicâ că în baia dectziunii No. G.
. 4606—1935 a jud, mixtă Orăştie 

în favorol reclamantei „Unirea* S. 
P. A, depozitul O ăştie repr. pnn 
adv. Gh. Vo>ş*n pentru încasarea 
creanţei de 2729 lei bani şi acc. se 
fix a.â termen de licitaţie pe siua 
de 27 Feb uarie 1936 orele 16 p.m. 
la fata locului in Oi ăştie Str. Prinţul 
Mihai No. 17 unde se vor vinde pnn 
licitaţie publică judiciară o jum. parte 
dm autobusul „Fordsoa" cu No. d« 
circ. 272 D. în vaioare de 20 000 iei.

In caz de nevoie şi sub p.eţul de 
estimare.

Oi ăştie, la 12 Febr. 1936,
delegat judecătoresc. 

Indescifrabil.

Casă de vânzare.
Casa Reun. Meser. Rom. Orăştie 
aflătoare în colţul Str. Şagunan Gh, 
Coşbuc, vis-a-vis de edificiul Fostei, 
se vinde In condiţiuni favorabile. 
Casa şi terenul e destul de spa
ţios pentru două case, anume cit 
o poartă In Str. Sagunm,  iar a 
dona unde se ailă do present. 
Astfel să vinde şi tu două părţi, 

Doritorii a se adresa D-lol:
DUMITRU MARTIN, 

preş. Ren a.

V o ta ji R O A T A  

Sem nul b i r u i t o r
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