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Prin [sacrificiu, abnegaţie şi 
perseverenţă & mergem sigur 
spre biruinţa cea mare de 
înălţare a celor mulţi şi umili 
pentru p r o g r e s u l  ţării şi-a 
umanităţii.
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De ce trebue liberalii 
să menţină chestia Skoda

De când a isbucnit chestia Scoda 
liberalii au căutat să o menţină 
în permanentă în actualitate, — 
prin diferite mijloace.

Aşa de piidă au Început prin 
ancheta parlamentară, — prin ra
portul Bentoiu, au continuat prin 
procesele pentru controlul averilor 
la diferiţi fruntaşi ai nostril şl prin 
procese'e de!a Casaţie pentru răs- 
ponzabilitatea ministerială. Toate 
astea acţiuni le-au inventat şi le-au 
Insinuat op niunii publice numai 
pentru a menţine în actualitate 
chestia Skoda, prin care ar fi do
rit să lovească In integritatea mo
rală a fruntaşilor noştri şl mai cu 
seamă ar ii dorit să arunce o um
bră asupra d lui IuliuManiu. P li
nul nu Ie-a succes, căci rând pe 
rând au sosit hotărîrile Curţii de 
Cassaţle, prin care au găsit justi
ficată întreagă averea d-lui M hai 
Popovic’u, — apoi aceea prin care 
dl General Cihosky a fost achitat 
cu unanimitate.

Când au văzut că le alunecă te
renul de sub picioare şi că această 
înscenare urâtă, — urmează să fie 
demascată opiniunii publice, au 
recurs la talonul lor, la ceea-ce 
ţineau el în tolbă, drept săgeata 
cea mal veninoasă, — ia chestia 
Skoda şi anume au deschis ac
ţiune publică contra d lor Romu
l u s  B o i l ă ,  I u l l u  A l b i n i .  
şi alţii. Aceasta era rezerva 
lor, fiindcă ea ţintea să lovească 
direct în dl Maniu, dat fiind ra
porturile de înrudire între dl Maniu 
şi dl Boiiă, Interesul lor cel mare 
era să-l scoată răspunzător şi vţ- 
novat pe dl Man u.

Un lucru este sigur, că aceasta este 
acţiune de şantaj împotriva parti
dului nostru şi a d-lui Iuliu Maniu, 
şi când au văzut cu nu ne-am 
lăsat Intimidaţi, au deslănţuit lupta 
pe linia aceasta, ca unul care la 
sfârşitul luptei, recurge la cele 
mat disperate mijloace, ultimele 
cari bănueşte că l-ar mal putea 
taiva. Şi iată de ce:

Cum vor putea oare liberalii 
Să ocolească discutarea în opinia 
publică a marilor afaceri ca ce e 
cu perimetrele petrolifere, din cari 
s‘au înfruptat grupul H, — adecă 
grupul tinerilor liberali, acei cari 
8 menţin pe dl Tâtărăscu, — a 
poi cum ar putea să acopere pa
namaua devizelor In care avea 
legături şi vicepreşedintele Sena
tului liberal, uu anume Tony Iliescu

pe care de ruşine a trebuit să-l 
absoalve din demnitatea ce i-au 
încred nţat; dar cum ar putea să 
acopere marea panama „Cagero", 
unde avea legături preşedintele 
senatului liberal Leonte Moldovanu, 
pe care deasemenea de ruşinea 
opiniunii publice, l-au îbsolvat de 
demnitatea ce a avut ?

latl de ce trebue liberalii să 
menţină chestia Skoda, fiindcă alt
fel s’ar năpusti ţara aîupra lor, 
trăgându-i ia răspundere pentru 
toate muşama’ele şi nelegiuirile 
făcute sub domnia lor.

Dr. ALEX. HERLEA

D e c l a r a ţ i a  d - l u i
Iu liu  M aniu  
îu ch estia  
S k o d a

Ziarul «Dimineaţa* întrebând te
lefonic pe d< Iuliu Maniu, care se 
află la Viena, ce are de spus asu
pra aciiunei deschise împotnVa diui 
Romul Boilă — a primit următorul 
răspuns:

„E greu să mă pronut de aci, 
dela distantă. Nu cunosc do
sarul, nu cunosc actele. Ştiu 
însă că este vorba de o.însce- 
nare mizerabilă. Nu va izbuti, 
precum n’au izbutit nici cele
lalte, — a încheiat fostul prim- 

ministru declaraţiile sale.
Oricât s'ar încerca montarea unei 

noui ticăloşii pnlitice în chestiunea 
Skoda, oricât s’ar încerca anihilarea 
impresiei profunde pe care a produs-o 
achitarea diui general C hoşki la 
Curtea de Casaţie şi ori câl s’ar în
cerca abiterea Privirilor lumii cins
tite dela afacerile liberale cu devi
zele si Cegero si alte mari pana
male, uneltitorii din umbră nu vor 
izbuti.

Noul nostru preşedinte 
din Arad.

in fruntea organizaţiei national- 
ţărăniste din jud Arad a fost ales 
preşedinte dl adu* Dr. I, Marşieu, fost 
prefect al acelui tudet, — unul dintre 
vechii luptători ai partidului natio
nal, care în timpul din urmă a stat 
deoparte de frămâtările politice, bu- 
curăndu-se însă de-o deosebită con- 
sideratiune in întreg cuprinsul jude
ţului său..

Da când cu partidele de dreapta, 
auzi vorblndu-se, că poporul nu-i 
educat pentru votul universal; popo
rului nu i-se c?de dreptul de vot în 
măsura în care-1 are, pentrucă nu 
pricepe lucruri’e politice- Adevăratul 
motiv însă, pentru care ar dori a- 
cesti domni ca ţăranul să nu mai 
aibă drept de vot este, că ţăranul 
la alegeri, prin felul cum îsi exprimă 
votul, strică socotelile domnilor şi 
foarte adeseori, corectează, în chip 
norocos, gândurile şi planurile pă
gubitoare, pentru neam si tară, a 
acestor domni.

Alegerile parţiale

d :n jud tul nostru, cari au avut Ioc 
în 18 Februarie, au fost o vie si 
reaiă dovadă despre înţelepciunea 
$i (onşti.nta datoriei, arătată cu pri
so s ită  de ţăranii noştri. Atâtea 
scene si momente impresionante s a u  
întâmplat la secţiile de votare, că 
ar fi păcat să nu pomenim unele 
mai pilduitoare, ca să le treacă pofta 
doctrinarilor de dreapta si naţiona
liştilor de ocazie a mai arunca în 
fata poporului nostru ecuzatiunile 
netemeinice şi gratuite, cd ţăranul 
nu-şi ştie preţui dreptul de vot, că 
nu-i in stare să-şi dea votul după 
in'eresul său.

IMEoţii dela. secţia  
de votare Aliliăileni

au dovedit, prin purtarea ior plină 
de demnitate, că nu numai înţeleg 
rostul votului, dar au bărbSţa cetă
ţenească să şi lupte pentru af.rma- 
rea lui-

Ce s’a întâmplat Ia M.hădeni?
La această secţie aveau să voteze 

aproape 2 800 moţi- Guvernamentalii 
au simtit, că sceştia n’ar fi oamenii 
ior* S’au gândit, că ce ar putea face 
cu ei ca să nu înf uenteze rezultatul 
pe judeţ- Afirmative- s’au" înţeles cu 
judecătoriu', ca să î greuneze ope
rat unea votării şi să lucreze, ca să 
se dea cât mai put ne voturi la a-

ceas'ă secţie. Cum au plănuit au&l 
fâcu.t Şi ceeace nu s’a mai întâm
plat nici odată : la secţia Mihăileni 
votarea a tinut dela 7 ore dimineaţa 
zlei de 18 Febr*, până la 7 ore di
mineaţa zilei de 19 Febr, iar rezul
tatul abia la orele 12 ale zilei de 19 
Febr. s ’a putut publica.

Moţii au stat z ua întreagă în ploaie 
si frig* Au stat si noaptea, care a ur
mat şi n’au voit să părăsească sec
ţia de votare rân ă  nu şi-au dat vo
tul acolo, de unde au crezut că ie 
poate veni b nele.

Am ascultat cu mu'tă admiraţie 
aprecierile oamenilor noştri de în
credere, de Ia această secţie, cari 
n’aveau destule cuvinte de laudă 
pentru mcţii de la Mihăileni. Ne spu
neau că au fost îndemnaţi să se 
ducă acasă, că nu-i lipsă să mai 
voteze; au fost ameninţat, li-s’a  în- 
biat beutură dacă se duc acasă, ei 
însă invariabil s hotărât se împo
triveau şi si;uneau:

nu plecăm de aici până nu 
votăm; nu ne ducem de aici, 
nici trei zile, până nu ne dăm 
votul nostru acolo unde am 
ch’bzuit noi că se cade*

Oare această faptă înălţătoare şi 
de-atâta demnitate a ţăranilor din- 
tr’o regiune săracă si expusă ia toate 
nepot ivirile, nu constitue un răspuns 
hotărât si o replică indestructibilă, 
că ţăranul înţelege dreptul de vot, îl 
pr- tueşte şi-l exercită cu atâta serio
zitate şi hotărâre cum nu o fac a- 
ceasta multi d ntre intelectualii noştri!

Această faptă a moti’or dela Mi- 
hăilen! si rezultatul general al ale
gerii din 18 Februarie este replica, 
pe care a dat-o tiranul român tu
turor afirmaţiilor, fără temeiu din ul
tima vreme ale as a ziselor partide 
de dreapta!

Se ved -m deci, cine va birui ? Ei 
cu dialectica si minciuna sau noi 
cu conştiinţa si credinţa în puterea 
drepturilor poporului ? 1

Verax.

Manifestaţia delii R.«Vâleea

Importante declaraţii ale 
diui Mihalache Ia R. Vâlcea.

Sâmbătă a avut loc ia R Vâlcea în- 
trunuea organizaţiei partidului natio
nal ţărănesc, cu care pri'ej s’a săr
bătorit biruinţa dela Hunedoara si 
Mfhedint'.

Au participat si dnir I* Mihaleche 
şi V. Potârcă, După cuvântările diui 
Dinu S mian si V. Potârcă, a luat 
cuvântul d. I- Mihal ch j, care a fă
cut urcătoarele declaraţii:

„Această sărbătoare este logodna 
noastră cu Ţara. In curând vom 
sărbători pe iarba verde de primă
vară si cununia* Zadarnic încearcă

babele de pe băncile ministeriale să 
prelungească iarna guvernării parti
dului liberal. Toată sforţările lor au 
ajuns la sfârşit prin victoria noastră 
dela Mehed nti.“

După ce face un istoric al lupte
lor partidului national t r ă ie s c ,  dl 
I. Mihalache atacă vehement naţio- 
nalsm ul turbaţilor* Spune că i-a 
tratat în consecinţă. Ei au simtit 
cleştele de fier dela Mehedinţi, I-am 
îmbrăcat in cămaşa de forţă*

„Aceşti turbaţi ne vorbesc de na
ţionalism. Ei nu ştiu că naţionalii*
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mul adevărat şi serios e ca şi ploaia 
care cade lin ştită pe acelaş pământ 
bun, plin de roade, ier nu ca ploaia 
vijelioasă plină de gr ndină, care 
distruge totul unde cade.

Dl Goga şi ceilalţi tovarăşi ai lui 
vor să ne înveţe patriotismul. Du • - 
nealor, cari au huzuruit în timpul 
războiului pe plaiurile străine sau la 
partea sedentară, vor să ne dea 
lecţii- Ei nu văd că nici nu sunt 
altceva decât acele teleleici sie sa
telor, care dupăce eu trăit pe lângă 
garduri şi prin şanţuri, iau la bătrâ
nele calea bisericei şi vor să facă 
fetelor morală. §i acele teleleici ale 
pol'ticei româneşti îndrăznesc azi să 
ne dea lecţii de naţionalism ş de 
morală- Revolta mea e revolta tării 
întregi împotriva acestor n :cbrăzâţi.

Dar şi-au primit lect a meritată şi 
de vor îndrăzni să cea 'ă un nou

Mehedinţi, le vom da. înfrângerea
lor de mâ ne va însemna moartea 
lor.“

Dună ce oratorul combate dicta
tura, arătând semnificaţia ş' s-opu
rile ei, arată legăturile între Germa
nia şi măimuţăr|iî noştri întorşi de 
acolo.

In cele din urmă, d- Mihalache 
declară că „ou ne vom lăsa sur 
p inşi". Vom continua cu gărzile ţă
răneşti, ducându-le la perfect onare. 
Nu vorn renin[a la ele, până când 
T<m r u va inlra în făgaşul normal- 
Arma noastră ofensivă rămâne ideia 
şi programul.

La f f â ş t ,  prrşednfele partidului 
net onal ţărănesc arată că celalalt 
rol al gă zilor fâ/ăneşti este propa
ganda pentru răspândirea cateihis 
mului ţărănismului.

îşi ridică glasul în parlament în contra neleg urilor tăcute de perceptori 
El trage la răspundere pe Ministrul de interne şi finanţe

Dl Gh ţă Pop noul nostru depufet 
îndată ce-a ajuns în Parlament şi-a 
ridicat glasul în şed nţ u dela 9 Mar
tie 1936 a parlamen’ului în contra 
actelor de răzbunare ale adminis
trat ei şi fscului din judeţul nostru.

Iată textul interpelării:
Dl Gh• Pop: Domnule preşedinte, 

am onoare a adresa domnilor miniş 
arii de Ioterne şi Finanţe o interpe
lare, privitoare Ja actele de răibu- 
nare ale administraţiei rontra a'egă- 
torilor. cari nn au votat în u'timele 
aPgeri parţiale dela Hunedoara, pe 
Hsta guvernului.

înainte de a egeui, candidatul gu 
vernului, dl Romulus Miocu şl-a pre
zentat, conform cu dirpozlţianile lrgii 
electorale demiaiadin postul de pre
fect în care a foit numit d'n nou în. 
dată după insuccesul din alegeri.

Citit: Svonul public în jude| anunţa 
încă înainte de alegeri c», demisia 
este forma ă, şi că la ca* de insuc
ces, candidatul partidului liberal se 
va transforma tndată din nou în prr- 
fectfll judeţului. Este s'gur că fn 
timpul perioîdei electorale dl Dr. 
Romulus Miocu a exerc'tit şiatribu- 
ţlunile de prefect; domnul director 
al prefecturii Drfgun f ind însărcinat 
numai de formă cu girarea afaceri
lor. Indatl dapă alegeri în regiunea 
M.hlileni în noidul judeţului, nume
roase lucruri sie locuitorilor, seche
strate la primării, au dispfrut d<n lo
curile primăriilor, f ind probabil luate 
de funcţionarii cari avuseseră griji 
îa prealtHil, să elibereze oamenilor, 
chitanţe de mimire.

In Valea J :u]ui urmăririle fiscale 
au degene at în adevărate vanda
lism?. Administraţia f tanciară din 
Deva a t imis percepţiilor plicuri si
gilate, cupriniând numele vi t :me or 
alese spre risbunarr, bănuite de a 
r u fi votat pe candidatul d» ieri a' gu
vernului, pe actualul prefect Miocu...

Z Inie uneltele meseriaşilor, mobi
lele cetăţenilor, miifurile negusto j- 
lor din Petroşeni sunt ridicate ş' 
dose cu căruţa. Se fac sechestre 
pentru ditorii prescrise. încă înainte 
de aşezarea nouiior impuneri se urci 
impozitele şi t.xele.

La liveseci se sechestrează vitele, 
se sparg cămările celor abs nţi de 
acasă. Toţi agenţ i dimprejur concen
traţi desfăşoară o teroare de ne- 
descris...

Dl C- Bursan: Pentru ce să des
făşoară aer astă teroare aco’o, eăci a- 
colo, la L'vezeni şi Petroşeni, au a- 
vut ma> multe voturi ca dv ? Pentru 
ce desfăşoară această teroare?Ca să 
vă dea un succes de tribună ?

Dl Gh- Popp’ Răzbunarea nu alege.
Domnule Bârsan, dar eu vă întreb, 

cum se face că dv , îa doi ani, aţi 
făcut î i  judeţ scutiri de impozrie da 
50—60 ae milioane, nu la oamenii 
nevoiaşi, ci la oameni bogaţi, (n cea 
mai mare parte.

Dl C Bursan• N’am făcut s utifi» 
răci nimeni nu poate s i  scutească. 
Am fecut rectificări, adică acte de 
dreptate f scală.

Dl Gh. Popp • De ce le-aţi făcut 
numai fiţ i  de capitalişti şi nu faţă 
şi de poporul necăjit?

S i a tde mereu stogându-se: „plă
teşte, pentrucl ai votat cu roata''. 
(Protestări pe băncile majorităţii1'.

Toată grozăvia aceasta se desfă
şoară mai cu seamă în comuna bă
nuite că nu au votat în alegeri pe 
p efectul de azi.

Ag taţia din j ideţ. care încă îminte 
din alegeri er* foarte intensivă din 
cauza ba) b erelor metode de incas- 
sare a ajuns «cum la paroxism. Ceea- 
ce indignează populaţi» e»te caracte
rul unei a rţun ide  r{zbunare politică 
fâifă a acestor acţiuni. Ua val de 
revoltă trece prin tot judeţul. Cei 
Cari cunosc c»racteiuî populaţiucei 
<aie şi-a manifestul în două rânduri, 
în cursul istoriei capacitatea de re- 
aCiiune manifeitl temeri de dezordine.

Nu pet să cred că impuls<unea a- 
cestor sâlbăiăcii fiscale vine de'a dl 
Ministru al fmunjelor şi nici că d sa 
le poate aproba ssu tolera.

Anunţând o int*rpelare. pentru 
care am un bogat material docu
mentar, fac apel la dl Ministru al 
fnanteJor, sn interv’n i tmdotnva z- 
cesior uigiî, care fa:e ca îa zuiletnl 
po o ului să ia naştere un zentiment 
de aversiune, primejiioz pentru în
săşi ideia de stat.

Fac în aer laş timp un apal la dl 
M n:stru de interne şi la dl Prim- 
ministru să potolească pornirea de 
răzbunare a prefectului de Hune
doara.

Rog onor. Ctmeră să sib i bună
voinţa de a-i i xa un termen apro
piat pentru dezvoltarea act stei in
terpelări.

Liberalii se răzbună
Ţăranii din plasa Haţeg şî Sarmi. 

s- ghetuza s î  plâog, că noul prefect 
care-i tot cel v chiu, a dat ordin să 
se oprească teascurile de stors u oiu 
de seminţă Mot vul pentru care sunt 
oprite este, Că trebuie să plătească 
o taxă, care acum li s’a pus.

Apoi sic ţăranii, că de ce ac' astă 
taxă ii pusă numai in acele plase, 
că’n cele’a'te nu s î  aude de ele?!

B g zeama Dl prefect ca pr«.ot, 
vrea să le aplice oamenilor pedepse 
de răzbunare nu numai materiale, ci 
şt de cele duhovniceşti. V7, ea, poate, 
priu aceşti opreliş’i, s ă i faci pe oa
meni să nu poată posti.

A lui va ft deci, şi ponozul şi p i
ca'ui, daci-i adevărat că face lucruri 
de scest-.a I

Fruntaşul nostru Urs Todor
a fost împuns cu baioneta do jandarmi

Teroarea perceptorilor şl a jandarmilor se deslănţue cu mare furie în 
întreg cuprinsul judeţului ca o răzbunare pentru căderea în alegeri •

a prefectului Miocu.
In atenţiunea Ministerului de Interne şi Finanţe

Fruntaşul partidului nosbu nnţio 
ral-tărănesc d:n p’asa Geoagiu d- 
Urs Todor din comuna Rapoltul-mare 
ne scrie o scrisoare pe cere o re
producem mai jos în întregme spre 
a vedea opinia publică şi ee-i în 
drept cum es'e tratat poporul de jos 
căci în unele locuri oamenii sunt 
trataţi mai rău ca cânii sau ca robii.

D-sale Dlui
Dr. Alexandru Herlea

pregedin'e'e pariidului national- 
tărânesc din plasa Geoagiu şi 
drector al foii „Solia"

OFĂSTIE
Subsemnatul Urs Toader din co* 

muna Rapoltut-mare, vă aduc la cu
noştinţă următoarele întâmplări tris'e, 
ce am petrecut cu d nii agenţ de 
urmărire dela percepţ a din Simei a 
Mare, jud. H nedoara şi cu jandar
mii dm comuna ro=stră.

In ziua de 28 Februarie 1936, pe 
la orele 16 după mapă, au -en  t e- 
genţi Ceonca Aure), îoscţ.t de agen
tul Nedelcu Petru, ressarul comunei 
Repe.lt Fdimon S'mion şi însoţ ti de 
sergentul Dănescu PaVel cu un frun
taş, i>ubprimarul Magde Avr8m şi 
guarzii comuna!;. Eu ,ucrâod la p 'a - 
tră în cu tea mea să îmi fac o fân
tână, c um tună, 8gergţii vin la m ne 
şi zic bani să te fac;, eu în timpul 
acesta mă bag în casă şi eu am 
îmDrumulat dela un vecin el meu 
100 de lei si Ie d iu. tot în acest timp 
mă forţează să le mai dau 100 Iei, 
total 200 lei şi îmi spun că mai am 
de plătit 18!e;, afuncea agentul Ne
delcu Petru spune că îmi ridică hai
nele d ri casă, deschide I nda ş' scoate 
2 p'eptare si o îmbrăcăm'nte a ne
vestei. Eu l am rugat, d-le agent Ia
să mi hainele şi fă-mi sechestru pen
tru suma de 18 Iei si spune-mi că 
în cât timp să-ti plătesc această mică 
sumă. atuncea răspunde: ţi-le du'-, 
nu ţi-le las, îojurâr du mă de Dum
nezeu, că eu sunt nationalis'd hă! 
mare. Agr n'ul îmi ia hainele să plece, 
eu mă opun şi nu Ies hainnele să 
le rid*ce, atunci agentul Nfdricu m’a 
pr n3 de gât şi în cealaltă mână ji- 
nea revol .erul, şi-mi promite că mă 
puşcă* Eu atunci de frică m’em smu
cit ca să mă scap şi dl Sergent a 
sărit în aoăra ea agentului, Luând 
arma să dee la mine în piept, eu a 
tunci retiăiându mă afară, vă7ând 
că încarcă arm i în casă, am ieşit 
afară în curte şi m ot somat că mă 
împuş'ă* Eu înspăimântat de f-ică 
că mă puşcă, am luat coasa de a- 
păr*re şi după ce ru  a mai ţinut 
arma r.d 'ep ta 'ă  spre mine, iară am 
pus’o la loc de unde am luat o şi 
am intrat în casă. Intrând în casă a 
tras uşa după mine, iaiă jandarmul- 
sergent aruncâ<-du-se după mine, 
m:-o spart u ja  cu baiorefe şi a in
trat după mine» In acr'st timp apare 
Şeful postdui, Muntean Gheo ghe şi 
cercetând cazul întâmplat, mă În
trec b l  ce mi-s’a înlâmolaf, iară şe
ful postului îi spune agentului să lu
creze după fege, să facă sechestru 
şi în timp de 15 zile nu va plă'i 
suma arătată, să pot ridica obiectele

sechestrate şi au ieşit din curtea
mea afară, căci s a u  convins că eu 
find om cu stare şi cu cinste în co
mună să nu facă batjocură din fa- 
mil’a si hainele mele. pe cari au 
vori să le ridice Şi să le ducă la 
Percerfe în magsz'ile lor ca să Ie 
mance şobolani', atunci când le-am 
dat 200 'ei şi mai aveam o restanţă 
numai de l8 lei.

Ca o continuare a celor întâm
plate, vă aduc la cunoştinţa d /. ur
mătoarele în ziua de 8 Marlie 1936. 
Au venit Ia dom'ciliul meu pe la 
orele 9 jandarmu’-serge-t Dăncesc 
Pavel dela postul din Rapo't şi mă 
chiamă la post- Eu î ’ răspund, vin 
la post numai să me-gem pe Ia pri
măriul să meargă la post ca să e- 
sis'e la Proc?sul verbal, iară serger- 
tul răspunde că primarul este la post, 
eu i-am sous că prima-dată mergem 
la el şi dacă nu-i acasă mergem la 
post. iar când am aj uns în feţa pri
mărie', a încărcat arma în dosul meu 
si mă somează şi mă înjuri! să merg 
la post. Eu văd pe primarul Ja o 
dis'anţă de 30 me'ri faţă de noi, îşi 
adăpa vitele. Am rrers acolo rugân- 
du-i ca să vină Ia post cu mine 
nentru a as's 'a  Ia po~esul verbal. 
Primarul mi-a promis că vine numai 
să ducă vitele î i  grajd. Iară când 
să plecam la post, a sosit femeia 
primarului si spune că l-a rugat dl 
nofer să pof'ească la prîmăr'e. Pri- 
maru-i răspunde că mă duc. Iar în 
faţa primăriei a  înt at, spunând să 
păş'm mai îtcet, iar la o distanţă 
d i 35 m* au aruncat cu picioarele 
în dosul m^u şi m’a at'ns în picioare, 
sounându mi să merg mai iute. Eu 
aşfeptând ca să vină primarul, atunci 
aruncând r-mi câteva bucn'turi şi 
trântindu-mă da partea locuitorului 
Meştereaga luon şi lccu to’ul ieş'nd 
aferă 'U întreaga fam'lia sa^ atunci 
să ţ!pă la nr’ne 11 gâ‘, eu m’am re- 
ret-as dela el din rr.âni, atunci «*- 
runrându-se din nou. cu arma la 
mine în p'ept şi cu picioarele la 
testicole, adecă partea bărbătească, 
'u  din nou m’am retras napoi, iar 
el purâ-.d baioneta pe armă, m’a 
s'răpuns pe trei locuri ru  ea. In 
zgomotul nostru a ieşit toată strada, 
strigând oamenii să nu mă omoare, 
iară el trăgând închzătorul armei a 
întrat cartuşul în detunătură şă tragă, 
în acest timp eşind dl notar, însoţit 
de dl primar şi snunând să nu mai 
deie în mine, am continuat drumul 
împreună cu primarul, spre postul 
de jandarm', spre a m ise  în-haia 
«cte. După încheierea procesului* 
verbal m’am reîntors âcasă, iar în 
timpul nopţii, da durere şi spairră, 
nu am mai putut vorbi, în acest timp 
trimiţând o f meie la moaşa comu
nală, f ind mai mu’fe persoane în 
casă, mi-a făcut feecţii şi abia după 
5 ore am putut vorbi iară- In acest 
♦imp am trimes şi după med c la 
Simerie, cere mi*a eliberat un certi
ficat că sunt tăiat de un corp ascu
lt, adecă de ba'oneta jandarmului, 
— rugându-vă să o publicaţi şi să 
o educeţi la cunoştinţa Ţării şl ce
lor îa drept. Urs Todor•

Comemorarea reginei Carmen Sylva la Orâştie
In seara zilei de 7 Martie a fost 

comemorată regina Carmen Sylva 
în cadrul udul festival arar jat ta sala 
f stivă a liceului „Au-el V aicu*.

Programul festivalului a fost sus ■ 
ţinut de elevii ambelor şcoile medii 
cu real succes.
Punctul principal a fost conferinţa 
dlui Aron Demian, harnicului şi ne
obositul director al liceului noîţru,

care cu cunoscuta competenţi, a evo^ 
cat momentele Impresionanta din 
viaţa f ginei Carmen Sylva, cu atâta 
succes că publicul, în loc de obo
seală, a simţit o adevărată recreaţie 
îoălţătoare. cuvine-se deci, laudă şi 
mulţumiţi Celor cari s'au ost«nit. Dl 
Demian, cu această conferinţă şi-a 
câştigat Încă un titlu la recunoştinţa 
ce l»o poartă publicul din O.lftic,
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Dihonia lib e r a lilo r
din judeţ
Sau cum se află între ei după alegeri

Guvernul liberal
mi mai v rea  vină în

ajutorul creditului din A rdeal
Bisericelor le dâ numai bonuri în loc de parale

Ducă cum se ştie, acum o jumă
tate de an s ’a t'nut o mare adunare 
la Cluj numită Congresul economic 
al Ardealului. — In această adu
nare s’a protestat pfntiu vitregia cu 
care au fost tratate băncile dm Ar
deal de către partidul liberal. S’a 
cerut enuma ca ş: bănc le d'n Ar
deal cari au avut un rol în viata 
national 4 ş ! culturală a provinciei 
noas’re să se bucure de un eju’or 
egal cu cel care s’a dat de către 
Banca Nat onală băncilor liberale 
din vech ul regat- — Au cerut a- 
ceasta ca să poată rest tui şi depo
nenţilor d ;n Ardeal o cotă mai mare 
şt ca bieţii deponenţi să nu piardă 
aga de mult, mai cu seamă că î i  
Ardeal principalii deponenţi sunt cele 
două biserici româneşti ş*. funde file 
culturale.

Guvernul liberal a şi trimis Ia acest 
congres economic un mmistru al său 
care a  promis că va împlini dorinţa

exprimată în congres şi că mai cu 
seamă se va resti'ui toată depune
rea bisericilor, ca ele să se poată 
ep'ica de edificări sau renovări.

Tot Ardealul a eş'eptat o vreme 
liniştit, dar văzând că nu mai v :ne 
ajutorul dela Banca Natonală au 
început să se intereseze că cei cu 
propunerile liberalilor şi au af’at că 
cu greu liberalii au hotărât ca Banca 
Naţională să ajute depunerii bise- 
ric'lo', resttuindu-le dif renta insă 
numai cu bonuri, — ceace înseamnă 
o mare bătae de ioc faJă de bise
ricile noas're căci dacă o biserică 
de ex are de primit 1 milion Iei va 
primi milionul însă în bonuri care 
de fapt nu face mai mult de 250 300 
mii lei, — ceeace nu le poete fi 
spre nici un ajutor bisericilor noast*.

Săracile biserici cari au luptat pe 
vremuri şi ne-au linul una strânşi 
întru românism la ce batjocură am 
ajuns din partea liberalilor. x, y.

latre I beralii din judeţ este mai 
mare dihonie ca oricând. Astfel până 
ce existau mat înainte grupuleţe şi 
clausi de interese aai nu mai există 
decât politică pe cont propriu, indi
viduală. — Aşa dl Mioc este furios 
pe toată lumea şi mai ales pe cei 
mai apropiaţi prieteni ai Iul pe cari 
li bănueşte că nu l-ar fi dat tot con
cursul în aceste alegeri. Conul Cos- 
tache Buraan ca nu cumva Mioc să-l 
bănuiască de vre-o lucrătură şi-a 
strâns revo’tît  mobilierul şf-a abz’s 
locuinţa din Hunedoira »i a plecat, 
— zice-se definitiv. — Miocu Iasă 
nu s’a lătat convins de acest argu
ment teatral şi Ii cercetează mai de
parte sinceritatea concursului ce i-l’a 
dat pentru eşecul suferit. Dl Dr. Fti- 
Iep — alias Dezso bâ:si, — si im
presia c’o amuţit dintr’odată, stă nu- 
mai şi se minunează şl nu-i vine să 
creadă ce s’a tatămplat, îa „paradi
sul" liberalismului d ’n plasa Hune
doara,

Dl Mircea Oprea ti înjură pe toţi 
şi-l asigură că dară el ar fi condus

alegerile Miocu n’sr fi căzut aşs de 
ruşinos şi că opinia publici ar fi 
fost mai blândă faţă retorziflnile fi 
mijloacele „civilizate* cari le-ar fi 
aplicat el. — Fratele Iuliu Naşte a- 
runcă toată vina asupra ministrului 
de finanţe care le-a flcut hatârul 
şi-a suspendat executările fiscale pe 
tot timpul campaniei electorale, des- 
legând copoii fiscului din lanţul 
oprelistei de abia la 19 Februarie &- 
deră o zi după alegeri. De altfel aşa 
se şi explică de ce sunt aşa de flă
mânzi ta judeţul nostru şi de ce s’au 
aruncat din nou cu atâta furie la în
casarea impozitelor. Ceilalţi clţăluşi 
— libsruşi de pe la sfârştul listelor 
stsu pe coadă şl schelălle a pagubă.

I«r Taica Ion Vulcu cu patriarhia- 
litates şi „bonbomla" lui râde fn 
pumni şt se bucură ci In aceste ale
geri n’a fost amestecat |n şandra
maua care s’a dat peste cap.

Iată ce bine se înţeleg liberalii la
tre ei şl ce solidaritate perfectă este 
îitre  ei.

C. D.

Este ştiut şi de toa'ă lumea cu
noscut pactul pe care l’a încheiat gu. 
vernul cu minoritatea m’gVară şi să
sească din judeţul nostru, în vederea 
alegerii din 18 Febr. 1916.

Minorităţile s’*u coborât la târgu. 
iali cu guvernul, ca să obţină unele 
avantagii şl să şi poată salva oamenii, 
cari în ultima vreme, au fost vict’m t 
guvernării libera’e. Iar guvernul a fă
cut acest pact ca să-şi asigure vo. 
turi mai mute.

Se pune şi trebue să se pună în
trebarea, că cine a avut perdere pe 
urma acestor târgueli de ocazie. Mulţi 
vor da din umeri şi vor z'ce că ce 
rost mii are o astfdiu de întrebare.

Ca să se vadă acest lucru şi ca să 
se îifăţif’ze publicului nostru deplina 
imoralitate a astor feliu de târgueli, 
voi arăta anumite lucruri dela Orăş 
tie, |n legătură ca această problemă.

înainte cu un an, au fost daţi afară 
de la primăria din O-fştie doi func
ţionari superiori minoMtari, ia adă
postul curentul ii de opinie pub’ică, 
rls-o 'it de tşa  sisele part de de 
dreapta. S’a întâmplat să fiu prezent 
la o conversaţie îitre  dl Secârea, pe 
atunci preş'dinte de comis’e interi
mară a oraşului şl dl prefect Mioc. 
§ ,  dl M'oc afirma, că nu-şi vor mai 
pune piciorul îa primărie atei mino
ritari. Nu se şt a de alegeri.

După acele Întâmplări am avat la- 
tâmplător, convorbire şi cu un mi
noritar, sas de frunte, din oraşul nos- 
tiu, care n’avea cuvinte de revoltă 
faţă de actele prefectului Mioc. Ş( 
afirma că nici odată nu vor uita a- 
ceste lovituri date minoritarilor cu 
atâta brutalitate şi fără menajament

legal. Iariş nu prevedea că vin ale
gerile.

Au urmat alegerile. Minoritarii au 
votst cu guvernul, iar guvernul, fără 
nici o zăbavă, a repus pe minoritari 
fa slujbă,

Oine î* păgubit 
din această afacere?

FuncŢonarii români, cari un an de 
zile au tras în j ig singuri. Ia loc d î 
un minoritar cn un român, a tras îa 
jug bietul funcţionar rcmtn cu triro- 
lorul pvs in locul minoritarului. Şi a 
mai păgubit cineva; românii din O 
râttie şi între ace şt a i n t  şi românii 
liberali. Pentrucă, a:um va trebui să 
se plătească salariul acestor doi func- 
ţ’onari şi pe vremea cât n’au fast 
lă*aţ: îa slujbă Ş' abună seaml, că 
plata nu se va face din cas*a parti
dului liberal, ci din a bietei primării 
din Orâştie, care iarâş va fi nevoită 
s i  amâne realizările româneşti încă 
pe câţiva vreme.

Prin urmare după aceast nechib- 
zuinţă a liberalilor şi după această 
politică Hps;tă de hotărâre ş' demni
tate. tot noi româiii tragem scurta. 
Iar givemul şi miuorftarii se feli citi 
că s’a ivit ocaaiunea, când şi-au 
putut aranja socoHile pe spinarea 
noast ă.

Ar fi Insă vremea să înţeleagă mi
noritarii, că la bazs aces'or târgueli 
este multă imoral'tste şl odată se vor 
răzbuna acezte fapte şi vor fi puse 
la scadenţa, de-od»tă, toate poliţele 
trase asupra poporului româa timp 
atât de îndelungat.

Vercx■

Eugen G rosz
a fost adus iu ţară

Eugetl Grosz a fost adus acum câ
teva sile ta ţară, spre a fi tras la 
răspundere de către justiţie, pentru 
potlogării săvârşite ca director al 
societăţii C* ger o, din care au flcut 
parte mai mulţi fruntaşi lib-rali, în 
Punte cu d Leonte Moldovan, fostul 
preşedinte al S'natului,

Dela graniţă şi până la Bucureşti 
Eugen Gro»z, a fost păşit tot timpul 
de oamenii siguranţei, ca s i  nu ae 
poată apropia n inrn i de dânsul. în
dată ce a sosit la Bucureşti, el a fost 
dus la Siguranţa generali, unde a 
fost ţn. h:s totrio chilie, Judecătorul
fa i&itiueţif l-a luai apei !i lolre-

bări, pentru a lămuri amănunţit cum 
s’au făcut afacerile cu d v ’zele.

Grosz a tăgăduit în mare parte In- 
vinuiri'e aduse, spunând, că el nu 
s’a preocupat de lucrările mărunte, 
ci numai de cele mari

S i spune, că G^osz a început deja 
să iacă m irt risiri despre vina ce 
i-se d* pe fsţa toate peraoanele cari 
an fost amestecate In afacerea cu de
vizele, astfel că In curând Ţara îi 
va cunoaşte pe nume pe acei mata
dori liberali, cm  au fost In legătură 
cu Grosz şt cari au păgubit ţara cu 
atâtea milioane.

H itler a str ica t contractu l
do p a ce  a d eclarat
Germania desfăcută de orice obligaţii

Lumea întreagă priveşte cu îngri
jorare şi de pretutindeni ră iar temeri, 
ca nu cumva să se  repe’e iarăş ceia 
ce-a fost î i  anul 1914 

O s ânteie trebuieşte doar şi din 
nou se va aprinde toată Europa.

Această învolburare a fost prici
nuită de oaşul — — — — — 
— lui H tier, care a vestit în Sâm
băta trecută lumea întreagă, că Ger
mania nu se mai simte legată de 
contractul de pare dela 1918 ş! de- 
aceea îşi reia depl na libertate şi

ocupă cu armata făşia de pământ 
numită Renania, o zonă neutră în 
care potrivit contrac’ului de pace nu 
ar fi îngădu't să stee n’ci un picior 
de solda*, ca hotarele Franj îi, dea- 
lungul că-ora se întinde Renania, — 
să nu poată fi cu nimic tulburate.

Franj r imediat s’a adresat L*gii 
Nefunilor şi statelor cari au iscălit 
tratat j 1 dela Locarno şi acum se 
aşteaptă cu mare înfrigurare hotârî- 
raa acestora spre a se vedea dacă 
va f sau nu războiu.

t  Samoiia Dăncesc Vida.
Vireri, ta 28 Marile 1936, s’* stins 

din viată i i comuna Tâm fşisa Sa- 
moilâ Dăncesc V da, unul dintre 
fru"tîş’i şi stâlpi partidului nostru. 
Ei a trecut spre cele eterne In floa
rea vieţii b ă r b ă t e ş t i ,  fiind 
numai de 46 ani. Defunctul a fost 
fiul lui Moş Dăncesc Vida, preşe
dintele de onoare al partidu'ui nos
tru din acea comună.

Inmormâatarea a avut loc In s'ua 
de Duminecă 8 Martie, la orele 2 
d. m., la care înmormântare au asis- 
1st cel puţin 1C00 de persoane, ve
ri te d'n toată plasa O ăştiei, aproape 
din fiecare comună S rviciul divin 
a fast celebrat de un sobor compus 
din 4 preoţi şi anume: păr. Andrei 
din Căstăa. păr. Vint«n din Dâncul» 
mic, păr. Stefăoie din Sereca, fiind 
preoţi streini ş’ păr. ’o alnic Dln- 
cescu, care a ş' ţlaut p in -g ’rical, 
A mai vorbit ş< dl prof. Samollâ Ciu
ma* din Orâştie, care împreună cu 
dl Dr. Alex Herlea, au representat 
partidul nostru naţional-ţîrînesc la 
această înmormântare.

Noi familiei fruntaşe şi numeroase, 
ti dorim mângâiere şi zicem Dum
nezeu să-l aş'ze pe defunct cu cei 
drepţi.

f  Qcoş Aron Baronii.
Vineri, în 6 Martie 1936 a  înce

tat din viată unul din’re fru -fâşii 
comunei Sânt-Andrei. Ocoş Aron 
supranumit Baroiu, care prin felul 
Iui de om ş ;-a câştigat vredn eie, 
să-i Hcem aci o pomen re. El a fost 
unul d ntre acei putini, cari formează 
lipul original al tă anului român în
ţelept şi statornic în propusele sale. 
Caracter ferm şi desch s, el nu cu
noştea n’ci 1 nguşiri nic! laude min
cinoase ci spunea şi bote* a lucru- 
fii? pe (eţ$. iu b  reşirpul mttghi*» a

avut tot curajul a-şi mărturisi senti
mentele româneş’i pe fută şi de-a 
î f unta abuzurile administraţiei de 
atunci. Conş’ient de drepturi şi de 
dato inte, avea un interes deosebit 
pentru treburile şi interesele generale 
ale comunei sale. Cea mai mare 
mândrie a  lui a  fost de a-şi admi- 
nTstra averea, ca e i-a c eat o bună
stare materială, dintre cele dintâi în 
comună, — cu hărnicie şi pricepere 
şi se simţea deosebit de onorat şi 
satisfăcut, dacă cineva-i intra în casă 
pentru a-i ofer' ospitalitatea sa.

Multi tăranf dar şi muft; domni 
l’ar putea lua de model pe deceda
tul „Baronu”, în ce priveşte stator
nicia în credinţa pol fică. A părăsit 
vieta pământească la vârsta de 75 
ani, dar niciodată nu s ’a gândit nici 
pe o cl pită, să-şi părăsească parti
dul, în care s’a născut şi la care 
t nea cu sfârriă convingere, că e sin
gurul partid chemat, să înalte soar- 
t a ţăranului român şi pun ea bi
nele tării. Succesorii *u!, copt’ şi ne- 
pot'i, vor avea titlu de mândrie în 
memorie, ce o Iasă ducă sine Ocoş 
Ă onB ronu. Ii zicem şi noi: Odih
nească în pace cu sufletul lui aşe
zat între ale celor drepţi, cfici bună 
luptă a  luptat.

, , Cercul Studenţilor Hunedoreni 
Bucureşteoi", „Aurel Vlaicu", şi-a a- 
les, in adunarea generală din 24 
Februarie crt, următorul comit ri; 

Preşedinte: Akxindru Georgionl. 
Vfce-preşed.: Nicolae Andr'ţoiu. 
Secret*r-gfn .: Gheorghe Urdea. 
Secr. de şed.: Gheorghe Ogăreanu. 
Cassier; Viorel Suciu.
Bibliotecar: Vasile Berinde. 
Membri In comitet: loan Vlad

Nicolae Savu 
Ilie Moşie.

Censori: loan Mesaroşiu.
Nicolae Rodeanu

VjtifaWI,



Pag. 4- S O L I A " Nr. 11.

Ai

Din isprăvile liberalilor
Am primit următoarea scrisoare dela nişte 
oameni năcăjiţi şi batjocoriţi de liberali.

Subsemnatul Almăşsn Nlcodin, Al- 
măsan Ma*ilda 3i Borca Ana to',i 'o- 
cuitori din Ofăştie, îa ziua de 5/IiI 
1936. am plecat cu trenul de dimi
neaţă la or* 7.45 1* Deva, 1â Sp ta
lul judeţean. întru cât s ţ l a  mea AL 
măşan Matiids suferă de tuberculoză, 
am vrut să o duc la spital pentru a 
o interna.

Iasă câid am ajuns In gara Deva 
ne-am dat jos din tren şi im-dist 
am fost arest îţi şi duşi la chestură 
fjrâ să ştim pentru ce cauză

Acolo »e-a întrebat ce căatlm la 
Deva Dna Borca Ana a zis că am 
mers la Spital, ea şi soţia mea şi dacă 
nu credeţi vă rog să mă duceţi la 
spital p?nt u a mi constata, Intru 
cât am mai fost internată la spitd, 
lucru care li şi făcut. Insă acolo 
ne-a dus un sergent şi cu dl agent 
O teanu.

N’am intrat bine la spital fi au s?s

ŞTIRI
PROPRIETARII POMILOR rodi

tori sunt dîtori ai curăţa de omizi, 
cei aflaţi că nu au curăţat omizile vor 
fi daţi {u jadecstS, Se va face un 
control riguros atât In oraş cât şi la 
livezile de pomi.

Şeful comisariatului 
Secărea loan.

Şeful Bir. Adm.
 ̂ Emil Roşea.

CONVOCARE. OnoraHe Mem
bre ale Societăţii Femeilor Româie 
din Orăţth*, sunt rugate a lua parte 
la adunarea generală a societăţii care 
se va ţine îa siua de Joi 19 M*rti# 
1936 la orele 16 (4 d. m.) In locslul 
atelierului societăţii.

Comitetul.
e

C o n v o c a r e
Onor. Membrii „Reuniunii Mese

riaşilor Rcmlni" din O iăşie, în con
formitate cu art. 14 din statute se 
invită a lua parte la:

Adunarea generală ordinară
care se va ţinea Duminecă 22 

Martie 1936. la orele 3 p. m. la lo 
calul Reuniune! (Paiatul Bănci „Ar
deleana") — cu următoares, 

ORDINE DE Z I :
1. Deschiderea adunării.
2. Raportul cenzorilor.
3. Raportul cassarului.
4. Dsscărcarca Consiliului de ad

min straţle şi cenzori or. de ges
tiunea anului 1935.

5. Raportul secretarului.
6. Aprobarea bugetului pe 

anul 1936.
7 Rapoitul pres'diului.
8. Eventuale propuneri.
Iu caz că la ora 2 p. m. nu se va 

prezenta numărul co espunzător de 
mrmbrii. pentru a aduce hotărâri 
valide, adunarea se va ţinea în ace- 
iaş z\ şl In acelaş local la orele 4 
p. m. fără considerare la numărul 
membrilor.

N. B. — Domnii care doresc a 
controla gestiunea anului trecui să 
poftească la Dl cassar Vasilc Budoiu 
unde le stau la dispoziţie scriptele.

Orăştie, din şedinţa comitetului ţi
nută la 20 Februarie 1936.

Preşedinte, Secretar,
D. Martin, Gh. Bălşan•

A MURIT O SORĂ A M. S. RE
GINA MARIA, La începutul acestei 
săptămâni a murit ia Lin ger burg (n 
Germania sora cea mai mică a M,

la di Medic ca să-mi facă vîz?ta re
pede că sunt bănueli de 15.000 lei 
fu rt,"

Auzind Di medic Cozma că £ vorba 
de un furt atât de mare, peste haine 
mi-a făcut vizită şi su zis I  tu  am 
nimic sdică nu sunt bolaavfi. — Aşa 
că m’a dus înapoi la Chestură ş’1 zu 
Început *ă ne bată.

Pe u<mt vSzind că nu avem nici 
o viră, ni-a trimis la legiunea de jan
darmi pentru că Borca Ana a zis că 
merge la dl primproenror să reclame.

Pentru ca să nu mergem să re cla
mam ne-a trim’s la legiune şi dra- 
co'o ne-a trimis din post în post 
până la Orăştie.

Când am ajun» la Poliţia O riole 
nici na s’au interesat de noi ci ne-a 
ţie ut până la ora 10 seara.

Dacă un biet muncitor merge Sjm- 
bătu să-şi cumpere de mâacare Ii 
dace la poliţie, şi le face mizerie.

S Regina Maria, Marea Dueesă Vic
toria. Maiestatea S i  se afla !a căpă
tâiul bolnavei din săptămâna trecută
unde a fost chemată telegrafic.

*
D. 1ULIIJ MANIU A PLECAT LA 

ViENA. Dumineci (1 Mutie) dimi
neaţa, d. Iuliu Miniu, a plecat la 
V ena. Acolo se va Întâlni cu prim- 
ministrul Cehoslovaciei. De silf 1 se 
se spune că în decursul călătoriei se 
va fniâloi cu un fost piimministiu 
francez şi cu alţi bă baţi de seamă. 
Aceste Intâ'niri ar fi în legătură cu 
un plan al dsale pentru o colaborare
a mai multor ţări aaropene.

•
PREŢUL VINULUI. După ştirile 

sosite la ministerul agricuiturei pre
ţul vinurilor loco podgorie se menţin 
aceleaş’. Vinurile de calităţi inferi
oare se vâad cu 20 lei decalitrul.

L i Buzău vinurile bune se vând 
în detaliu cu 6 Iei litrul.

In podgorii, preţurile de detaliu, 
sunt latre 3—5 lei litrul.

*

PREŢURILE CEREALELOR. Grâu 
Brăila, 78 kgr. la hectolitru, cu 3 la 
sută torpuri streine, se vinde cu 
55.000 Iei vagonul, predarea linie 
port.

Oiz 60-61 kgr. la hecto’itru, cu 
3—5 Ia sută corpuri streine, se vin. 
de cu 25.000 lei vagonul, predarea 
linie port.

Porumb Muntenia, 18—19 la sută 
umid.tate, se vinde cu 24.100 lei va
gonul, predsrea linie port.

Porumb dinte de cal, lei 24.000 
vagonul.

Raplţă sălbatecă, cu 8 la sn{ă cor
puri streine, lei 45.000 vagonul, pre
darea linie port.

Slmânţă de cânepă, ze vinde cu 
52000 lei vagonul, predarea linie 
port.

Sămâ ţă de in, se vinde cu lei 
75 000 lei vagonul, predarea linie poit.

SîCara 70-71 la h;ctoiitru, cu 5 
la sută corpuri străine, se vinde cu
lei 40.CC0 vagonul.

*
CÂT SE FUMEAZĂ IN CEHOS

LOVACIA. Regia de tutun din Ce
hoslovacia publică td bilanţul venitu
rilor pe atu! 1935 arată că din vân
zarea ţigarcteIor şl a tuîunuiui s’a 
Incasst suma de 1 milisrd 651 mili
oane coroane c< h i (o coroană cam 5 
lei) din care s’a vărsat ca venit la 
stat 1 miliard 160 milioane.

•
d e  Câ n d  SE FUMEAZĂ ŢIGĂRI 

CU HÂRTIE. Până acum 100 de aui 
se fuma numai din pipe sau dia ţ;- 
gări groase. Îmbrăcate tot In foi. Cam 
pe vremea aceea, un soldat ş'-a pier
dut pipa şi neavâad cu ce fuma şi a 
înfundat un cartuş cu tutun. I-a tre
cut atunci prin cap că ar fi bine să 
facă ţigări mici cât cartuşul. Şi fiindcă 
din foi de tăbac se fie mai bine ţi
gări mari a întrebuinţat hârtie pen
tru ţigările mai mici. Obiceiul acesta, 
din Anglia, s’a răspâudit îa întreagă 
lumea.

•
HOŢI DE BISERICI. In noaptea de 

22 Februarie s’a furat din biserica 
gr.-cat. din Cicărlău (jad Satu-Mare) 
o sumă de bani. Hoţii au pătruns In 
biserică, pe care au deschis’o cu chei 
falşe şi aici au spart un dulap din 
care au luat banii. După câteva zile 
de cercetări hoţii au fost prinşi. Ei 
sunt Gheorghe Cicio şl loan Sabău, 
amândoi d.n V^ma Turulai. Hoţii au 
fost înaintaţi tribunalului ca să pri
mească răsplata pentru fapta lor.

•
CARNEŢELE DE CĂLĂTORIE L 

O. V. Se face cunoscut c l vechile 
carnete de călătorie ale invalisifor, 
orfanilor şi văduvelor au fost pre
lungite până la 1 Aprilie. Crice nu 
şi-au scos altele noui, până atunci 
să-şi scont!.

*
MIŞCĂRI COMUNISTE IN BUCU

REŞTI. Cu prilejul judecării proce
sului făcut comunistei Ana Pauker 
tovarăşi de-ai ei au încercat să faci 
manifestaţii pe străzile din Bucure şt1.
Ei au foit însă împrăştiaţi de poliţie. 

*
CÂŢI LOCUITORI ARE ITALIA. 

Se ştie că Intre pricinile adevărate 
ale războiului din Africa, e şi faptul 
că italienii nu mai pot trăi In ţara

lor, sunt prea mulţi şl pământul ţârii 
nu-i poite hrăni pe toţi căci la mare 
parte e muntos. Ca să vedeţi ade
vărata stare de zco’o, e bine să se 
ştie c# Italia e cu puţin mai mare 
decât ţara noastră. Dar are 43 de 
milioane 535 de mii locuitori, de 
două ori şi mai b;ne decât noi, cu 
toate că pământul lor nu produce 
cit al nos’ru.

*
ACUM POŢI VEDEA CU CINE 

VORBEŞTI LA TELEFON. S ’a des
coperit, încă înainte vreme, un apa
rat, cu ajutorul căruia poţi vedea 
persoana cu care vorbeşti la telefon, 
ori unde ar fi ea, la alt oraş, sau 
în altă ţară. El a fost imtalat la toate 
tekfjanele dintre două oraşe din 
Germania. Adecă toţi nemţii cari vor 
vorbi 1» telefon Intr’un oraş cu ci
neva din celalalt oraş, vor putea ve
dea pe acela cu care vorbeşte.

*

ARESTAREA UNEI BANDE DE 
ŢIGANI HOŢI. Poliţia din Cluj a 
arestat nu de mult o bandă mare 
de ţigani, cari săvârşiră fn Cluj şi 
prin împrejurimi mat multe hoţii, In 
total au fost arestaţi vreo 50 de ţi
gani şi ţ’gănci.

De vânzare
Un taur de vâozare. de 1 
an şi 2 luni, rasă zimen- 
tal, se află de vânzare la*

C o s t a  N ic .
d in  M Ă R T I N E Ş T I

Casă de vânzare.
Casa Reun. Meser. Rom. Orăftie 
aflătoare (n colţul Sir. Şaguna şi Gh. 
Coşbuc, vis-a-vis de edificiul Poştei, 
se vinde In condiţiuni favorabile. 
Casa şi terenul e destul de spa
ţios pentru două case, anume cu 
o poartă în Str. Ş s g u n a ,  iar a 
doua unde se află da present. 
Astfel se vinde şi în două părţi 

Doritorii a se adresa D-lui:
DUMIŢRU MARTIN, 

preş. Reun.

D e  v â n z a r e :

Un taur de 1 an şl 1 lună, 
rasă zimental, in perfectă 
stare de sănătate, vizitat de 
medicul veterinar şi apro
bat, se află la:

I^up Petru
din BORCEA-MARE-

A t e n ţ iu n e ! A t e n ţ iu n e  1
Subsemnatul aduc îa cunoştinţa Onor. public din Orăştie 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*4 Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

să aibe 2 - 4  cl. sec.
Rog şi pe mai departe sprijinul onor. public 

DUMITRU PARDOS, m. legăfor de cărji.
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