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Noul Prefect
Am luat cunoştinţă cu uimire, că 

în fruntea judeţului a fost numit din 
nou ca prefect dl Dr. Romulus Mio--

Şi nu ne*am mirat că fostul pro
fesor dela Kifcw, Vania Inculet a dis
preţuit încă odată voinţa unui mare 
judeţ ca el nostru, căci samavolni
ciile si cnismul eccstui mare sforar 
ezi sunt cunoscute de toată lumea.

Nu ne puteam însă aştepta ca dl 
Dr. Miocu să aibe curajul, — ca să 
nu ne exprimăm altfe’, — ca să mai 
primească acest pcs‘.

Oare dl Miocu să fi uitat că ş'.-o dat 
demisia din postul de prefect şi a can
didat pentru alegerile de deputat pen
tru a arăta pe de-oparte popula
ritatea partidului său reaMz&tă prin 
activitatea sa, iar pe de altă parte 
pentru a cere voturile alegătorilor 
din Judeţul Hunedoara ca o răsplată 
pentru operile ce pretinde că le-a 
realizat ca prefect? Oare să fi uitat 
că candid* tura dniei sale a fost şi 
mei al* 8 a vrut să fie o demons
traţie ?

Şi la această candidatură demon
strativă poporul a răspuns tot cu o 
demonstraţie, trântitidu-1 pe dl Miocu 
cu t tâta vigoare si cu o asemenea 
majoritate încât putea să si dea si 
dnia sa seanra, că nu merită nici o 
recunoştinţă pentru sosele făcute din 
banii strânşi cu multă trudă de fos
tul prefect Dr. leronim At rescu si 
predaţi cu proces-verbal, precum nici 
pentru acelea făcute cu zlele de 
prestaţie a bieţilor oameni si cu in
tervenţia „binevoitoare" a postur.lor 
de jandarmi.

După cum nu a deobligat prin ni
mic pe alegătorii acestui judeţ nici 
afirmând prin ca’endaiul-manifest, 
că ar fi făcut si reparat de două ori 
atâtea spitale cât de fapt există în 
judeţ si nici lăudându-se că a clă
dit zeci de scoli pentru cari în rea
litate nu a contr buit decât cu sume 
foarte mici si nu din averea sa, ci 
tot din dările plăt.te ds alegători-

Şi mai ales trebuia să*si deie 
seama că alegerea cu o majoritate

Pectru cheltuelile lunel Febiua- 
rle, publicaţia Ministerului de fi
nanţe arată că s’su repartizat din 
bugetul gen ral al statului pe exer
ciţiul 1935—1936.

13,771 536 lei cheltueli de ma
terial şi diverse, privind ministerele, 

3,635 000 pentru regulalizări,

de 32.000 de voturi a d-lui Chită 
Pop este însăsi pecetea publică apli
cată pe toată activitatea sa.

Dar atunci cu ce drept se întoarce 
în fruntea si la conducerea unui ju
deţ, care şi-a sous cu atâta tărie 
verdictul său ? Şi mai ales, cu ce 
autoritate morală ? Sau nu mai sun
tem într’un regim democratic? Vo
turile celor multi nu mai au n:ci o 
semnifice tie ?

Unde este acea demnitate romană, 
care ar fi trebuit să-i între în sânge 
d-lui Miocu in cursul înaltelor studii 
teologice pe cari le-a urmat?

Pe un preşedinte de Comisie inte
rimară, atunci când cade la alege- 
gerile de primar, nu-I mai faci d n 
nou preşedinte la Comisia interimară 
pentrucă oamenii din satul iui l-au 
declarat nevredn’c pentru acest post, 
— nu-i as a d-le Miocu ?

Dar pe un Prefect? 1?
Ni-s’a spus că dl Miocu se în

toarce în fruntea judeţului numai 
pentru a se răzbuna pe acei cari nu 
l-au susţinut suficient I Am avea în 
acest caz încă o ocazie si noi, dar 
şi mulţimea alegătorilor, să cunoaş
tem „omul" si ne-ar prinde bine 
pentru vii or.

Dar pe cine să se răzbune d-nul 
Prefect: pe cei 40.000 de alegători 
cari au dat voturile la alte liste? 
Ar fi o luptă cu morile de vânt!

Pe d-nii M. Oprea, Izidor Radu, 
Bocanicr, Nasta, Dr. Tîsj, A, Tână* 
sescu etc-? Aceştia însă l-au susţi
nut cu tot sufletul si cu tot elanul 
şi s a u  gâidit doar cu groază la po
sibilitatea, că dl Miocu căzând în 
alegeri, ar mai avea posibilitatea să 
mai rămână prefect I

S’au răzbunarea tinteşte spre bie- 
t i pretori şi notari ? E greu, deoarece 
după doi ani de guvernare „ener- 
gică“ li-s’au atrofiat simtur le şi cred 
că orice li-s’ar face nu mai simţesc.

Şi atunci d*le Miocu o singură răz
bunare potrivită iti mai rămâne (ti-o 
spunem cu toată sinceritatea şi cu 
toată loialitatea): DEMISIA-

26,197 065 lei pîntru lichidarea 
ex rciţiiior inchlre.

813,401.127 pentru plata sala- 
rltilor pe tuna Februarie $1

78,000.000 pentru „OPERA
ŢIUNI DE ORDINE**.

Acea»ta Însemnează, că in luna 
Februarie la fondurile O. P. (fon

duri secrete) s’au cheltuit nu mat 
puţin de 78,000.000 Iei.

Acum se «xpHcâ de unde banii 
pentru campania electorală din Hu
nedoara şi M hed nţi.

De doi ani şi câteva luni apasă a- 
supra judeţului nostru un greu coş
mar In persoana popii răspopit Mioc, 
Care deşt, după chiar propria-i măr
turisire, e analfabet tn ştiinţa de drept 
şi a legii, — a ajuns prefect. Dar nu 
îQxldar s-a spus, că „România e tara 
tuturor vânturilor, cu cât eşti mai 
uşor, cu atât te duce mai departe"- 
Toată lumea bineglnditoare şi bine- 
simţitoare era veselă, că după căde
rea lui ruşinoasă şi ucigătoare in a- 
legerile ae deputat dela 18 Febr. 
a. c. el nu va avea tupeul, să se ree
diteze ca prefect, ci se va duce In 
şt’rea Domnului, ba unii credeau, ci 
ae va aacunde Intr’o pustie mâncând 
rădăcini şi ţinând aspră penitenţă 
pentru a-şl ispăşii barem în parte a- 
buz urile, ce-i apasă sufletul. Chiar şi 
o mare parte a liberalilor doreau, 
si-1 vadă odată nevăzut aţa, că ne 
pregăteam cu toţii, ca în scurt timp 
să facem o mare feştsnfe după el tn 
localurile prefecturei, pe cari soithra 
paiti al nostru in timpul campaniei 
recente le-a transformat In casă de 
toleranţă electorală. — Dar popa 
răspopit Mioc nu e fiinţa, care s-ar 
inspira dela consideraţiuntle moralei 
şi corect’tăţii. El avea însuşiri {năs
cute pentru a intra şi trăi In păgâ- 
nismul liberal, era lips t deci dela 
început de darul de a se pune In 
concordanţă cu pretenţiunile socie
tăţii culte si morale.

De astădată vin a da aci un caz 
din abuzurile popii răspopit dec find 
e prefect ediţia a doua, Ia care — 
sicut casus docet — vrea, să apară 
revăzut şi amplificat In satrapism.

*
Am scris un primarllcol Intitulat: 

Iuda Iscarioteanul, pe care l-am tri
mis gzzetei noastre „Solia" la Orăş- 
tie pentru publicare Nimeni tn lume, 
nici chiar cel mai sălbatic cenzor, 
n-ar fi putut descoperi In el nici cea 
mai mică atingere a chestiunilor o- 
prlte de cenzură. Articolul meu era 
tabloul veritabil, nefalsificat al popii- 
răspopit Mioc ta ipostaza lui de pre
fect apoi când, de deputat. Şi l-am 
tratat In limbaj religios cu citaţii din 
sfintele texte ale cărţ'lor bisericeşti 
dându-i un fond de idei din cete 
mai morale, din care putea, să ae 
edifice, dacă popii răspopit nu i-ar 
lipsi orice bună închinare de a se 
îadrepta. Când colo ce s’a întâmplat: 
un act de banditism al censoruloi 
tZZ f, a cenzurat îatreg artico
lul ca titlu cu tot, — ba horribile 
dictu — a cenzurat cu mână de sa
crileg chiar şi textele sfinte, ce le-am 
scos din cărţile bisericeşti.

Dacă-i vorba, eu n-am per d ut, ci 
am câştigat din acest abuz revoltător 
al satrapului furibund, căci prin ni
mic nu se putea verifica aşa de con* 
virgător, că articolul meu spunea cele 
mai pure adevăruri asupra lui, decât 
gestul de înăbuşire, săvârşit de acest 
popă-răspopit, depărtat de Dumne-

Ia timp ce însă cheltuelile Inu
tile sau de complicităţi politice 
sporesc, — nouile Impozite cresc 
şi se adună şl ele tot mai strivi
toare asupra bietului contribuabil.

seu, de legea creştină şi de tagma, 
î i  care s’a vârât cu atâta lipsă de 
vocaţiune. El ştia prea bine, că dacă 
am spus neadevăruri, se poate apăra 
iar dacă credea, că articolul meu era 
injurios sau calomniator, putea, să-mi 
facă proces d î presă, dar nu să a- 
buzeze i i  mod bsnd tesc faţă de li
bertatea gândirii şi faţă de îndatori
rile oricărui om de bine de a staţîn 
slujba societăţii servind opinia pu
blică a ei cinctiiă prin descoperirea 
netrebnicilor şi înfierarea lor bine
meritată.

Dar de ce fuge popa-răspopit Mioc 
de publicitate? Crede, că prin a- 
Ceasta se poate ascunde dinaintea ei 
şi a-i face imposibilă judecata ? El ar 
trebui, să ştie, că şi Kain a încercat, 
să fugă şi să se ascundă dinaintea 
feţei Tatălui ceresc după ce a ucis 
pe fratele său Abel. Dar atunci a 
auzit glasul Ini Dumnezeu: Kain, 
Kain, de ce fugi ? au nu ştii, Ci sân
gele fratelui tău Abel sirigă cătră 
mine la ceriu ?

Să o ştie şl popa-răspop't Mioc, 
Că nu va scăpa nici el, nici de mâna 
lui Dumnezeu nici de sancţiunile le- 
gilor omeneşti, pe cari le incalcă cu 
o conştienţă criminală fără nid un 
scrupul.

•
Aş lipsi dela datorinţă, dacă n-aş 

complecta acest scris al meu cu o 
constatare.

Articolul la chestiune avea, să-l 
cenzureze poliţia din Oiăştie. Aceasta 
insă din o anumită slugărnicie i-a 
trimis Joi, în 27 Febr. d. a. la pre
fectură pentru a-1 cenzura. Aid, deşi 
conform celei mai elementare regule 
ar fi trebuit, să-l cenzurese fin func
ţionar, bunăoară directorul prefectu
rei, pentru motivul, că întreg artico
lul se ocupa exclusiv de popa Mioc, 
totuş acesta l-a luat la sine şi l-a 
sufocat.

Aceasta n’a fost suficient pentru 
calvaria mea. Dar s’a mai întâmplat, 
că popa Mioc devenit iar prefect, 
numai altă zi, fn 28 Febr., la am‘azi 
l-a cenzurat. Eu am tot urgentai cen
zurarea dar din toate locurile mi-s’a 
spus chiar şi la 10 ore 40 m. a. m. 
In ziua de 28 Februarie că popa 
răspop't doarme şi numai la i i 7* 
ore va intra la birou.

Auziţi voi cetăţeni ai judeţului! 
Prefectul vostru, greu plătit cu multe 
zeci de mii de lei la lună din su
doarea voastră şi Încărcat şi cu multe 
bunătăţi: locuinţă grofeascâ, încălzit, 
luminat, automobil, mobilatură, ser
vitori etc. doarme ziua pâaă la a. 
miasi ba In m alte rânduri mi-s-a spus, 
că doarme şi d. a. pină seara târziul 
Şi atonei m-am gândit, ce mântuire 
ar fi pentru judeţul nostru, daci 
somnorosul prefect Mioc ar cădea 
Intr’un somn letargic lung, lung, 
foarte lung •li»

Dr, IUSTIN POP,

78 milioane
fin cheltuit liberalii clin fondurile 
secrete in luna Februarie 1030!
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Scrisoare de mulţumire
a organizaţiei regionale 
pentru reuşita in alegeri

Pflg -2‘ .....- - - - - - - - -  -  ------------ ------

Organizaţia regională din Ar 
deal şi Banat a adresat d-iul D* 
Iustin Pop, primul vlce-preşedintl 
al organiza'iei noastre judeţere, 
următoarea scrisore de mulţumită 
pentru ieu$ita frumoasă rifn ale
gerile dela 18 Febr. 1936:

Bucureşti 25 Februarie 1936 

Domn/ei-Saie 
Domnului Iustin Pop 

Avocat
DEVA, Jud- Hunedoara

Domnule Vice Preşedinte,
Rezultatul alegerei parţiale al or

ganizaţiei Judeţului Hunedoara a 
ridicat prestigiul şi a  întărit încrede
rea în fo'tele partidului nostru• 

Această strălucită biruinţă, care a 
avut răsunet în toată tara, o da to- 
rim în primul rând conducerei în
ţelepte şi muncii devotate pe care

Dvs împreună cu întreg Comitetul 
Organizatei a-ti dovedit-o cu acest 
prilej.

Vă rugăm deci să primiţi mulţu
mirile noastre de adâncă recunoş
tinţă şi să transmite ti atât Gomite- 
tului cât şi fruntaşilor judetu'ui, a- 
celeaşi distinse sentimenle.

Cu acest prilej ne îndreptăm gân
dul, către bravii luptători, reprezen 
tcti prin ţărănimea şi muncitorimea 
din judeţul Hunedoara, care şi de 
această dată au dovedit sentimen
tele de profundă dragoste ce-t leagă 
de partidul National-ţărănesc

Am  admirat i onştimta lor cetă
ţenească cât şi maturitatea de care 
au dat încă odată dovadă, bravând 
autoritătle şi teroarea guvernamen
tală.

Preşedinte ■
IVIihai Popovîci

Secretar general:
Victor Moldovau

Marele proces
împotriva societăţii „Mica“ 

a fost amânat pentru ziua de 2 Iunie.

Marţi ta 3 Mai tie a avut loc la 
secţia I-a a tribunalului Hunedoara 
(n completul dlor Preşedinte Palide 
şi asistentul V'&descu, desbsterea 
marelui proces împotriva Societăţii 
„Mica" în care se cere anularea tu
turor actelor de achisiţie pe baza 
Cărora depne Societatea pârâtă bu
nurile tale minere, din partea recla
mantului s’au presentat Dnii advocat 
Dr. AUx. Herlea şl Gheorghe Voi- 
şan, pentru societatea pârâtă Di Dr. 
Eugen Tătar decanul bat oului, iar 
pentru ministerul de Industrie şi Co
merţ dnii Octav Viădescu din Bucu
reşti şi Dr. Publiu Conda advocaţi 
de stat.

Dl advocat Gh. Voişan pentru re
clamantă a prezentat o cerere de a- 
m tnare pe basa art. 10. din legea

accelerării la care advocaţii pârâtei 
Societăţii „Mica" şi a statului s’au 
opus.

Tribunalul a admis cererea recla
mantei şi a amânat dezbaterea pen
tru siua de 2 Iunie 1936.

Acest proces este aşteptat cu viu 
interes nu numai de părţile intere
sate dar de întreagă opimunei pu
blică şi de toate cercurile politice, 
dat fiind faptul că soluţionarea lui 
va avea mari repersiuni asupra re 
gimului economic al aurului, — asu
pra viieţii economice şi sociale a re
giunii respective şi asupra unor mari 
interese politice cari sunt la joc.

Se ştie că la desbaterea îa load 
a acestui proces vor lua parts un 
mare număr de advocaţi ai ambelor 
părţi. V.

Pe marginea alegerilor
din 18 Februarie

Este titlul unui articol publicat tn 
„Solia Dreptăţii" dtn 27 Februarie ct. 
articol semnat de „Di M.“.

In toată extensiunea lui, articolul 
Dlui N. este tendenţios şi lipsit de 
cel mai elementar spirit de obiecti
vitate.

Prima eşire, sau debut scandalos 
ce-1 are „DI M." In preambulul ar
ticolului său, este aruncarea epitetu
lui de „imbecili* adversarilor.

„Imbecil" după dicţionarul Şâi- 
neanu însemnează „slab de miute, 
sau care lucreasă şi vorbeşte ne- 
ghiobeşte*.

Bine Die M.. adept dictator, dar 
oricttă şcoală şi învăţătură vei fi a- 
vtud Dia, In plus sau In minus, faţă 
de acei pe cari Dta II consideri „im
becili", bunul simţ şi buna cuviinţă 
Iţi cere să-ţi cumpăneşti vorbele şl 
scrisul, să le rumegi cum zice ro 
mânul, fi aceasia cu atât mai vârtos 
că deşi te socoteşti aniidemocrat te 
adresesi democraţiei, ie adresezi ţi- 
rftnimei, care nu uebue să vadă 
astfel de stupidităţi în scrisul Dom
nilor dela oraş, Sufletul ţăranului, — 
care mai păstrează şi astăzi eeeace 
Conztltue, obiceiuri, port, limbă, ta*

ti’un cuvânt tot ceeace e românesc 
nu treb .e  otrăvit cu idei de import!

Continuând totuşi cu atacuriie dtale 
die M., ne justificate şi neobiective 
împotriva noastră, ne Indritueşti a-ţi 
spune fără nici-o jenă, râu crescu», 
ba mai mult, că ţi-ar upsi „Cei 7 ani 
de-acată", aşa că vezi şi dia „unde 
dat şi unde crapă*.

Şi penucâ sa nu m l crezi prea 
ltmbut când fji spun acestea, deşt 
poate, fiindcă nu ie cunosc, vei ti 
dta băiat subţire, Iţi recomand un 
lucru, să deschizi „Psihologia" dlui 
profesor I. Petrovici ia pag na 350 
unde-şl găseşte calificare deplină e- 
şrea dtaic, Dupăce-o vei deschide 
şi vei ceti sunt sigur ci te vei mo
dera.

iu ceeace pr.vi şte încrederea Dia!e 
aproape oarbă, m cifrele de care 
uzezi în susţinerea utopiilor, iarlşt 
n ai dreptate Dia Iţi închipui că ale
gătorii sunt numere. Te înşeli 1

Trebue să admiţi că „votul* e In 
fancţ e de candidat, timp şi pro- 
graml

După Dta ar însemna că şi’n ma
turi* electorala se aplică axiomele 
matematice la inimii,

Şi-apoi — lipsa Dtale de obiecti
vitate depăţeşte orice margini, când 
spui Că „Naţionsli-Creştini. probabil 
din lipsă de fondări n’au făcut nici 
o propagandă* şl că „liberali din mo
tive inexplicabile sau desinieresat 
complect de aceste alegeri"- 

Când mai ai tuprul de-a afirma ş* 
aşi ceva, dl-mi voe să-mi exprim 
mirerea mea că t*re eşte subiectiv şi 
tendenţios.

Dacă eu Iţi spun că In tot judeţul 
n’a rămas sat nerolindat de „irozii* 
d’ui Goga, ce-mi rfspwnz. ?

Cât despre liberali săracii, tare 
sau desinteresat!

N’au făcut decât: Cupăiări de con- 
Itiinp, promisiunii dia acelea cam le 
zici Dta „Cele mai idioate şi irieali- 
tabiie promisiuni, minţ'ndu-i In mo
dul cri m*i neruşinat posibil*

Şi pentruca să te conving n’am 
st-ţ! spun decât una. Ştergere a im
pozitelor." Ce zici se poaie? O a- 
doptare la capacitatea de plată, da! 
Dar o ştergere nicidecum. Apoi Ia 
toate acestea s i  adăugim ţjica şi 
vinul ce s’a dat şl să punem la ră

boj şi aceia că ţăranul româa din 
Hunedoara a ezUat stă-şi „prostitueze 
conştiinţa* cum spui Di».

Prostituarea conştiinţei? Mii există 
şi aşa ceva? Ţi-al dat D-ta seama de 
semnificaţia cuvântului? Conştiinţa e 
ceva nuteria! peutru D.ta? S ep ta te  
prostitua? Ce limbaj trivia 1 Când am 
văzut uşurinţa cu care arunci epitete, 
uşurinţa cu care întrebuinţezi semni- 
f.caţ'a cuvintelorj şi mai ales lipsi 
Diate de obiectivitate rn’am hotărât 
a-ţi răsâu'ade şi-aţi declara că atâta 
timp cât afirmaţiile D-tale, sunt aşa 
cum sunt, eu le consider neserios se 
şi ca atare şi pe autor.

In ce priveşte „noroiul* ce-1 arunci 
asupra Dlui loan Mihalache, şeful 
nostru, aşa-i nimerit-o ca şi rând a-1 
fi lovit cu nuca îa perete. Tocmai 
Dia ţ -ai găsit s |  contested crezul 
monarhic al unul şef de partid ca si 
nostru? Mari prerogative ţl-ai arogaţi

Şi’n sfârşit Domnule M., adresân- 
du-ţi rândurile de mai sus, cred că 
ţi-am răspuns ech labil la întrebările 
Ce le- al pus la finea articolului Dtale. 
Nu-1 aşa?

PE1CA ANDRONIC.

Cum lucrează liberalii.
L;baraîii au făcuf un proiect de 

lege prin care dădeau judecătorilor 
gradaţii, adecă fiecare judecător după 
7 ani de muncă să capele câle un 
spor de 1 afă de câ'eva sute de lei. 
Lucru’ se pare foaite bun fiindcă azi 
judecătorii sunt ce-i mai slab plătiţi 
pentru munca lor şi asia e o mare 
greşală fiindcă dacă n’au din ce trăi 
unit mai dabi de înger erm aiput?a 
şi greşi când fac câte-o judecată sau 
pun darea pe oameni !a comisiile de 
apal. Dar ce să vezi sporul acesta 
d î  plată este prevăzut numai înce
pând cu 1 Aprilie 1937.

Dar dacă numai peste un an se 
începe sporul de ce nu trebuie legea 
acu na se întreabă oameni de omenie?

Apoi fundcă liberalii îşi zic, noi 
pufem vota creşterea plăţilor de ju
decător pe anul 1937 ori sunt bani 
ori nu câci atunci şi aşa nu vom mai 
fi noi la putere şi aceia descurcese 
cum vor şt;, principalul e ca noi să 
ne punem bine cu judecătorii şi să 
arătăm că noi am vrut şă le facem 
dreptate.

Numai că mâţa a scos ghiarele 
din sac şi judecători au văzut şme
cheria şi în fiecare zi c tim prin ga
zete câte un protest a  judecă'orilor 
din toate părţile contra acestei legi.

Cerem şi noi să facă dreptatea a- 
ce’ora dela cari şi noj aşteptăm în 
fiecare zi dreptatea,

Alegerile ia Banii si Mehedinţi
Dd. Prof. Costăchescu şi V. Madgearu despre 

semnificaţia alegerilor parţiale.

Dl PROF- COSTĂCHESCU 
Rezultatul alegerilor parţiale dela 

Mehedinţi şi Hunedoara nu m’a sur
prins de loc şi-l găsesc foarte natu
ral. El dovedeşte, odată mai mult, 
popularitatea partidului naţional ţă ă 
nesc şi spprijinul real pe care-1 gă
seşte în mase. S’a tăcut încă odată 
dovada că ţara doreşte să f e gu 
vernată de partidul naţional ţărănesc.

La suceeva a fost o chestiune cu 
totul locală, privind pe de o parte 
organizaţia noastră de partid iar pe 
de altă parte sUuaţtunea moştenită 
d n timpul dominaţiei austriace.

Alegerile ultime au arătat că ţara 
nu primeşte să fie condusă cu ghiogă 
şi că d Goga care şi-a propus, cu 
o masă de ghiogari, să forţeze voinţa 
ţării, n’a reuşit şf nu va reuşi de azi 
înainte nicâeri, Pentrucă partidul na
tion-1 ţăiănesc sa organizează pen
tru apărarea în aşa fel că în cuiând 
toate gunoaiele vieţii publice vor fi 
măture te din arena pieţ lor politice.

Viaţa politică a ţârii va fi înăţată 
unde trebuie şi ccnşt'inţr cetăţe

nească oţetită să reziste propagan
dei nemţeşt', prin toate mijloacele, 
Ce s’a petrecut la Mehedinţi este 
nu nai un semnal şi un început Se 
va vedea în cutând adevărata pu
tere a  pait:dul;i naţional ţărănesc, 
peste care nu poete trece nimeni. 
Acei cari au nutrit o clipă, speranţa 
că vor p itea  trece, peste acest ade
văr, vor vedea realitatea foarte cu
rând a încheiat d, prof. Costăchescu.

Dl V. MADGEARU:
Alegerile dela Mehsdinţi şi Hune

doara constitu? o înfrângere a drep
tei, care dovedeşte nu numai forţa 
partidului naţional ţărănesc, dar în 
aceiaş timp şi o doză de bun simţ 
a poporului lomânesc.

R spingând partidul hitlerist al dlor 
Goga şi Cuza, alegătorii din cele 
două judeţe au dat dovada pătrun* 
derei politice, care ar trebui să tre- 
zeasă conştiinţa răspunderii la cei 
c ui întreţ n curentele dictatoriale, în
cercând să le transplanteze pe pă
mântul românesc.

Pentru „Solia Drepiăţii“
Nu scriem aceste raiduri din spi

rit de polemică, fiindcă oricât ne-am 
chinui să sch băm conduita confrate
lui nostru de pe linia iui actuală, 
care numai onoare nu f see celui ce i 
patronează, la o condu tă on> stă şi 
ui bană, nu ne facem iluzia că vom 
reuşi.

Să întâmplă însă că mincinosul 
îşi taie creanga de sub picioare şi 
sâ adevereşte proverbul căî ,,Dum
nezeu nu bale cu bâta",

Sirie anume „Solia Dreptăţii**, eâ 
noi n’am avut aproape nici un s <c* 
ces la alegerile din 18 Februarie, de* 
oarece în 1933 p. N. T*a luat 7200 
voturi, apoi 8000 au luat Dr. Petre 
Groza, 2700 partidului maghiar, 8500 
part dului social-democrat, 2000 par- 
t dul comunist şi Dr. Lupu 23G0 vo
turi fi că toate aceste voturi expri
mate în 1930, adunate ar da tocmai 
rezultatul alegerii din 1936.

înţelegem că ,.Solia DreptâU',
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minte ră  paHidul social-democrat a 
luat în alegerile d ;n 1933 un număr 
de 8500 voturi atunc; când In reali- 
t te a luat numai 3529 de vofurii în
ţeleg m şi min iuna că Dartidul co
munist ar fi luat 2000 de voturi în 
1933, atunci rând în real tate nici nu 
a avut listă, după cum ne-o expli
căm şi pe ace a că am primit dela 
partidul megh ar 2776 de voturi a- 
tunci când dnii dela ,PSplia Dreptă
ţii" ştiu foarte b'ne că partidul ma- 
gh'ar, a fost în cartel cu paitidul li
beral. le înţelegem pe toa'e acestea 
pentrucă fără e'e nu se putea ticlui 
calomnia care să ne diminueze nouă 
meritul.

(Si calomnia a şi prins în pade 
fiindcă părintele Moţa a luat de bune 
aceste cifre şi le a repiodu* sub îs- 
călilură — şi credem ră  fiind de 
bună credinţă şi reştiind că sunt 
false, în „Lumea şi Ţera“ Nr. 10).

Un lucru însă nu putem înfel g*. 
cum d-nii dela .,Soria Dreptăţii" au 
luat în calcul în cele 7200 de voturi 
pe cari le-a luat Partidul Nat onal-

Tărănesc în alegerile din 1933 ?
Căci, doar până la acesie alege'i 

ni-se stripa în gura mara, că nu pe 
noi ne-a u^mat poporul, ci că popo
rul stă redintit lângă Dr. A, Vlad 
şi lângă dl A. Vernichescu I

Ş acum deodată tot d-nii dela 
,,Sol a Drep ătii'1 ne acordă până la 
u .u toate cele 7200 de voturi obţi
nute de lista part duiui nostru în 1933, 
fără să scoată măcar voturile d lor 
S- Câmpean şi V. Bora..

Ne pare bine de această recunoeş- 
tere tardivă.

In fine o declare t e oficială că în 
iurul d-lui V la d  eu rămas credin
cioşi toti cei cari trăiesc din salariile 
„Ardelenei". etc.

Nu putem î.isă încheia aceste rân
duri fără să-i recomandăm d-lui Dr. 
Vlad ca neîntârziat să ss fologrefeze 
împreună cu redacţia gazetei D-sale, 
căci cine ştie... mâine-poimâne poate 
pleacă careva din're ledactori şi ar 
fi păcat să nu-i iămână amintirea 
bravilor săi Colaboratori.

Dl Dr. Aurel Dobrescu
a adu» îa parlament chestia Ini Sânziana 
Simiou din Poiana eoag-iului

Aceia cari au fost de faţă ia adu
narea dela Balşa care s’a  ţinut tn 
aiua de 16 Februarie 1936 îşi aduc 
aminte că pe când vorbit dl Dr. Au
rel Dobres-u s'a apropiat de dânsul 
Sânziana Simion din comuna Polana- 
Valea-Iepii şi l-a Întins o jalbă. — 

In această jaibă Sânaiana Simion 
şi-a descris Întreg calvarul său ce a 
petrecut cu jandarmii şi perceptorii 
din partea locului. Astfel Dl Dr. Au
rel Dobrescu i-a luat jalba şi s'a dus 
cu ea la Bucureşti şi a cetit-o tn faţa 
parlamentului ca a& audă şi miniştrii

şi dl Mitiţă Constantinescu şi toată 
(ara ce se întâmplă tn plasa Gsoa- 
giului cu bieţii oameni. — Imediat 
după aceia toate gazetele din Bucu
reşti au publicat jalba lui Sânziana 
Simion aşa că azi toată ţara o ştie 
ce se întâmplă cu oamenii din plasa 
Geoagiului. — Dealtfel şi noi In nu
mărul viitor vom publica jalba ca şi 
jude|ul nostru s i  cunoască lucrurile 
ce se petrec In plasa Geoagiu de 
către perceptori şi jandarmi.

C. D.

Sinuciderile şi închisorile sunt soarta celora 
cari îşi caută norocul în jurul meselor de cârti.
Siugura cale sigură spre noroc este loteria tie stat! 

Cei care s ’au Îmbogăţit la  tragerea clin 15 
Februarie 1930 cu Lei ^OO.— investiţi, — 

şi-au pus o nouă bază a existenţei lor.

Cluj. — Ştim cu toţii că jocurile 
de noroc din jurul cluburilor îşi re
crutează victime zi după zi din toate 
părţile sociale. Dacă ui mărim cu a- 
tenjie ştirile de prin siare, vedem că 
aproape In iiecare zi (ntr’un oraş sau 
altul cineva s’a sinucis, s’au a fost 
arestat vreun funcţionar sau comer
ciant, pe care pat ma jocului de cărţi 
i-a cus In păcat, — sau ia moarte. 
In afară de aceasta multe familii au 
fost nenorocite tot din patima jocu
lui de cârţ*. Oameni ce au avut mici 
economii s’au distrus complect şi Im- 
povorat cu multe datorii, deoatece 
joacă cărţi.

Dacă am ciuta motivele patimei 
jocului de cărţi, desigur că am afla 
in lipsa de bani şi a crizei, salarii 
insuliciente şi alte multe motive cari 
tentează oamenii de a-şt căuta noro
cul şi echilibrul bugetar ta jurul me
selor cu joc de cărţi, Na treoue îusi 
s i  mal insistăm că acestora speran
ţele li-se spulberă şi în sfârşit ajung 
sau la închisoare sau la sinucidere.

Deşi există o cale sigură de a scăpa 
de sărăciei

Noi înţelegem motivele pătimaşilor 
de joc de cărţi, dar nu le aprobăm, 
deoarece cunoaştem o cale corectă 
şi legală, Care d l posibilitatea tutu
ror acelora cari joacă cu stăruinţă de 
a deveni milionari sau a ajunge cel 
puţin la o sumă care să-l ferească 
de tentaţii şi de gândurile materiale. 
Această cale este Loteria de Stat pe 
clase. Riscul nu se poate compara 
cu acel al căiţilor de joc, — deoarece 
această instituţie a ajutat pe toţi a- 
Cei cart şi-au căutat fericirea cum

părând lozuri în proporţie cu veni
turile lor.

Şi cel mai sărac om poate risca 
lunar Lei 200’— pentru a avea sfer
tul de loz şi să ia parte la bineface
rile norocutui, cari m fiecare lună la 
15, revarsă asupra tuturor jucători
lor zeci şi sate de miliozne!

Şi pentru aceasta nu irebueşîe nici 
un calcul, decât bunul simţ şi obli
gaţia faţă de a. săi, de a economisi 
zilnic cei câţiva Lei necesari pentru 
a-şi cumpăra lozul In fiecare lună.

Acei cari au scăpat de gândurile 
materiale.

In ziua de 15 Februarie a. c., a 
avut loc tragerea decisivă a cl. 4-a 
din Loteria 9 a, cu care ocazie din 
nou au devenit milionari foarte mulţi 
ardeleni şi bănăţeni. Această tragere 
a fost In mod txcepţional de avan- 
lagioasă pentru jucători, colecturilor 
din Ciuţ, cari au răspândit vestea în 
foarte multe părţi despre câştigările 
Clienţilor lor, — fericiţi pentru tot 
restul vrejii.

Marea colectară BANCA ILIESCU 
S. A, Cluj, a Inundat din nou clien
ţii aii deia Jimbolia, ia Vişeul-de-sus 
şi dela Episcopia B.horuiui pană la 
Fredeal, cu câştiguri de Lei 200.000, 
Nr. 6092 şi cu câştiguri de Lei 100 
mii şi ia loz uri.e cu No. 641, 3500, 
3673, 27172, 62 ,62, fiecare câte Lei
100.000 şi cu câştiguri ue Lei 70.000, 
cu lozurne Nr. 10492, 34202, 49523, 
etc. etc. şi o sene întreagă de câş
tigări de Lei 30.000 —, Lei 20.000 —,
10.000 — etc.

Am constatat că aceste câştiguri

au ajuns toate in cele mai bune lo
curi, oameni săraci şi plini de neca■ 
zuri şi cari liniştiţi pot începe o viată 
nouă,

Marile câştiguri ale Băncii IUESCU 
S. A. din Ctuj, — au ajuns 1* Cluj, 
Ore dea, B -etra, Gherla, O  h ul-Silva- 
niei, Abrud, Sebeş-A'ba, InSăCuime, 
Zăău, Timişoara, Arad, Făgăraş, 
S Uu-M ire şi Sighet

O serv toare din Oradea, un stu
dent din Braţe st un chelner din Cluj, 
au râjtigat 200.000 —, câte 100.000* — 
au clşiigat un advocat român din 
Gherla şl un comerciant evreu să
rac. Tot aceezş sumă au câştigtt.o 
o societate din Cehul S ivaoiei, un co- 
m-rciant din Abrud, un meseriaş din 
Sirduc, un agricttUor dinSîbeş-A’ba,

două familii de meseriaşi din Făgă
raş, un pensionar din Satu mare, un 
lucrător din S ’ghft, o familie săracă 
din Orăşlie, o Cooperativă din Să- 
cuime a fost salvată cu această sumă, 
un club sportiv, etc., etc.

Cele de mai sus sunt cea mai bună 
dovadă că colecturile din Cluj î/l 
păstrează hegemonia asupra noro
cului, permanentizarea acestui no
roc dovedeşte că nu numai colectu
rile cele mari, cari la fiecare clasă 
revarsă milioane asupra clienţilor 
săi, ci şi colecturile mai mici încă 
s'a bucurat de favorurile Zetei no
rocului• Asifel că loteria ce s ’a în
cheiat şi-a făcut datoria din belşug 
cu cumpărătorii de lozuri din Ardeal 
şi Banat•

Ş T I R I
t  GHEORGHE BERiAN. Dumi- 

necă în 1 Martie 1936 a încetat din 
viată ia Cugir, Gheorghe Berian ca
sierul Băncii „Cugereana* în vârstă 
de 65 an!. Defunctul a fost unu! 
dinbe fruntaşii şi conducătorii Cu- 
girului fiind mai mulţi ani primatul 
Cugirului şi apoi casier aj institutu- 
.ui de Credit „Cugereana".

Ir hjm area rămăşiţelor pământeşti 
a avut loc în ziua de Marti 3 Mar
tie 1936, pe lângă participarea unui 
public şi a tuturor celor cari l’au 
iubit şi stimat pe defunfeb

Pe el II deplânge o familie aleasă 
căpitanul Emil Berian ca fiu, d-na 
Mia ing. Ma'eş ca Lcă precum şi 
fam’liile Micu, Ciumaş, Motoaşcă şi 
Bratu.

Prezentăm pe această cale îndu
reratei familii cele mai sincere con
doleanţe.

Comitetul Şcolar al Liceului „Aurel 
Vlalcu, Orăştie■ Cu onoare Inviiă pe 
toţi părinţii, tutorii elevilor, foştii 
elevi, precum şi pe toţi prietenii şi 
binevoitorii şcoaiei, să binevoiască a 
participa la adunarea generală, care 
va avea loc Duminecă, 15 Martie a- 
C; la orele 11 jum , după ieşirea dela 
biserică, îa sala festivă a liceului.

Ordinea de zi: 1 Deschiderea z -f  
dunării generale. 2. Aprobarea noi
lor credite. 3. Votarea proiectului de 
buget pe anul financiar 1935—37. 
4. Alegerea noului comitet. 5. Pro
puneri şi interpelări.

O/ăştie, 4 Martie 1936.
Preşed.: Secretar:

Dr. Aug. Deac• Prof• A. Demian.
*

TREI FRAŢI LUPU IN CAMERĂ. 
Dl dr. N. Lupu optând — după cum 
s’a anunţat — pentru mandatul dela 
Mehedinţi, va intra în cameră fratele 
d-sale d. Panait Lupu, fost prefect 
şi deputat de Fă'ciu. Cu acesta se 
complecteazk trio-ul fraţilor Lupu In 
Cameră, căci afară-de d. dr. Lupu 
mai figurează în cameră d. Costache 
Lupu,

INSTALARE GRATUITĂ de Tele
fon. Să atrage atenţiunea celor in
teresai că până la 1 Aprilie se poate 
cere instalarea în mod gratuit a te
lefonului sau a posturilor suplemen- 
tare.

*

DECLARAŢIE — Subsemnatul dr. 
E. Muntean prin prezenta declar că 
cefe publicate de subsemnatul în 
ziarul „Ecoul" No- 1066—1936, refe
ritoare la persoana şi familia Lt- Col. 
O prt'a Gh. nu corespund adevăru
lui, nici când nu m’am îndo:t de 
sentimentele de bun român şi ostaş 
vrednic a Dv. ş' cer scuze formale 
pentru tot ce a apărut în acea ga
zetă şi a vizat persoana şi familia Dv<

E. Muntean•
*

RECTIFICARE. Cu ocaz’a Balu
lui cot lumii aranjat de Societatea 
Femeilor române din localitate au 
mai donit:

Dl Gheorghe TălKrăscu 200 lei. Dl 
deputat Nalta 300 şi dl Braşal 100 lei.

M u ltu m itt publica.
Societatea „Frăţia Ortodoxă R°- 

mâ-îă1' din O.ăşti * se simte foarte 
plăcut înda orală, de a face dovada 
celor mai adânci şt sincere senti- 

jmente de recunoş i tă fetă de toate 
*acele binevoitoare persoane, care i-au 
dat tot concursul îa executarea pro* 
gramului seratei de Sâmbătă, 29 
Februarie a. c*

Domnului Colonel Nicolae Rădu- 
dulescu pentru amabilitatea, cu care 
i-a pus la dispozit e O r c h e s t r a  
militară, care sub conducerea d-lui 
Subşef de Muzică Ch rculescu, s’a 
achitat spre deplina satisfacţie a pu
blicului. Dl Colonel Rădulescu s ’a 
integrat şi acum ca întotdeauna, în 
şirul celor mai proiectoare suflete 
ale culturii naţionale sub toate as
pectele ei.

II elogiem cu mândrie pe P. C. S. 
Părintele Arhidiacon Dr. loan Vască, 
Rectorul Academiei Teologice O/t. 
din Cluj, pentru conferinţa Domniei 
Sale, care a excelat atât prin bo* 

(Urmare In Nr. viilor.)

"Vrei i§ă câştigi?!
cumpăraţi lozul n u m a i  d e l a

Banca Iliescu S. A. Cluj
care a plătit câştiguri până acum peste 100.000.000

Tragereu JLa 15 Martie 1936
XJJS L O Z  L K I  3 0 0

comenzi poştale prin: e. poştală, ea 
ramburs, mandat, saa eee TXo. 40.050  

Nubcolectura judeţeană
Librăria V. LAUFER, DEVA
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Atenţiune! Atenţiune!
Subsemnatul aduc la cunoştinţa O nor. public din Orăşlie şi 

jur. căci cu 1 Martie a c., mi-am mutat atelierul de 
Legătorie de cărţi din Calea I. G. Duca 20, în

Piaţa „Ardeleana" Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

să aibe 2 — 4 cl. sec.

CEL MAI MARE VAPOR. Vapo
rul francez; „Normandia* construit 
numai decurând era socotit cel mai 
mare vapor de călători. Casă nu se 
lase mai pe jos, engleiii au construit 
unul şi mai mare şi mai modern. 
Noul vapor e atât de mare încât nu 
va putea fl comandat numai de un 
căpitan ci va avea doi căpitani, fapt 
pomenit pentru prima dată In istoria 
marinei ca un vapor sk a1 bă doi că
pitani 1 Noul vapor va pleca (n cu
rând făcând prima cursă peste O- 
cean.

Rog şi pe mai departe sprijinul onor. public 

D U M ITR U  PARDOS, m. îegăfor de căr|i.

VIZA CARNETELOR Md. E. I ş’ 
controlul echipamentului de c.mpz- 
nie al ofiţerilor de rezervi, depe razi 
Cercului de Recrutare Sibiu, s* va 
executa dela 1 Martie — 31 Maiu
1936, tn silele de lucru, la reşedinţa 
Cercului de Recrutare Sibiu, intre 
orele 10,30—12.

*

DIN URMĂRILE TRISTE ALE 
BEŢIEI. O nespusă de dureroasă ne- 
co 'o d re  a’a Întâmplat In orăşelul Bu- 
huşi din jad. NeamJ. Locuitorul Ni- 
colae Ursu cu soţia d mpreună s ’au 
dus la cârciumă incuind in cară pe 
cei trei copii ai lor; Octavian de 7 
ani, Ioana de 5 ani şi Ion de 3 ani.

In graba lor de a se duce la câr
ciumă, ss vede că nici n’au dat co- 
piilor lor de mâncare, căci aceştia 
fiiada-le foame, cel mai mare a a- 
prins o luminare şl a intrat sub pat 
ca să caute cai toii spre a-i coace.

Dela luminare s’au aprins paiele 
patului cari au ars înăbuşii. Copiii 
după ce au mâncat s’au culcat. Casa 
s’a umplut de fum, iar cei doi copi- 
laşi mai mici au murit înăbuşiţi de 
Inm.

Cel mai mare deşUpiându-se a în
cercat s i  iasă afară, dar uşa fiind 
zăvorită a’a izbit cât a putut de ea 
t ’o deschidă, dar nereuşnd a căzat 
joi murind şi el laâbuşit de fum. 
lată sfârşitul trist al păcătoşeniei a- 
cestor părinţi ca şi care sunt mulţi 1

Ei au fost daţi în judecată fiind 
vinovaţi de moartea copiilor lor.

O CĂLATOTIE PE TAMPOA- 
NELE TRENULUI. PolŢia dm gara 
lo alitaţii istorice Mărlşcşti, a desco
perit pe individul Franz Nâiotzki, in 
etate de 24 ani, de meserie lăcătuş, 
supus Cehoslovac, care a călătorit 
din Italia până in România pe tam- 
poanele dintre vagoane.

m
BUGETUL APĂRĂRII NAŢIO

NALE a fost mărit. — D. Victor 
Antonescu, ministru de finanţe, a a- 
probit ca bugetul ministerului Apă
rării N iţonale să f.e sporit cu trei 
sute milioane lei Aceste fonduii vor 
fi alocate persona ului acestui minis
ter, tn vederea avansărilor ce se vor 
face In armată In anul bug tar 1936-
1937.

«
O F I Ţ E R I  CONDAMNAŢI LA 

MOARTE IN BULGARIA. Dapă 
desbateri de mai bine de două luni 
s’a pronunţat In Bulgaria sentinţa 
contra ofiţerilor cari au pus la cale 
o lovitură armată pentru răsturnarea 
guvernului. Colonelul Veiciff şi ma
iorul Stunceif au fost condamnaţi la 
moarte prin spânzurătoare. AŢi doi 
ofiţeri au fost condamnaţi la 10 ani 
închisoare, iar 8 la câte opt ani.

205 KILOMETRI CU TRENUL 
PE ORĂ. Intre Hamburg şi Bîrlin 
(Germania), s’a făcut tacercări cu un 
nou tren electric. Trenul acesta cam
pus din trei vagoane, a atins o iu- 
ţ*lă de 205 k’lometri pe Oră. îşi poa- 
t î  închipui oricine cu ce iuţeală ne
bună zboară pe pâmâat acel tren, 
ctfid trenurile noastre c*le mai iuţi 
ab!a ating 70—80 kilometri pe oră 

*
Ş A S E  MILIARDE CÂŞTIG IN 

DOUĂ ZILE Ua grup de căutători 
de aur au găsit în Munţii Urali din 
Rusia un bloc, sdică o stâncă de aur 
în greutate de 16 kg. Ia două zile 
acest grup norocos a adunat 37 mii 
kg. de aur, care preţuit i i  bani de-ai 
noştri lace cam 6 miliirde Iei, după 
preţul de azi al aurului. El e cel mai 
mare câştig ce l’au putut realiza câ
ţiva oameni tn timp de numai două 
zile.

*
CASE DE STICt A Americanii au 

născocit şi aceasta. La N.w«Yorkse 
contrues; deocamdată şapte a x e

mari numai şl numai din sticlă Pri- 
ma casă va avea 9 rânduri iar la 
□rjloc  va avea un turn de 25 metri 
înălţime. Turnul acesta luminat noap
tea se vede sclipind dela mari depăr
tări. Zidurile casei vor fi duple şi 
dintre ele lămpile electrice vor îm
prăştia lumina. Pereţii acestor case 
nu vor mai trebui nici tencuiţl nici 
zugrăviţ'. Şi să mai zică cineva că 
nu trăim ia veacul minunilor, când 
închipuirile din poveşti Cu palate de 
marmoră şi de cristal sunt lucruri 
aevea.

INCORPORAREA RECRUfiLOR 
Ministerul apărării naţionale, face cu
noscut, că încorporarea recruţilor, 
cari foimează contigentul 1936, se 
va face pe ziua de 1 Aprilie. Tinerii 
se vor prezenta la Cercurile de Re
crutare fu zilele când au fost chemaţ1. 
cel mai târziu Insă până la 5 Aprilie. 
Ceice nu se vor prezenta pâaă la 10 
Aprilie, vor fi pedepsiţi cu închisoare 
dela 2 luni până la 6 luni de zile.

«I

ÎMPOTRIVA STĂJERIEI a pornit 
o via mişcare iu rândurile profeso
rilor din Cluj. Profesorii cer s t  se 
desfiinţeze atât organizaţiile stiăje- 
reşti cât şi cele cercetăşeşti, deoarece 
s’a constatat, că aceste organizaţii 
sn tt cuiburi unde se plămădesc ele
mente cu gânduri de dictaturc, po
trivnice intereselor româneşti.

De vânzare
Un taur de vânzare. de 1 
an şi 4 luni, rasă zimen- 
tal, se &f>â de vânzare la 4

" V a s i n  S p a n

R O M O S ,  p. u. O-ăştie

jje vânaare cu 3 
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str, 
Miron Cristea No. 3, se vinde 
din mână liberă.

informaţiuni la administraţia starul ui
„Solia” din Orăşlie.

Examinaţi tu atentiuae «loteriei de stat!
t c a r e  s e  v o r  d i s t r i 

b u i  j u c ă t o r i l o r  î n  4  l u n i

284.634.560 Lei în 72.319 C Â Ş TIG U R I!!!

La ciasa Ia. Tragerea la 15 Ma.tie 1936

11098 câştiguri în valoare de Lei 23.136.512
înhe cari 5 câjtgurl de câte

Lei nn milion

L“î clasa lila T r a ge r ea  îa 15 Mai 1936

11,098, câştiguri în valoare de Lei 30.755,112
în re cari 5 câştiguri de câle

Lei nn milion

La clasa II a Tragerea la 15 AprlUe 1836

11.098 câştiguri în valoare de Lei 26.897,912
înt.e cari 5 câştiguri de câte

Lei nn milion
ua

Ls cl. IV, Tragerea la 15 Iuaîe 1936, 39.025 
canguri în va oare de Lei 203 845.024,

Intre cari 2 câştiguri de 6.000.000 
2 „ de 2 000 000

16 „ de 1000000

Preţul Lozurilor: ' 

CU LEI 200 PU T
Lei 200 Lei 8003 Lei 400 —

EŢ! JUCA U N  GRUP C U  20 N U M ER E !!

Nu toată lumea c â ş t i g ă  deodată, dar C U M P Â R A Ţ I - V Ă  L O Z U R I
şansele tuturor sunt toarte m a ri!!  cu încredere şi nădejde l i !

Cereţi Lozuri şi prospecte la colecturi, subcolecturi şi agenţii!!

«bwiia fe , A !„ , M m i A . ttefsrtfiai ■  ■  I a tilffi® tfSCi


