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ORGAN AL PARTIDULUI NATIONAL ŢĂRĂNESC

Luptăm pentru morala 
creştină şi pentru progra
mul social al Partidului 
Naţional-ţărănesc!

A.

fttdadla $1 Administraţia:
Orăftte Str. Gh. Bariţiu Nr. 1.

Apare s&ptămânal sub îngrijirea unui 
comitet *ie redacţie.

D i r e c t o r :  Dr. Alex. Herlea

A B O N A M E N T E :
pe 3 Ioni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . . .  60 lei 
pe 1 an . . . 120 Iei pentru inst. ţi Aut. 500 lei

Pentru ţărani 50 lei pe anul Întreg.
E x e m p l a r u l  2 Lei.

CHR1ST0S J ÎP IA T !
Toate popoarele creştine sărbătoresc astăzi învie

rea Mântuitorului nostru Isus Christos.
Marele praznic, prin veacuri de-arândul a fost 

izvorul tămăduirilor, prin credinţă, prin iertare şi prin 
milă. Pentru tot creştinul, acest praznic a fost un 
popas de a judeca trecutul şi a face arătare de cre
dinţă în viitor, întru a fi mai credincioşi, mai iertă
tori şi mai milostivi.

De-aceea şi pentru iubiţii noştri cetitori am dori 
ca sfintele Sărbători să fie un izvor al tămăduirii 
tuturor boalelor sufleteşti. Fiecare, în cele câteva zile 
de reculegere sufletească să caute să se adape din 
învăţătura Mântuitorului nostru Isus Christos, — în- 
tărindu-şi credinţa în toate cele mai bune lucruri 
pentru mâtuirea sufletului.

Şi întru aceste bune şi creştineşti gânduri, aş
teptând prasnicul învierii Mântuitorului. -  din morţi cu 
moartea pre moarte călcând, — zicem din inimă curată 
C h r i s t o s  a  î n v i a t ! ,  —  iar întreaga creştină
tate să răspundă într’un glas tuturor celor cari prea
măresc învierea Domnului, zicându-le A d e v ă r a t  
a  i n  v i a t !

Redacţia gazetei „ S 0 L I A “ .

6*a împlinit un an
pe-acelaş drum.

S’* împlinit un an de zile de'a 
apariţia primului număr al gaze
tei noastre. Io acei număr am 
scris un articol editorial întitulat 
•Pe drumul conştiinţei".

Astăzi după un an de zile de apa- 
tfţte, a gaze ei noastre şi de luptă 
neconteniţi pe acei drum al conş
tiinţei n m  c e »  m a i  m a r e  
m A n g f f t ie r e ,  c â n d  v » d  
v e r i f i o ă n d u - s e  î n t r e n -  
JJT& t e x a  a t i t u d i n e i  
n o a s t r e .

D ed că este foarte interesant 
aft comparăm cele scrise atund, 
cu evenimentele petrecute de-atunci 
păsă azi, -*  şi pentru aceasta, cu 
asest prilej jubilar, — reproduc !n 
parte cele mal interesante pasaţii 
din acei articol;

.Când ne am hotărlt să plecăm 
la drum cu această gazetă, ne-am 
dat seama că suntem datori cu o 
exp'icaţiune precisă opiniei publice, 
pentru a fi primiţi cu încrederea,

ce o revendicăm, pe seama cau 
zei politice, în serviciul căreia 
ne-am pus.

Orginlzaţ a Partidului Naţional 
ţărănesc din judeţul Hunedoara 
şi-a pierdut preşedintele, prin so
lidarizarea dlui Dr. Aurel V;ad cu 
mişcarea d-lui Dr. A(ex Vaida- 
Voevod. Deodată cu acest eveni
ment, organul oficial al partidului 
nostru .Solia Dreptăţii", nemal 
urmând pol tica oficială ci servind 
interesele mişâr 1 vaidiste, organi
zaţia noastră judeţeană a hotărît 
scoaterea acestei gazete sub titlul 
de „Solia11, continuare a gazetei 
„Solia Dreptăţii", ca organ oficial 
al Partidului Naţional-ţârănesc.

Aceasta formează desigur nu
mai o consecinţă şi o concretizare 
a unul proces sufletesc ce se des
făşoară in sânul Partidului Naţio 
nal-ţărănesc, In general şi in să 
nul organizaţiei noastre judeţene 
in spedal.

In sânul Partidului Naţional- 
ţărănesc acţiunea dlui Alex. Vaida 
Vcevod a produs o imensă durere,

căci ea ducând la o evidentă rup
tură în partid, deserveşte de opo- 
tdvă şi interesele Ardealului, a 
cărui preşedinte a fost şi intere
sele Partidului Naţional-ţărănesc, 
a cărui vice-preşedinte — a fost, 
dar mai cu seamă deserveşte in
teresele Ţâ ii, căci prin acţiunea 
sa s!âb?şte principiul autori’ăţii, 
— pe care pretinde sl-1 servească 
tocmai dl Vaida.

In judeţul nostru ruptura a pro 
dus o durere îndoită, căci între 
membrii partidului nostru şi dl 
Dr. Aurel Vad era o colaborare 
intimă, care ce a legat sufleteşte. 
Dl D.\ Aurel Vlad a refuzat să 
Înţeleagă comandamentele sufle
teşti fele unei intime co'aborări de 
peste 40 de ani cu foştii săi to
varăşi de luptă din vremuri grele, 
şi a crezut că este conform con- 
ş'iinţci Domniei Sale să irmeze 
calea arătată de dl Dr. Alexandru 
Vaids-Voevod. Ori cât va fi Insă 
de tragic un divorţ politic, el tre- 
bue st se producă atunci când 
izvorăşte din îndemnurile superi

oare ale i n im i i  şi-ale m in ţ i i .
Trebue să recunoaştem, că în 

politica Roraânîei-Msri încă nu s’a 
pus nici odată mai mult ca astăzi 
o problemă de conştiinţă.

Noi cei cari am rămas credin
cios! politicei Partidului Naţional- 
ţărânesc şi disciplinei de partid, 
credem că suntem pe calea cea 
bună, căci îndicaţiunea drumului 
nostru am primît’o dla adâncul 
conştiinţei şl convingerii noastre 
neprecupeţite. Ciedem că noi sun
tem pe calea adevărului, — şi a- 
vem convingerea, aproape certi
tudinea, că dl Vaida se află pe o 
cale greşită şi contrară intereselor 
ce ar trebui să servească pentru 
propăşirea şl consolidarea Ţării 
noastre scumpe — a României de 
mâine.

lată cu ce gânduri ne găsim pe 
drumul conştiinţei noastre cele mai 
curate.

Dr. Alex. Herlea.

Pentru morala creştină 
şi pentru programul social

Dl Ion VIilialache.D l  l u l i u  M a n i u .

Moţiunea Comitetului
In ultima sa şedinţă, Comitetul 

Central Executiv al Partidului Na
tional-Ţărănesc a votat următoarea 
moţiune drept concluzie a desbate- 
rilor sale:

Comitelui Central Executiv al par
tidului naţional-ţărănesc s’a Întrunit 
in silele ae 28 şi 29 Martie la Clu
bul Central.

Ascultând expunerea dlui Ion Mi- 
halache preşedintele partidului asu
pra situaţiunei politice şi la urma 
d is c u ţiilo r  cari au avut ioc;

Executiv al P. N. J.
Constată: cl situajinnea tn care a 

fost adusă (ara prin activitatea actua
lului guvern a devenit intolerabilă;

Anarhixarea vle|ii economice, să
răcia ţărănimii, a populaţiunii mun
citoreşti şi a mici barghesii; Întin
derea nestângeniti a bolilor, mizeria, 
prăbuşirea monedei naţionale şi rui
narea creditului ţării; fiscalismul ex
cesiv, nedrept şi abuziv;

Haosul administrativ prin amâna
rea continuă a alegerilor şi menţine
rea «omisiunilor interimare;
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De ce nu plătesc liberalii 
pensiile văduvelor dela judeţ
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Prelungirea stării de asediu şl 
cenzurii, fjstilicztă esclusiv prin ne
voia de a descoperi slăbiciunea gu
vernului ţi actele de incorectitudine 
şi corupţie;

Anarhizarea vieţii publice prin 
încurajarea curentelor extremiste, care 
cultivă fl răspâadese spiritul de vio
lenţă pâri* şi tn şaoliie statului şi or- 
ganizatuic oficiale de educare a ti
neretului ;

întârzierea vinovată a acţiunei de 
înarmare a ţării;

Primejduirea continuităţii politicei 
noastre externe naţionale, bazată pe 
tratate şi ieg&tflri de alianţe fireşti.

Ţara conştientă de incapacitatea 
totali a guvernului şi-a manifestaţia 
mod continuu dorinţa înlăturării lui 
atât In alegerile administrative cât şi 
alegerile parţiale parlamentare.

Deasemenea ea a indicat d a r în
crederea ei în partidul naţional-ţlră- 
nesc, eşit vbtorios şi în ultima con
sultare d da Mehedinţi şi Hunedoara.

In aceste condiţiuni 'guvernul nu 
mai are nici o bază constituţionali, 
cu atât mal mult cu rât nu e respins 
numai de ţară, ci de însumi partidul 
din care emani, jelui lui dedai ând 
că nu răspunde de politica guvernului.

Comitetul central hotăreşte:

A-tl mai pomenit Dvoastră, oa
meni cinstiţi, îcă după ce poporul 
prin votul său i-a spus dtui Mioc că 
nu-i vrea si nu-1 place totu» să ră
mână mai departs prefect. — Asta 
este o fără de asemănare în St iţele- 
civilizate. Să vede că noi suntem 
mult mai rămaşi înapoi ca morala 
politică. El trebuia imediat după a- 
legeri să tragă consecinţele si să nu 
mai intre în Prefectură cel puţin in 
decursul acestei legislaturi.

Dar aceasta n’ar fi nimic, — el 
însă a revenit la prefectură ca să şt 
poată răzbuna pe aceia cari nu t’au 
vofaf.

Aşa de exemplu a încercat cu 
brudina dela Foit apoi cu lemnele 
dela primăria din Balsa şi cu multe 
alte cazuri cari rând pe rând le vom 
aduce la cunoştinţa opiniei publice.

Să vedem acum ce s’a  întâmplat 
la Balşa:

Să intes fice acţiunea de răs’ut- 
nare a guvernului dând în acest 
scop împuternicire conducerii 
centrale să ia măsurile cores
punzătoare.
Să oraanizeze lupta pentru apă
rarea libertăţilor publce. grav 
emen nfate*
Să se împotrivească din toate 
puterile sistemului de guvernare 
care descopere Coroana şi lip
seşte t«ra de oos biîifatea de a 
stabili răspunderile reele ş: efec
tive, cerute de constituţia tării, 
precara şi la ori care încercări 
de turburare a colaborării nor
male dintre Coroană şi ta ă. 
Comitetul Central Executiv îşi 
exprimă încrederea desăvârş tă 
în d. I. Mihalache, preşedintele 
partidului.
Se declară în toiul de aco’d cu 
concepţia noliticâ înfâ{iŞ”tă de 
preşedintele său, «dop ată încă 
din Aprilie 1935 în unanimitate 
de congres-1 general. 
Imp"tftîn;ce3‘e pe preşedintele 
păr să ia toate măsurile tactice 
dictate de împrejurări şi-l asi
gură de executarea lor unitară. 

•
Această moţiune a fost rotată prin 

aclamaţii, In unanimitate.

Imediat după alegeri, când a vă
zut dl Mioc că Băjenii ca oameni 
bravi au fost şi că ei nu şi-au pă
răsit partidul lor vechi national ţără
nesc, — şi-a pus în gând să se iăz- 
bune pe ei. Şi astfel a dat ordin ca 
lemnele cari erau destinate la edif- 
carea palatului administrativ şi cari 
deja erau transportate acolo să f.e 
ridicate şi duse la Homoiod pent u 
edificarea şcoalei din Homorod- — 
Sa vede că a voit să se răzbune 
pe bălşeni ş să ajute pe unii din
tre Homorodeni ceri au tradat parti
dul părinţilor lor, vechiul partid na- 
tionaHărănesc în care s au născut.

Dar ce să facă la toate acestea 
— deocamdată le trecem numai în- 
tr’un protocol ca să ie ştim pe când 
vom veni la putere că unde sunt bu
bele cele mai grele din judeţul nostru-

E T.

Văduvele foşîilor funct'onari ju
deţeni să plâng că dela judeţ nu li 
s e u  plătit pensiile deja înVa 3-a 
lună-

Noi tare ne-am mirat de-aceasta 
d°©arece noi vedem că bani la ju 
deţ sunt şi unde trebue şi unde nu
trebue. — Dacă însă este edevărat 
că tocmai la văduve nu li s’au dat 
pensiile a noi rămânem tare dezolaţi 
de milostenia cuvioş’ei Sale Dr- Ro
mulus Mioc, desore care credem că 
măcar în postul Sfintelor Paşti îşi va

De când au venit 1 beralii la pu
tere. mereu s'au fot lăudat că vor 
face alegeri judeţene. Insă nici odriă 
n’au îndrăznit să le fixeze. — De 
bună seamă că ei deja de pe atunci 
şi-au dat seama că pentru ei este 
mare pericol o alegere fiindcă popo
rul nu i-er mai vota, şi ar cădea de 
ruşinea lumii. — D pă ce eu trecut 
şi peste ulfimile alegeri apoi şi-au 
dat seama că nu este nici un chip 
să reuşească. Astfel se pare că ei 
s’au hotărât ca să conducă mat de-

Venirea la putere a partidului na- 
t onal ţărănesc în 1928, a  schimbat 
adânc obiceiurile la alegeri. Ţăranii 
n’au mai fost fiare alungate c« bâta 
agent lor electorali şi cu puşca jan
darmului, ci adevărat' cetăţeni care 
după legile ţării, ou dreptul să şi a- 
rate părerile lor politice, nestingheriţi.

Dar şi acest început de a face din 
ţăran un cetăţean demn şi conştient, 
a  pue pe gânduri pe ciocoii noştri. 
La şoaptele prefăcute, se adaugă 
acum minciunile cele mai neruşinate. 
Liberalii uniţi cu partizanii crucii în* 
lârligate au iăbărât din nou cu cio- 
megile pe mulţimile democrate. Min
ciunile nu sunt de ajuns* La Hune-

modif ca puţintel fizionomia sufletului . 
său şi cu toată îndurarea nrefecto- 
rîală nu va lăsa să suf-re de foame 
atâtea familii nevinovate.

Dela data când scriem aceste 
rânduri mai fiind câteva zile până 
la Paşti mai ssărăm însă să se plă
tească acestea pensii, — căci dacă 
nu după sfintele paşti Sărbători ne 
vedem obligaţi să ne ocupăm mai 
pe larg de soarta nenorocită a vă
duvelor noastre dela judeţ.

parfe judeţul cu comisii interimare 
Poporul însă nu mai trebue să 

sufere această batjocură şi să ceară 
sus şi tare ca liberalii să fixeze ale
geri judeţene, ca banii judeţului să 
se ch vernisea«că după voinţa noes- 
tră a  tuturora şi cu controlul nostru, 
si nu cum îi tae capul pe câţiva li
berali din comisia interimară a ju
deţului cari nu îndrăznesc să-şi caşte 
gura în faţa paşalismului Miocian.

A. B.

doara şi Mehedinţi, au dat un asalt 
desnădăjduit asupra democreţief* De 
astă dată, n a mai mers. Forţele de
mocratice au înfrânt puterile întune- 
recului, au înfrânt minc’una naţio
nalismului umflat şi bătăuş, au în
frânt pe ciomăgaşii care vor să facă 
din ţărăn’me iarăşi o turmă de rob', 
f£ră drept de a crâcni măcar. Pri
mejdia n’a trecut! Ţăranii să ia sea
ma ! Bâta şi minciuna stau la pândă- 
Alături însă, de marea forţă politică 
a partidului Naţional-Ţârănesc, ţă
rănesc, ţărână noştri vor ninvei de
finitiv balaurul liberaio-gogo-cuzist.

Geoagiu, la 18 Mart. 1936.

Grigore Plntea<

Răzbunarea dela Balşa
a candidatului căzut in alegeri

a >o o*o fug liberalii
de alegerile judeţene

Puterile întunerecului
(Urmare din Nr. trecut (13).

F o i l e t o n

Un an de activitate 
a „Cabinei Rom âne41

din Orăştie dc; Alexandru Her|ea
(Raport către adunarea generală)
Adunarea generală de azi a fost 

convocată şi publicată in gazetele lo
cale conform ari. 17 al Statutelor şi 
fiind prezinţi membrii în număr co
respunzător, declar şedinţa adunării 
generale deschisă.

Implinindu-se un an dec&nd adu
narea generală ce-a onorat cu con
ducerea „Cas nei Române", în nu
mele Corn teiului şi conformându-ne 
mit. 10 lit. d. a statutului Casinei, am 
onoare a vă face următorul raport 
despre activitatea comitetului şi des
pre starea Casinei.

Ce priveşte activitatea comitetului 
vă pot spune că anul ce a trecut a 
fost un an de grea încercare pentru 
„Casina Română-, căci acest an avea 
să decidă dacă această Casină care 
era tn agonie, se mai poate scăpa 
cu viaţă sau nu. — Boala nu era, 
cum nu e nici aii, incurabilă căci 
diagnusa era cert constatată fi anume 
lipsa la majoritatea inteligenţi române 
din loc a dorului de-a emula pe le-

X>rej-i. C as in e i. ro in .

ren social fi cultura! tocmai acum 
câ;id toţi minoritarii din această ţară 
emulfaxfi cu deosebită ambiţiune na
ţională lotru promovarea iniereselor 
lor sociale fi culturale. Că noi ro 
mânii din trecut nu am putut ţinea 
pas pe teren social şi cultural este 
justificat şi de scuzat fiindcă împre
jurările tn care ne aflam, au fost *!• 
trege, iar *si când sa d spărut toate 
piedicile, noi stăm pe loa şi stând 
pe loc dăm îndărăt. — Că ora fatală 
pentru casina noastră totuşi nu a In
tervenit este de a se mulţumi acelor 
ştim»ţi membrii ai Casinei cari au 
înţeles rostul românesc ai acestei 
institufiuni, şi cărora îmi ţin de da- 
torinţă a le exprima toată recunoş
tinţa.

Onorată adunare gener» lă, — do
rinţa noastră era ca In cadrul Casi
nei să formăm anumite secţii, cum 
secţia literară, s e c ţ i a  m u z i c a l ă ,  
s e c ţ i a  t e a t r a l ă  şi altele, cu 
un cuvânt ara fi dorit să putem face

un program de activitate pe teren 
social cultural pe care si-1 executăm 
şi cu care să ne mândrim faţă de 
minoritari şi să le arătăm că dacă 
nu mai mult, dsr deocamdată cel pu
ţin atâta putem şi noi presta cât mi
noritarii. — Nu s’a putut Insk face 
n mic în această direcţie din eausa 
indiferitismalui deja amintit.

In consecinţă am fost nevoiţi a 
ne mărgini numai la partea adminis
trativă şi economică după modestele 
noastre puteri.

Astfel comitetul tn decursul anu
lui trecut a ţinut 6 şed’nţe tn cari pe 
lângă alte hotărâri de ordin admi
nistrativ, a hotărât a se cere scutirea 
de impozit şi a taxelor comunale, 
care cereri cu toate promisiunile an
ticipate au avut un singur rezultat şi 
anume acela c i Primăria oraşului 
ne-a votat 2 stânjeni de lemne de 
foc anual In mod gratuit. — S’a ho
tărât întocmirea inventarului care Up
se t şi care l-am şi făcut împreună 
cu dl Ing. loan Toma. — S’a hotă
rât Improcesuarea “"t"' "*^"* ^ 3 0  

pentru pretensiunea Casinei, In 
care cauză apoi s ’a ajuns la o tran
sacts judecătorească conform căreia
: :  z z z z z z : : i  «M g* *  plă
tească 10.000 Lei din can In baza *- 
cestei transacţiuni, tn ziua de 1 No- 
vembrie 1935 a şi achitat 1 000 Lei, 
iar restul tl plăteşte ta rate lunare

de câte 500 lei ceeace vă rog să bi
nevoiţi a lua aprobator la cunoştinţă.
— S'a hotărât a se cere radierea 
ipotecii Intabulate pe edificiul Caai- 
nei (6 la număr), care tn urma ce
rerii înaintată <a cartea funduară s’au 
şi radiat sub Nr. 1901—1935 c. f. — 
S’a hotărât asigurarea edificiului 
Casinei tn contra incendiului ceiace 
s’a şi împlinit. — S,a hotărât cum
părarea alor 10 acţii al staţiunii bal
neare .Dodona* ceiace s’a şi făcut.
— S’a hotirât a se erua cari dintre 
statutele Casinei suut înregistrate la 
tribunal şi s’a constatat că „Casina 
Română* din Orăştie funcţionează ca 
persoană juridică pe basa statutelor 
vechi dela înfiinţare, înregistrat la 
Tribunalul din Deva sub Nr. P. j. Ir 
2474/1924.

Ce priveşte starea Casinei, vă co
municăm că tn cursul anului trecut 
Casina a avut 49 membrii, cari şi-au 
achitat taxa integral Iar unii parţial.
— Sunt 15 membrii cari nu au sol
vit nimic şi pe cari îi propunem a 
fi şterşi în basa art. 9 lit. c. a sta
tutului. ie

Averea Casinei constă din edificiul 
Casinei, care reprzintă o valoare de 
500.000 Lei, împreună cu mobilierul
— 50 acţii u  institutului «Ardeleana* 
şi 10 acţii dela staţiunea balneară 
«Dodona* cari repreriniă o valoare
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Studentul Miliai JE*opovioiu a s<*ris primului 
ministru maghiar Huron Fejervari, o scri
soare deschisă, pentru apărarea memoriei

ini Avram laneu,

Ia numele studenţilor români 
irdeleni, di Mihaiu Popoviciu a- 
cuna 30 de ani a scris acea scri
soare de protest energic, din care 
se poate vedea hotărârea şi per
severarăţi celui mai ereator naţio
nalism, putând fi şi azi un model 
şi o lecţie penteu pseudo ssaţiona-

1>1 Mihai Popovici

iisrnul de paradă a celor cari nu 
cunosc adevărata esenţă morală a 
naţionalismului.

Iată textul scrisorii:

Domnule Ministru,
Cu ştirea şi autorizaţia Excelen

tei Dv. s a  adresat în timpul din urmă 
poporului băştinaş din Transilvania 
şi întregului neam românesc o ocară 
nemai auzită?

Intr'un articol din .Magyar Nem- 
zet“, ziarul seraioficios al guvernu
lui Tării ungureşti, se pângăreşte me
moria marelui nostru Avram Iancu, 
iar câteva zile mai târziu allăm, că 
un ordin ministerial interzice brusc 
tuturor Românilor, supuşi Coroanei 
ŞL Ştefan, participarea la expoziţia 
generală ce vor aranjia în Bucureşti 
conaţionalii lor liberi.

nominală în total de 27.200 Lei plus 
biblioteca.

Asupra situat'ej casseriei va face 
raport separat dl cassar, iar s supra 
situaţiei bibliotecii va face raport dl 
bibliotecar.

De încheiere vă propunem a se 
aduce mulţumită tinerilor Dr. Nico- 
lae Mibăilă. Dr. I. V. Todea, Dr, Au
rel Doroga, loan Şief, Octavian 
Gridan, Samson Greco, M a r i u s  
Finţescu, Nicolae Rodean, Vaier Cioca, 
Iosif Bucur, Nicu Spuderca, R< mus 
Florinca, Fior ian Pavelonlu şi Gheor- 
ghe Iacob, cari sub conducerea dlui 
Secărea Coriolan ajut. de primar, au 
contribuit la reuşita atât morală cât 
yi materială a revelionului. — Ţinem 
să mulţumim şi Dnilor cari au pus 
la dispoziţia Casinet în mod gratuit 
următoarele gazete; şi anume: Dr. 
loan Solomon „Universul", dl prof. 
Samoilă Ciumaştu .Curentul*, dl 
dr. Isidor Radu „Vuiorul", dl dr. 
Alexandru Her ea „România Nouă*, 
.Patria", .îndreptarea”, .Mişcarea", 
„Ecoul", .Solia", .Foaia Poporului", 
„Lumea şi Ţara”, „Lumina Satelor", 
.Ogorul*, „Cruciada Românismului*, 
şi „Cuvântul Ţărănime.", — în fine 
ţinem să mulţumim Primăriei oraşu
lui pentru ajutorul de câte 2 stânjini 
de lemne anual.

MEMORIA LUI AVR4M IANCU.
Domnule Ministru 1 Suntem obiş

nuiţi de mult să cet’m în presa ma
ghiară articole de felul celui publi
cat în .Magyar Nemzet", în cere se 
calcă în picioare cinstea şi demni 
tatea noastră naţională. Insultele a- 
cestea însă veneau până acuma de 
la particulari, dela oameni ce poate 
nu ştiau ce fac, dela oameni fără 
suflet şi fără judecată. De aceea, a- 
deseori n'ern tnut  de cuvenita răs
punde unor astfel de provocări pă
timaşe. Azi însă, Avram Iancu, mân
dria şi gloria noastră cea mai curată, 
e numit în însuşi organul guvernu
lui, bandit Ordinar şi căpitan de hoţi, 
— nu ne mai putem ascunde in
dignarea.

No' şt m că guvernul ungar e pus 
în irunîea acestei ţări, nu numai pen
tru o parte a locuitorilor, ci e che
mat aapăra şi promova interesele tu
turora e dator, deci- a respecta tre
cutul, limba, credirteie şi drepturile 
fiecărui popor din ecetstă nefericită 
patrie. In Ungaria trebue să ştie toată 
lumea, cu atât mai bine trebue să 
o ştie aceasta dl Ministru, că Avram 
Iancu e figura cea mai luminoasă, 
mai măreaţă şi mai iubită în istoria 
poporului nostru de aici, care nu
mără 3 milioane de suflete. Trebue 
să ştie fiecare, că batjocorind pe 
Avram Iancu, batjocoreşte poporul 
românesc întreg. Trebue să ştie fie
care om cu carte, din patria aceasta, 
cu atât mai vârtos di Ministru, că 
în anul 1848 Avram Iancu a fost 
căpitanul suprem al oştirei de glo- 
taşi români, cari au prins armele îm
potriva rebelilor maghiari şi în a- 
ceastă calitate a rămas până în ca
păt credincios Dinastiei şi neamului 
său nedreptăţit. Cum se poate pre
supune, că Coroana ar fi sprijinit pe 
pe căpitanul unei bande de hoţi? 
Şi cum se poate să fie distins ban
ditul ordinar de însuşi MaestateaSa 
Impăratul-Rege ?

Iar acum expirâild mandatul co
mitetului, vă prezentăm contul de 
gestiune pe anul trecut spre cenzu
rare şl abrobare şi proiectul de beget 
pe anul viitor spre stabilire, rugân- 
duvă să binevoiţi a lua la cunoştinţă 
raportul nostru, a ne da descărcarea 
cuvenită fi a alege noul comitet, 
mulţuminda-vă In acelaş timp pentru 
încrederea şi cinstea cu care ne-a|i 
onorat, dorind ca in anul ce urmează, 
inteligenţa română din OrSştie, să 
poarte un mai viu interes de parti
cipare şi activare In cadrul Caslnei 
Române, să fie un an de trezire şi 
mândrie naţională pentru .Casina 
Români", — poatecă unica institu- 
ţiune încă neptngărilâ de influenţe 
streine de neamul românesc, — şi 
facem apel la întreagă iutei: g*nţa ro
mână să deie tot concursul posibil.
— s i  nu se bas» z t  nimeni pe faptul 
că noi românii suntem In sdrobitoare 
majoritate şi nu mai e nevoe să mun
cim, căci fi Sft. Scriptură spune că, 
mai mult fu ce un câine viu, decât un 
leu mort. — Avem deci ferma con
vingere că inteligenţa română din 
Orâştie va şti s i  ridice „Casina Ro
mână" la nivelul care i-se cuvine 
unei .Casine Române* din Orăştie.
— la acest sena şi In această spe
ranţă sic fă trăiască „Casîsa Română"

Voim să arăfărn şi noi, că sun
tem un element de cultură şi că în 
ciuda tuturor opresiunilor am făcut 
progrese cari sunt cu atât mas pre
ţioase, cu cât nu ne-ati lăsat.

Credeţi că prin aceasta aţi săvâr
şit o faptă patriotică şi omenească? 
Credeţi că fără Asociatiune, Expozi
ţia din Bucureşti nu se va tinea ? 
Societatea noastră culturală nu se 
va duce, dar ne vom duce noi, unul 
câte unul — tot ca Români, — şi 
vom arăta cu degetul sore pavilonul 
ridicat pe seama noasbă şi rămas 
gol. Şi va fi o ruşine e tuturor tim
purilor, că în Ungaria, în anul 1906, 
cetăţenilor le-a fost oprit de eşi da 
şi ei concursul la manifestata cul
turală a fraţilor lor.

NU SE POATE O CONVIEŢUIRE 
PACINICĂ.

Domnule Ministru! Acest ordin 
m’nisteria), precum şi ponegrirea me
moriei sfinte a lui Avram Iancu s’au 
făcui cu ştirea şi autorizata Exce
lentei Voastre-

Şiim bine, că astfel de incrimina
ţii nedemne şi ruşinoase sunt o bură 
armă de corteşire, un mijloc de aşi 
câştiga popularitate, într’o tară, unde 
totul e posibil, unde batjocorirea şi 
persecutarea naţiunilor nemaghiare, 
sunt o dovadă de patriotism şi de 
cultură.

Nu crede Excelenta Voastră, că 
din sămânţa asta neagră, oruncată 
pe pământul tării noastre, numai ură 
şi zizanie poate răsfiri între diferitele 
neamuri ?

GOANA CONTRA UNEI 
EXPOZIŢII.

De-o adâncă şi legitimă indignare 
ne-a umplut şi ştirea, că printr’un 
simplu ordin ministerial s’a inierzis 
„Asocietiunii" din Sibiu şi tuturor 
Românilor din Transilvania şi Un- 
earie, participarea la Expotizia din 
Bucureşti, ce se va deschide în vara 
anului acestuia.

Această exoozitie, ca toate ex
poziţiile, are o însemnătate culturală 
de un caracter mai larg. La vară se 
împlinesc 1800 de ani de când se 
cunosc urmele Românilor pe aceste 
locuri.

Fibtii noştri din Regat au tinut 
să săibătorească cuviincios această 
raiă ocaz.e, — vor aranja o Expo
ziţie, care să dea, pentru orişicine 
interesează, o icoană clară a pro
gresului şi a  puterei de viată a nea
mului nostru atât de risipit şi de ne- 
norocos, Românii de pretutindeni au 
fost chemaţi să-şi de-a concursul, 
pentru că aşa se va putea înfăţişa

Mulţt ne întreabă nedumeriţi că 
noi de ce ducem aşa o lupii mare 
în contra societăţilor „Petroşeni* şi 
.Mica" şi de ce susţinem efi tocmai a- 
ceste două societăţi nu au drept la 
o existenţi în forma lor actuală. — 
Iată de ce: fiindcă partidul nostru 
naţional-ţărănesc ş--a pus In gând să 
ducă iupta pentru statiflcarea. Ia pri
ma linie, — a acelor industrii cari 
sunt furnisoare nu maisiatului român. 
— Astfel Societatea „Petroşeni" fur- 
nisează statului adecă cfr-ului căr
buni iar .Mica* vinde aur nnmti 
„Băncii Najionale" pentru acoperirea 
.monedei naţionale. Va s& sică toate

mai deplină şi raai lîmpede viata ro
mânească- Se vor duce acolo Ro
mâni din toate ţinuturile supuse; din 
Bucovina, din Basarabia întunericu
lui, din Macedonia cruzimilor, — 
n im a! Românii din Transilvania şi 
Ungaria liberă nu se vor putea duce, 
din mila şi bunăvoinţa guvernului 
prezidat de Excelenta Voasîră.

Nu era destul, că anul trecut, pre
şedintele partidului nostru national
— un băftân de 70 de ani — a fost 
bătut cu ciomege ziua în amiaza 
mare, în prezenta jandarmilor, iar 
făptuitorii eu rămas până în ziua de 
azi nepedepsit1- Nu era destul, că 
astă iarnă, ati născocit o revoluţie 
„valahă‘‘ şi pe urmă aji trimis mi
liţia pe capul biet lor noştri bă'râni, 
care poate naveau ei singuri cu ce 
să se hrănească. Nu era destul că 
alt umplut închisorile cu fruntaşii 
noştri osândiţi pentru aşa numita 
„agitaţie"; nu vă era destul cu în
cercările z lnice de a ne amuţi şi 
stârpi, ce avem noi mai scump, lim
ba. Veniţi acum să ne întunecaţi, 
batjocorindu 1 pe cel mai bun şi mai 
nobil Român ce l’am avut vre-odată 
în Transilvania; veniţi să ne închi
de t: toate cărările ce duc spre cul
tură şi lumină.

Cu astfel de condiţii ruşinoase nu 
se va ajungi niciodată la o pace şi 
îgtelegere cinstită, eşa cum le doreşte 
în tara aceasta fiecare om cu jude
cată sănătoasă şi cu iubire de neam 
şi de moşie. Din contra, ele sunt 
menite să prouoace indignarea mui- 
timei, indignare ce uşor se poate 
preface în ură oarbă şi pătimaşă. 
Numai tiranii vechimei mai căutau 
să-şi asigure domnia sămânând vraj
bă între popoare. Şi ce-i altceva de
cât tiranie, când un guvern chemat 
să fie paznicul binelui îq tară, pă
rintele iubitor al tuturor cetăţenilor,
— nesocoteşte tot ce aceştia au mai 
drag şi mai sfânt.

De piatră ar trebui să ne fie ini
mile, să nu ne uimim şi să nu ne 
ridicăm glasul de durere în fata atâ 
tor nelegiuri şi injurii năpustite fără 
dreptate, asupra neamului nostru.

Tinerimea universitară română din 
Viena, protestează deci cu toată cu- 
rătimea sufletului tânăr în contra in
sultelor aruncate de guvernul Exce
lentei Voastre poporului românesc 
din Trans Ivania şi Ungaria.

Viena 1906, 4 Aprilie.

In numele studentimei române 
din Viena:

(ss) M POPOVICI.
(ss) CAIUS POPP.

încasările acestor 2 mari societăţi se 
fac dels Căile ferate sau Banca Na
ţională şi decişi venitele cari se a- 
rată la bilanţul acestor societăţi se 
trag tot din aceste încasări.

Ori astiel stând lucrările Însem
nează că statul gratifică anual cu 
multe aeci de milioane acţionarii a- 
cestor societăţi, — când ar fi mal 
bine ca acele parale să alimenteze 
bugetul publ'c In vederea realizării 
unei opere publice.

Iată de ce .Petrofeni* şi „Mica* 
trebue cât mai curând să treaeă la 
Stat.

M . Af,

i>e oe nu au dreptul
societăţile „Petroşeni44 >*si „Miea“ 

să existe ini forma lor actuală
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On an lie zile în redacţia ji tinomaiia gazetei noastre
Ori c»re acţiune pentru care se 

pune inimă, in amintirea ei iasă ceva 
sentiment»?, ceva duios. Aşa şi rea
lizarea mo festei noastre gasete da
torită naturei frământărilor prin cari 
am trecut, — ne lasă o amintire sen
timentală şi duioasă.

Noi »m fost ob'şnuiţl, — până 
ce-a plecat dî dr. Aurel Vlad din 
partidul naţional-ţărănesc să nu ne 
gândim la cr le materiale In ce pri
veşte susţinerea gazetei partidului şi 
susţinerea materială a acţiunii poli
tice pe care o desfăşuram. Totul era 
în sarcina dlui dr. Viad.

La un moment dat s’a produs un 
gol mare în jurul nostru Ne am tre
zit fără acoperirea materia’â nece
sară pentru a ne scoate g»z?ta, fără 
tipografie, — aceasta fiind proprie
tatea Băncii Ardeleana unde dl Vlad 
este tare şi mare, dar mai ales fără 
mănunchiul de intelectuali militanţi 
ai organizaţiei de până atunci cari 
toţi fiind în so’da dlui Aurel Visd 
sau a Băncii „Ardeleana" n’au ris
cat un act de eroism prin sacrifica
rea intereselor lor materiale, Ia faţa 
emancipării lor politice.

Astfel au rămas capete plecate: 
fratele Victor Boroş pe motivul câ 
e advocatul Băncii Ardeleana, fratele 
Cornel M.hăilă pe motivul că era pe 
atunci directorul substitut al Bărcii 
dlui Viad apoi toţi ceilalţi domni func
ţionari ai acelei Bănci.

Deasemenea membrii consiliului 
de administraţie şi cenzori numind 
Intre cei mai activi In politică pe P&r. 
Adam Basarab f. senator, dr. Romc- 
ius Dobo, Par. dr. Aurel Baciu, Au
rel Grădină cari şi-au zis că o fi ati
tudinea politică consecventă dc vre-o 
valoare oarecare, dar mai vaîoioase 
sunt tantiemele şi diurnele consiliu
lui de administraţie a Băncii diui 
Vnd. — Ei ştiau doară destul de 
bine că atunci când ar încerca să 
aibe opinie separată de a dlui Viad 
vor fi siliţi să suporte toate rigorile 
neîndurări! voevodale a dânsului şi 
vor fi scoşi imediat din consiliul de 
administraţie. Dovada acesteia o avem 
în cele petrecute cu dl Dr. Iustin Pop 
pe care dl dr. Viad l’a scos afară 
dm consiliul băncii „Ardeleana", — 
in loc sâ fi apreciat actul 
de inalţii valoare morala 
a  dlui Dr. Iustin Pop, care 
atunci când era angajat cu toată a- 
verea lui compusă dm depuneri la 
Banca Ardeleana, — şi poate era 
angajat cu toată r xistenţa lui şi a fa
miliei iui totuş nu s’a îndoit nici un 
moment să meargă pe cale pe care 
i-o indica conştiinţa Domni-sale.

Apoi au plecat şi ceilalţi intelec
tuali cum erau de exemplu colegii 
advocaţi Dr. Nicolae Mlhaiiâ, fiind 
fratele directorului dela banca „Ar
deleana", Dr. Sever Jidav fiind to
varăşul de cancelarie a lui Niculiţă 
Mihallă şi fiindcă i-au promis că-1 
numesc advocat la finală băncii din 
Hunedoara, apoi pe advocaţii Vaier 
Martin, şi Stângu Aurel cel din urmă 
fiind fiul dlui Petru Stângu funcţio
nar la „Ardeleana", — i-a moiA.it 
Costică Angelescu şi i-a dus la Bu
cureşti Intr'un fel de calitate de se
cretari ai lui, — ca peste câteva luni 
să-şi bată joc de ei, — şi bătţii să 
nn se mai poată susţtue în Bucureşti, 
— căutând apoi fiecare pe cont pro. 
pria să se chivernisească despărţim 
da-se amândoi de conul Costică An- 
gelescu

De a’tă parte Niţa Bring* Intre 
alternativa principilor şi acea a unor 
interese foarte imperioase, — de cari 
recunoaştem că nu putea abzice, a 
a’es pe cea din urmă, — iar Zeno 
Draua Va retras complect din viaţa 
politică, pe motive de ord n absolut 
intim şi personal, pe cari Insă noi nu 
le-e*m putut niciodată înţelege, nici 
nu le putem accepta.

Aceasta era la OrSştie sit raţia, 
după ce a plecat dl Aurel Vi#d. Noi 
trebuia să fim destul de dezolaţi, cu 
cu toate acestea aveam un moral 
foarte înălţător, fiindcă atitudinea 
noastră pornea din imboldurile inte
rioare ale conştiinţei şi am mai ob
servat că toţi aceia cari s’su dus ru 
dl Viad, deşi erau câţiva, toţi, dar 
absolut toţi, erau dependenţi mate
rialiceşte, de dl dr. Viad.

Notez Insă, cS nu nc-a fost uţor, 
căci a trebui» să abzic de acele a- 
punismente materiale^ ce le primeam 
dela Banca „Ardeleana" pentru re
dactarea gazetei .Solia Dreptăţii" şi 
a trebuit ca în viitor pe lângă oste
neala scrisului, făcută dm pur idea. 
lism şi devotament pentru cauză să 
şi cheltuesc dela mine pentru por
nirea ;i scoaterea la iveală a gaze
tei noastre „Solia*.

Mi- aduc aminte că tnir’o zi dintre 
cele mai frământate l-am întâlnit In 
faţa librăriei Branga pe părinte e pro- 
topop Pjiveloniu. Fiind de-o potrivă 
de bănuitori unul faţă de altul, îmi 
zice: „Ei ce vei face Domnule Her- 
iea? — acum să te vedem", — iar eu 
i-am răspuns: „Părinte protopop, eu 
■* şl vrea să cred despre mine câ suni 
dintre firele cari nu se ledoaie şi a- 
cuma am ocaziunea să mă încerc, 
iar Dumnezeu cred că-mi va ajuta,— 
astfel lacăt ve-ţi vedea cu toţii căt de 
curând". Păiiniele-proiopop imi răs
punse tot atât de neîncrezător cum 
mi-a pus întrebarea: „Să dee D-zeu 
să fie aşa".

La cltevA zile dup’aceea a ur
mat declanşarea efectivă a crizei. în
dată ce gazetele dela Bucureşti au 
adu# vestea declaraţiunn pubi ce, fă
cute de di Dr- Viad, m’ani dus la 
piiinte.e-proîopop şi ne-am hotărî» 
să facem o intervenţie colectivă pe 
lâagâ dl Dr. Viad. Am mers ime
diat ia tekloa şi am luat contactul 
cu reprezeutanţii partidului nostru 
dm alte plase, cari apoi s au  atiâns 
la Oră ştie In cunoscutul consiliu dela 
Banca „Ardeleana*, — In care ne-am 
despărţit vutualmenie de dl Dr. Viad.

După acest moment am rămas 
răsleţi Ş' puţia desonentaţi. E ade
vărat, câ aceia cari am rămas, eram 
liberi de ori-ce angajamente şi pre
judecăţi. A mai rămas cu r oi fratele 
Ghiţă Voişaau, care pe lângă toată 
boh'mia v.eţil lu', era un oui abso
lut h-târli Ia ţinuta iui In viaţa pu
blică şi a fosi dintre aceia care daci 
Ia aparenţă manifesta îngăduinţă sau 
nepăsare, în fond era cei mai tenace 
şi cel mal documentat pentru a pleda 
In sensul direcţiei noastre politice. 
De-asemenea şi di Colonel Vasile 
Băncescul şi pi ol. Samoilft Ciunti şiu.

Norocul rostru a fost câ ia şe
dinţa comitetului regional «: pariidu- 
lui, care a avut loc la sfârşitul lonej 
Martie la Cluj, — la care am iuat 
şl eu parte, — am întâlnit pe dnii 
Ion Mihalache, preş edintele partidu
lui şi Mihaiu Fopoviciu, preşedintele 
regional al partidului.

Atunci am stabil i condiţiunile 
noi de apariţie a gazetei noastre, 
primind cele mai bune îndrumări 
pentru gospodărirea ei.

Cc este mai interesant este, 
câ nu toţi au fost de părere să 
se numească numai „Solia" ga-

geta noastră, — toţi fFnd însă de 
părere că ţn ruta'rea ei trebua să 
se cuprindă şi cuvântul de „Solia*'. 
Astfel dl Preşedinte Mihalache era 
rfe părere să se numească „Solia 
Ţărănească *, dl Iulfu Maniu era 
de părere să se numească „Solia 
Poporului", dl Ionel Pop a pro
pus numele .Solia Saieor*, Ba 
unii erau de părere să o numim 
toi „S >lia Dreptăţii", — a re  era 
organ al Partidului Naţional-ţără
nesc şi să-i păstrăm continuity a 
Dl In iu Maniu însă, cu marele 
3&U spirit de dreptate, cunoscând 
şi împrejurările locale, a spus că 
nu este cu cale să pâstt'm  a:e 
laşi nume, fiindcă ori cât era orga
nul oficial al Partidului Naţiona
li rănesc totuşi era un fel de ga
zetă a d-lui V ad, înfiinţată şi sus
ţinută de el. Astfel am plecat dela 
Cluj fără să ajungem să-i dăm ua 
nume gazetei până la prima ş>  
dinţS a comitetului judeţean câ"d 
îa propunerea d-lui Dr. Atirescu, 
am convenit pentru păstrarea tra 
diţiei, să i zicem „Solia *,

îndată ce am stabilit condi- 
liunile redacţionale pentru apari
ţia gazetei, am căutat să o scoa
tem cu maximum de economie şi 
astf l nu am sngajît scoiterea ga
zetei la o tipografie, ci am scos’o 
în regie proprie şi anume: l-am 
angajat pe tânărul tipograi loan 
Crăciun din Oră ştie, care tocmai 
absoivase şcoala superioară de 
arte grafice şi i-am dat încredin
ţarea să culeagă gazeta. Câ nd ve
deam că este prea mult material 
de cules, îl mai ajutam prin an
gajarea unui muncitor suplimentar 
pe o zi sau o jumătate de zi. El 
luc a foarte sârguitor pentru a pu 
tea termina culegerea pe formatul 
acela mare de 13. pe tare ni- 
l’am ales.

La Deva am avut mare aju
tor redacţional prin articolele cari 
le-au scris dnii Dr. Iustin Pop, 
Lazăr Dânşoreanu, Iosif Roman, 
şi Iosif Demea cei din urmă dân- 
du-mi câteodată ajutor şi la co
rectarea şi la îndreptarea gazetei. 
Şi aşa am chinuit-o 8 luni de 
zile ducându-mă de două ori pe 
săptămână p e n t r u  îndreptarea 
gazetei. Ia vară a trebuit să o sis
tăm pe 3 săptămâni căci nu am 
putut să chivernisim mal bine şi 
foştii nrştr parlamentari a trebuit 
Ia mjlocul June! August să pună 
ia ăşi mâna ;n punga lor parti
culară ea să stfâng 'tn stima de 
7000 lei cu care am pornit din 
nou gazeta la drum.

Toi atunci» m’sm gândii că ar fi 
bine *ă cumpăr o tipograf,e şi astfel 
am stal ta târg chiar cu tipografia 
Hirsch din Deva unde ne tipăream 
gazeta Insă nu am putut ajunge la 
un îiţel' S. Am mai tratat şi cu tipo
grafia S h zer din Albi-Iulia, şi cu 
t pografia săteanului din Sibiu, şi cu 
firma Kalmar din Arad şi cu di Vir
gil Molm d nCraiova, — dar nu am 
afl I nimic convenabil.

In luna Decembrie dupv; ce a 
venit di Dr. N î c o l a e  P e n e s c u  
la noi am mal prins puţin curaj 
căci dumi ealui ne a pus la dis
poziţie un important ajutor mate
rial cu care am reuşit să cumpă
răm în sfârşit tipografia în care 
ce scoatem azi gazeta, — în con- 
diţiua! technics foarte mulţumitoare.

La Orăştîe venind, am avut tot 
ajutorul redacţional al dlui Proto
pop P a v e l o n i u  care cu b a tă  
inima a sărit îotr’ajutor ori de câte 
ori era nevoie de manus:ris.

IN vi putem să nu ne »* 
minţim stăruitor pe lângă 
marele sprijin al d-lui Ion 
Mihalache, preş. partidu
lui şi a d-lui IVIihaiu I3o- 
poviciu, preş. Ardealului 
şi a organizaţiei noastre 
judeţene şi de marea a. 
tenţiune a l>lui V. iverciu 
directorul ziarului „Ordi
nea66 precum şi mai nou de 
colaborarea şi sprijinul 
dlui Grhiţă l ’opp noul de
putat al judeţului nostru.

Deasemenea am avut un mare 
ajutor redacţional din partea tutu
ror celorlalţi domai din judeţ cari 
mi-au trimes nenumărate articole 
la gazetă: Dr. Şelariu, Dr. Tirea, 
Dr. Dăniiâ, Victor Savu, Leontin 
Pârvu, Alexiu David Dr. Ionel 
Ainu, Peica Andronic, Luca Dan- 
Dânarescu, A, Gecu,  A. Sămâr- 
tineanu Par, N.coia, Adv. Viorel.

Cei care ne a dat mai mare a- 
jutor administrate la tipografie 
rât şi la gazetă şi cate nu a pre
getat un moment de osteneală a 
fost dl Ion Prcsecaa care a fost 
un adevărat gospodar.

Nu mult aupâ acea a venit la 
tipografia noastră şi dl Const. Bu- 
aoiu care persecutat de tipografia 
„Solia Dreptăţii** sub motivul că 
ar simpatiza cu m.şcarea noastră 
şi sub motivul c’ar fi depus mult 
interes la Întemeierea tipografiei 
noastre, a fost expus să cu-şi 
mai poată scoate gazeta D sale 
„Noutatea'*, Dumnezeu insă i-a 
ajutat şi gazeta D-sale are astăzi 
apariţia asigurata. De-asrmenea 
harnicele meie secretare^ din birou, 
D-şoartle LmJia Oancea şi Ma- 
rioara Lazăr ia Început fără aici o 
r* triou mne spec ala, s’au pus şi 
cu toată sârgulnţa şi-au dat obolul 
muncii lor scriind adresele şi ad
ministrând gazeta.

in totdeauna am fost muiţamit 
de munca noastră de furnici. Scrisul 
şi strânsul materialului redacj>onai, 
triarea lu , achiziţionare de reciame, 
culesul miilor de utere, cari puse 
una lângă alta cu multa îngrijire ne 
dau t<xiul pe care-1 cetim, aranjarea 
gazetei, i pirea adreselor şi- a timbre
lor pâaă ia ducerea In poştă, toate 
acestea laolaltă dau gazeta pe cate 
o cetiţi Dv. In fiecare Duminecă. 
Greutăţile prin care trecem pentru 
a realiza, pierderea nopţilor Iu z ţâ- 
rie, sau graba unei expediţii ca să 
nu întâraiem un tren care pieaca 
peste o ) imitate de ceas, ne lac pe 
tcţi să ne sufocăm la mâneci, să In- 
valtm de roata maşinei, sau să lm« 
tuiăm cu zor, să lipim degetele In 
„cleuterul" adreselor sau să ne us- 
câm limba ia lipitul satelor de pă
trăţele de hâitie de câte 25 de baoi. 
Aceasta o facem cu toţii rând e ne
voie, director, redactor, tipografi, ad
ministratori pentru ca să ajungem 
ia ora fixă sâ-i punem in spate la 
Viad Adam, sacul cu gazete ca să 
nu se msi oprească pănâ la oficiul 
postai, şi de-acolo să ajungă ta ca
sele iubiţilor noştrii Cetitori.

Toate aceste greutăţi, petrecute 
In înţelegere bună, în solidaritate de 
muncă neprecupeţită, Intr’un fel de 
camaraderie a muncii, au fn istorisi
rea lor ceva sentimental şi duios.

Iată cum trăim noi de peste un 
un an de sile in redacţia fi tipogra
fia noastră.

JL>r* A ş  H »
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13-1  I u  l i n  M a n  i u
despre s i t u a ţ i a  in te x -o a ţio o a lâ

Dl. Inliu Manta. primind pe repre- 
aenlanţii prrsei române şi streine, a 
declarat următoarele In legături cu 
recentele evenimente internaţionale:

Situaţia la pol tica externă este cit 
se poate de Îngrijorătoare şi serioîsi. 
Regret că vacanţa inopinată a Camerei 
na a permis discutarea tn Parlament 
a problemelor extsrne. Din aceste 
motive d. I. Mihatache a cerut Intru* 
nirea Comisiei externă a Camerei.

Tratatele de pace au fost In uTti- 
mul timp vio ale, In special de Ger
mania. Această încălcare nouă a unui 
tratat de pace artlă snarchîa com
plectă la car# au ajuns statele, la ce 
priveşte convieţuite* lor juridică, 

T.mid;t»tea şi lipsa de prevedere 
a bărbaţilor de stat au lăsat la 
mod consecvent nes*nrţionate în
călcarea de pacte şi tratate şi 
astfel abuzul s’a prefăcut h l r ’un 
obiceiu curent, ce împinge ome
nirea Intr’un haos, car® va pro

duce inevitabil explozia războ ului.

Când Getmania a rupt recent un 
tratat, care interesează d rect cele 
mai importante state a!e imr.ii, pute
rile semnatare ţi direct intere sate s ’au 
mulţumit a lansa proteste şiconside- 
raţiuni juridice platonice, uitând com
plect că se inaugurează astfel fapte 
împlinite, cu convingerea pentru fie
care interesat că vor românea a fi 
ulterior recunoscute sau cel puţin to
lerate,

GESTUL AUSTRIEI.

In acest nou sistem internaţional se 
aşeaaă g stul Austriei, care unilate
ral şi prin surprindere calcă un tra
tat, unde Europa Centrală şl Mica 
înţelegere sunt direct interesate. Cu
nosc foarte bine situaţia Austriei şi 
că această ţari se află Intre trei fo
curi: pnmtjdia Anschlussuiul, a Habs- 
burgiior şt a politicei italiene, spune 
d. Maniu. Această situaţie ar putea 
justifica la un moment dat o măsură 
de întărite proprie, dar acest lucru 
nu trebae să-l rcaiiseze Austria prin 
călcarea samavolnică a unui tratat, cl 
pr n convingerea puterilor semnatare 
ale traistelor, că schimbarea clauzei 
|n chestiune este o necesitate abso
lută penii u Austria şi pentru menţi
nerea echilibrului internaţional m 
Europa Centrală.

ROMANIA ŞI SITUAŢIA POLITICA 
INTERNAŢIONALA.

Socotesc că din punctul de vedere

sl României situaţia este foarte gravă. 
Cred ci a sosit momentul hotărârilor 
şi faptelor serioase şi cred că poli
tica externa a Rom.nici a ajun* la 
o răspântie. Seria întreagă de încăl
cări ale tratatelor şi Întreg şirul de 
atitudini au atins indirect interesele 
României. S’a atins ;i prestigiul Ma
rilor noştri Aliaţi, ceeace este o imensă 
pierdere şi pentru noi. Din acest mo
tiv, ministrul nostru de externe a luat 
totdeauna apărarea tratatelor.

In cazul concret însi, violarea 
tratatelor interesează direct Mica 
înţelegere şi or. câtă bunăvoinţa 
ar avea pentru Austria. Romă aia 
şi Mica înţelegere nu se pot mul
ţumi cu declaraţiuni şi manifes
tări platonice, ci trebue să treacă 
imediat la acte internaţionale con
crete pentru salvgardarea prin
cipiului de drept şi menţinerea 
consecinţelor practice.

D. I. Maniu adaogă că are in
formaţii sigure ca gestul Austriei 
va fi urmat de Ungaria, evident 
nu în scopuri defensive, căci ni
meni nu se gândeşte la Anschlu- 
sui U j gârlei, ci pentru schim
barea statutului ten to ial al Eu
ropei Centrale, dela care depinde 
pacea inlregei Europe.

— Cu ce putere morală şi poli
tică am putea reprima gestut Unga
riei, daca vom râmâaea impasibil faţă 
de gestul Austriei?

TRATATUL DELA TRIANON 
VA FI APARAT CU ULTIMA 
ENERGIE.

Pentru aceste motive cred că Mica 
Antantă trebue să dovedească enei- 
gic vita! italea iaţa de aceasta piatră 
de Iacei care. Imediat şi iaiâ amânare 
trebuesc luate toate măturile în mod 
succes.v şi in intervale toarte scuite 
stabilite toate mijloacele de constrân
gere pâaâ la mobilizare, p.ntru-â 
Austria sâ lie readusa la giarea de 
drept a tratatelor, iar Uugtna îm
piedecată de a imita exemplul Austriei.

In conc uzie d. Iuuu Maniu spune: 
Iar Manie Puteri sa înţeleagă că 
aici este vorba de pacea murii 
întregi şi câ Ţara Româneasca 
şi In special Transilvani* şi Ba
natul refuza cu ultima eneigie 
orice t autive de revizuire a tra
tatului dela Tnanon.

Cum vreau liberalii 
să sărăcească moţii

Liberalii vreau prin lege să le ieie drepturile

Noi ştim că de cftnd an venit li
beralii la putere mereu se ocupă cu 
acea ca să schimbe hgea minelor şi 
pe moţii noştrii din munţii apuseni 
să-i sărăcească de tot. Ei se fac a  
nu şti că moţii sunt şi aşa lipiţi pă
mântului de slrflie, Acum mai vreau 
al faci şi această blâstămâţie iu con
tară poporului muncitor.

Astfel noi avem aşa numiţii băş
tinaşi cari au perimetre aurifere in
dividuale până la 100 ha. — Acum 
ei prin legea cea nouă liberali, —

făcută după interesele societăţii ca
pitaliste „Mica", — vr-r au să reducă 
şi să ieie de tot prin diferite con
diţii ce se pun, — aceste perimetre 
ale moţilor noştrii.

Noi totdeauna ne-am luptat la 
contra cmpiiaiişli'or nesătui şi dc-a- 
ceia ti îndemnăm pe moţii noştrii să 
se ţină numai Iu jurul nostru ş! noi 
vom duce lupta mai departe pentru 
îndreptarea soartei lor nenorocite.

I  l .

De ce şi-au făcut liberalii
die cap numai in plasa Hunedoara

Liberalii şi-au făcut de cap tn ju
deţul nostru In plasele Petroşr ni, 
Geoagiu dar mai ales In plasa Hu
nedoara. — Aceste pisse le-au con
dus ca nişte paşaltcuri turceşti şi-au 
tăiat şi spânzurat cum au voit ei. — 
Dintre aceste 3 plase s’au aruncat 
mai ales asupra plasei Hunedoara 
fiindcă au văzut că acolo populaţiu- 
nea nevoiaşe a satelor este avizată 
la c â ş t i g u r i l e  o f e r i t e  de fa
brica de fer de-acolo şi celelalte 
întreprinderi ale Statului din acea 
plasă. Şi-au dat seama că venind la 
putere vor putea prin mijlocirea a- 
cesior întreprinderi şi a conducăto
rilor lor cari eventual s’ar preta la 
asemenea ttailojii, — să strângă şu
rubul portiţ*!or po’itice din această 
plasă. — Şi-au şi încercat asemenea 
manevre cari o bună v e ms  au fost 
rodnice pentru ei. Apoi paralel cu 
această acţiune a urmat cumpărarea 
sistem rtică a fruntaşilor, căci nu a 
fost om mai de seamă la uşa că

ruia s l  nu fi bătut banul iul Iuda sau 
cel puţin perspectiva vreunei afaceri 
sau a vre-unei căpătueli, — Şi puţine 
au fost caracterele ferme, cari nu 
s’au îndoit. Dar au fost totuş, — for
mând axa de transmisiune a tot ce 
poate fi tradiţional In morala viegii 
publice din ArdeaL — Transfugii 
şi-au vâidut Ardealul, cu tradiţiile 
tai morale pentru un argint plătit cu 
cea mai neagră robie socială şl eco
nomică in regimul unei guvernări 
liberale.

Şi aşa a-4 benchetuit de atâţia ani 
liberalii din plasa Hunedoara cari au 
încălecat pe grumazul bieţilor ţărani 
şi-a bieţilor muncitori.

Rezumatul electoral dela 18 Fe
bruarie I îsă ne-a arătat că un întreg 
ţinut a’a deşteptat din somnul nar
cotic în care a ioat adus de liberali 
şi deşi avea raporturi de mare de* 
pedenţă materială faţă de cercurile 
liberale şi-a scuturat lanţurile robiei 
cu o vit jie de nedeacria. O . P-

De ce au amânat liberalii alegerile dela ARAD
jfiti de ce li frică de ele*?

In timpul alegerilor din judeţul 
nostru, s’a liberat încă un scaun de 
deputat în judeţul Arad- Astfel ar fi 
f st natural ca de îndată să-l declare 
parlamentul liberal şi să conscrie 
alegerile pentru ac-d Ioc. S'a şi vor
bit că în luna Martife vor avea loc 
aceste alegeri. — Partidul nostru a 
fi început să facă pregătirile nece
sare pentru aceste alegeri.

Câ rd au văzut liberalii că parti
dul nostru se pregăteşte serios să 
lupte cu ei şi la Arad •'a la Hune
doara şi la Mehedinţi, — «u început 
să deie înapoi cu vitejia. Deodată 
am auzit numai că alegerile dela 
Arad s’au amânat şi că nu se mai 
ţin decât la toamnă.

Să vede c’a intrat frica în liberali

şi şi-au zis că decât să păţească o 
ruşine aşa mare ca la Hunedoara 
şi la Mehedinţi, — şi dacât să mai 
cadă odată aşa de urât. mai bine 
să nu facă alegeri.

Poporul d n judeţul Arad trebue 
însă să ceara să se fixeze imediat 
alegerile pentru scaunul de deputat 
fiindcă el încă trebue să fie acolo 
în parlament să-şi spună cuvântul 
în numele Arădenilor. — Şi acesta 
este un drept sfânt pe care nu-1 pot 
lua dela Arădani, liberalii aşa cum 
vor ei.

S’au poate dnii libăruri cred câ 
nu vor mdi ejunge să întrunească 
parlamentul ? 1

G. H.

Cum îşi face cenzura de cap
Noi ştim că liberalii nu pot să 

guverneze iiră  cenzură şl stare de 
asediu f iadcă le este frică să nu ştie 
lumea tot adevărul ce se petrece în 
ţară. — De mu’te ori Insă cenzura 
îşi face de cap trecând peste înda
toririle ei. Astfel şi noi am păţit de 
multeori aşi cu deştepţii dela cen
zură. La Alba-Iulia ni s’au cenzurat 
nişte poezii cari nu aveau nimic co
mun cu ordinea de Siat. De ademe
nea ne-a venit le cunoştinţă un caz 
foarte revoltător tot dela Alba-Iulia 
petrecut cu gazeta .Acţiunea Albei"

pe eare a cioplrţit-0 intr’un mod ru* 
şinos chiir (n primul ei articol scris 
de directorul gazetei d. Zaharie.

Noi apărând principiul, — la ori 
care caz — samavolnic ne ridicâm 
împotriva guvernului liberal glasul 
nostru de protest energic strigând şi 
implorând către M. S. Regele:

MSria ta ne-apasă greu lanţurile 
robiei liberale, cu cenzură şi stare 
de as'diu!

Mâria-ta, lasl-ne să scuturăm a- 
ceste lanţuri 1

De vânzare f
Vin foarte-bun la gustat şi curat de O d o t o e ş i t i ,  
să tot bei şi să trăieşti! L i t r u  X O  L e i .  Se 
poate căpăta şi se află de vânzare pentru Sfintele 
Paşti, Dumineci şi în toate zilele la subsematul:

i o n  n p i c i i i i ,  comerciant
Oflciul-postftl J E I t ir â n  comuna B â r s & u

(judeţul Hunedoara).
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Cine sunt
Păcurariu şi Florea?

In anal 1932, fncepâudu se ex
ploatarea păduri?, pe care a cumpă
rat-o Societates-anonimă „Petroş-ni" 
(pldures cu buclnc dela Bobâln»), 
Cu această exploatare, au fost Încre
dinţaţi de societate c* antreprenori: 
Păcurariu Gheorghe din comuna Bâr. 
său şi Simion Viorea din comuna 
Noj*g.

Acestea persoane, nea vând mij
loacele necesare ia exploatarea pă
durii — au venit la mine cu gânduri 
ascunse, şi îmbrăcaţi la piei de oaie 
ca $3 le tiu şi eu aso -iat, cu inten
ţia da a mă ruina — rugâadu-mă să 
le dau alimente pentru ei şi munci
tori, precum şi tot felul de rechizite 
pentru tăiere a-pădurii. Le-»m dat timp 
da 2 kni, In preţ de 136.000 Lei 
conform înţelegerii avute. In ioc să- 
mi plătească datoria amintită, nici 
până In ziua de azi.

Ba am împrumutat lui Păcurariu 
şi o sumă In numerar de 4000 lei, 
căci nu le-a fost destul 136.000 lei 
— pe care şi-a cnmpîrat psmant şi 
alte obiecte de fo’os — făcându se 
domn pe banii met şi a altor per
soane — păgubite.

P* lângă toate acestea lucruri- 
nrpermiae, i-am spr i t  conştiincios 
timp de 1 an şi 2 Iun», ca cor d a- 
cător-exprrt, ia exploat*re, cabicare

etc. şi încă In mod-gratuit, că Păcu- 
ra.riu ţi Florea eraa inoep^biU pen- 
tru astfel de întreprinderi, făclasdu-le 
servicii-preţioase, fără ca să mă plă
tească absolut-nimic, precum nici 
suma ce-mi datorează şi’n prezent 
de 136.000 lei.

Iar In urma acestor înşelătorii am 
pSgubit ajungând Ia s*pă de lemn la 
etatea de 56 ani, ImboInSvindu-se şi 
scumpa mea soţie închizând ochii 
pentru vecie.

Ba am înţeles, că conducerea ju
deţului nostru Hunedoara — le-a dat 
poduri şi drumuri pentru construc
ţie şi reparare acestor indivizi—eeea- 
ce cred, ci din greşală — fiind in
duse În eroare autoritlţ le cari au s- 
ceasta misiune, at răgi o du-le atenţiu
nea asupra lui Păcurariu şi Florea. 
c l Cu astfel de elemente prestigiul 
şi aderenţii chiar a partidului dvoastră 
domnilor libSruşi scad zi'nic.

S î se facă lumină — cu un ceas 
mai iflte — curlţind buruienile — o- 
trăv'toare şi $*mârţa rea din partid 
până nu e târziu, făcâ’du şi o m>că 
oglindă b mii cct'tori d spre Păcu
rariu şi Florea, judecând cu dreptate 
şi cilmd Plăngerea publică•

Bobâln*, la 4 Aprilie 1936.
Ion Iancu-

Gassa de păstrare Soc. An, din Orăştie
( j u d e ţ u l  H u n e d o a r a )

înregistrat în registrul bancar din Deva sub No. 1— 1935
B i l a n ţ  î o c l i e i a t  l a  3 1  D e c e m v r i e  1 9 3 5 .

Activ. C asta: Numerar efectiv lei 
508 519; Portofoliu de titluri: I. Ti
tlu i româneşti: Efecte publice val. 
nom. lei 12 000, lei 6.592; If. Tit
luri străine vai. nom. iei 53 800, lei 
39.276; Porfoiiu de scont plătibil «nţară
a) cambii fără garanţii lei 1.169.237;
b) Cambii garantate cu ipoteci lei 
148 547; Debitori din ţară garantaţi 
cu ipoteci lei 1,219,; — Debitori be
neficiind de legea Iu hid , dat din 7 
Apr. 1934 cotă rămasă a) creanţe 
agricole lei 3,774 260; b) creanţe ur. 
bane lei T24. 392; Imobile: a) Imo
bile necesare comei ţilui proprie şi

{lentru funcţionari lei 540.053; b) alte 
mobile lei 445 000; Mobilier i«ri 1.000; 

Conturi diverse lei 10,391; Total lei 
7.358.486.

Conturi de ordine. Cauţtuni sta
tutare lei 390.000; Debitori pentru 
scrisori de garanţi* date de bancă 
In ţară lei 40.000 ; Electe spre fnca- 
ssare iei 22.3a6. — Total iei 452.396.

Pasiv. Capital social lei 2.000.000; 
Fond de rezervă lei 817.504; Fon
duri de amortjzment, a) pentru cre
anţe dubioase ie» 334 200; Fondul 
de penale lei 564.011; Depuneri spre 
fructificare din tir» pe tei men cotă 
redusă lei 3.535 461; D.vidende ne
ridicate lei 19 877; Corturi diverse 
îei 74.967; Conturi tranziton lei 
12 466. — Total lei 7.358 486,

Conturi de ordine. Deponenţi de 
cauţiuni statutare iei 390.000; Cre
ditorii pentru scrisori de garanţii 
date de bancă In ţară lei 40.000; 
Remitenţi de efecte spşe încasare iei 
22.396; total lei 452 396.

Contul Profit şi pierdere Încheiat 
la 31 Decemvrie 1935.

Debit. Cheltueli de administraţie 
lei 202.015; Impozite şi taxe lei 42.695; 
Amortizări. Diferenţe de curs la Por 
tofoliu de titluri lei 3 068; Pierdere 
rezultând din aplicarea legii iiihid; 
dat, din 7 Apr. 1934 lei 10. 337.290. 

.Total lei 10. 585.968.
C r e d i t .  Dobânxi Incassate lei 

380.401; Venitul imobilelor iei 67.178; 
Benefica diverse Ici 78.378; Acope
rirea deficitului din Creditori reva
lorizate art. 73. servind pentru com
pensarea pagubei din asanare lei 
9.770 658; Rezerve specială formata 
din revaloarea imobilului iei 263.619;

L% dîspoziţiunea direcţiunii Iei 25.734 
total lei 10.585.968.

Direcţiunea- 

< C o n v o c a r e .

Cessă de Păsfrere S, A. dri QriSgtis 
tine în ziua de 19 Aprilie 1936, la 
orete 11 a> m. în localul propriu a

LXIÎI-Iea adunarea Generală ordinară

îa care cu stima sunt invita ti onor. 
acţionari.

Dacă adunarea generală nu ar fi 
capabilă de a lua concluzii valida 
conform- art, 19 din Statute, aduna
rea generală se va ţinea în ziua de 
26 Aprilie 1936 la ore'e 11 a. m. 
fără privire la numărul acţionarilor 
prezenţi, precum şi a acţiunilor de
puse.

ORDINEA DE ZI:
1' Deschiderea adunării. 2. De

senarea a doi acţionari renbu ve
rificarea procesului verbal. 3. Rapor
tul Co 'siliului de Administraţie, ină- 
intarea bilanţului. 4. Raportul Comi
tetului de Supraveghere- 5. Hotârire 
asup a acceptării bilanţu'ui şi contului 
de profit şi pierdere, amortizarea pa
gubei rezuliând din aplicarea legii 
lich d, datoriilor din 7. Apri'ie 1934, 
şi darea absolutoriului. 6. Stabilirea 
indemnizării pieşedintelu' şi membri
lor direcţiunii, membr lor comitetului 
de supraveghere în se nzul §-tor 35. 
38. şi 42- din statute. 7. Alegerea 
preşedintelui direct unii, 5 membri» 
în direcţiune, 4 cenzori şi 4 cenzori 
supleanţi pe timp de 3 i ni. 8. Even
tual propuneri.

Conform §-lui 17. d n Statute, in 
adunerea generală numai acţionarul 
acela are cbepi de vot consultativ gi 
deciziv, care $i-a depus acţiiie cu 
cupoanele neespirate cu trei zile ină-

inte de adunarea generală. Acţiunile 
cele nouă, care încă nu sunt predate 
acţionarilor se considăr ca acţiuni 
de ou se, despre care ss pot primi 
adeverinţele cuvenite la cassa Insti
tutului. Conturile verificate de Comi
tetul de supraveghere de pe * nuî de 
gestiune 1985 se pot vede* in loca
lul institutului, cu 8 zile inainte de 
adunarea generală.

DIRECŢIUNEA.

f  D E C E S ,

10 ziua de 6 Aprilie 1936 a Înce
tat din viaţă Romulus Miclca din 
Şibot, frunissşul comunei un ban şi 
înstSrit gospodar.

11 deplâng: Solomia soţie. Profila, 
Ana şi Solomia fice, Romulus, Ion 
si Vasile fii, loan Bota şi Adam I - 
cob gineri, Mur ia Todoru noră, Mi- 
clea Traian, Mina Vlaicu şi Maria 
Frâncu surori — mai mulţi nepoţi 
şi rudenii.

înmormântarea a avut loc In ziua 
de 8 Aprilie 1936. o-ele 16 p. m, în 
cimitirul corn. Şibot.

Odihnească In pace.

In atenţia proprietari or de maşini 
pentru imbiătit cereale.

Un important îndrumător al contsbi- 
htfiţ’i in legătură cu imblătitul cere
alelor, care conţ ne şi imprimatele 
tipăriturile] necesare pentru socote
lii? unui s tz  n d* imbiătit. s* află 
da vânzare la L brărie A. HIRSCH 
din DEVA, cu pmtul foarte moderat 
de lei 6q Cum „Călăuza propri* ta
rului de batoză pentru tree rai cereale ‘ 
este unica lucrare de acest fel la noi 
n tară, cred, că cei interesaţi nu vor 

iniâizia de-a o procura la timp.

ROMÂNIA.
Delegatul Judecătoriei M ixte Orăştie Jud. Hunedoara

Pubîicaţium de licitaţie
No- G II. 4260-1936-3.

Subsemnatul delegat judecăto
resc, prin «ceas a aduc la cunoştinţă 
pubrică, că în baza decziunei No. 
3399 1935 a Judecătoriei Mix â Orăş- 
fie, efectuându se execuţie silită de 
esconte-riare în favoarea urmărito
rului Cooperativa Furnica Ludeşti 
rrpr. prin advocatul Dr. Alexandru 
H »rka din Orâş'ie, contra urmâritului 
Zgăvărdean loan din comuna Ludeşti 
pentru încassarea creanţei de Lei 
1613 capital şi acc.. s a u  sechestrat 
mişcătoarele urmâritului în valoare 
de 2200 Lei şi anum e: 1 car, 2 clăi 
de fân, 1 porc şi 1 scroafă, cari se 
Vor vinde prin licite ţie publică jude- 
căforeas ă  ce s* va ţ’nca în ziua 
de 22 Aprilie 1936 ora 17 ia locu
inţa urmăritu'ui din comuna Ludeşfi-

No. G. II. 4248—1935.
Subsemnatul delegat jddecăto- 

resc, prin aceas a aduc la cunoştinţă 
publică că în baza deciziunei No. 
3615-1935 a Judecătoriei Mixtă Oiăg- 
tii, efectuându-se txecuţis silită de 
escontenta'e în tavoarea urmărito
rului Cooperativa Furnica Lud-şti 
repr. prin advocatul Dr. Alexandru 
Herlea d n Orăştie contra urmâritului 
Mihăilă Popesc x din comuna Ludeşti 
pentru încasarea creanţei de Lei 1264 
capital şi acc». s’eu sechestrat miş
cătoarele urmâritului în valoare de 
de 2050 Lei şi anume: 2 porci, 1 car, 
2 cară de fân, cari se vor vinde prin 
licitaţie publică judecătorească, ce se

va F’nea în ziua de 22 Aprilie 1936 
ora 15 la locuinţa urmâritului din 
corn. Ludeşti.

Nr. G. II. 7 ^ 6 -1 9 3 6 -3

Subsemnatul delegat judecătoresc 
o in aceasta aduc la cunoştinţă pu- 
bl'că, că în baza deciziunei Nr. 
675—1935 a Judecătoriei Mixtă Orăş
tie, efectuându-se execuţie silită de 
escontentare în favoarea urmâritului 
Cooperativa „Furnica" Ludeşii, repr. 
prin adv, Dr. Alexandru Herlea din 
Orăştie. contra urmărite» Dăniloi Sa- 
veta m- O prin eseu din corn. Costeşti 
pentru incassarea creanţei de Lei 
1300 capital şi ace*, s’au sechestrat 
mişcătoarele urmâritului în valoare 
de 2500 Lei şi anum e: o vacă pes
triţă, care se vă vinde prin licitaţie 
publică judecătorească, ce se Va tf- 
n*»a în ziua de 22 Aprilie 1936 ora 
18, la locuinţa urmăntei din corn. 
Costeşti.

Nr. G- II. 4224-1935-2 .

Subsemnatul d legat judecătoresc, 
prin aceasta aduc la cuno?tintă nu- 
bl'că, că !n bazi deriziunii No- 
1273—1935 a Judecă oriei Mixtă 0 - 
râştie, efectuându*se ex cuţie s lită 
de escontentare în fa c e rea  urmă
ritorului Cooperaiva „Furnica" Lu
deşti reor- ?̂ rin adv- Dr. Alexandru 
Hrrlea din Oră tie, con ta  urmăritu- 
lui Andreo; Vasile 1- Ion din corn. 
Ludeşti, pentru incassarea creanţei 
de Leî 1500 cap. ş acc., s’au seches
trat mişcătoarele urmâritului în va
loare de 1750 Lei şi anume 1 scroafă 
şi un car de fân, cari se vor vinde 
prin licitaţie publică judecătorească, 
ce s e va t nea î,i ziua de 22 Aprilie 
1936 om 16, la locuinţa urmâritului 
din comuna Ludeşti şi la care lici
taţie sunt invitat» cumpărătorii a se 
prezente, cu acea observetie, că miş
cătoarele de mai sus, pe lângă achi
tarea în numerar a preţului de cum
părare, se vor vinde celui ce va o- 
feri mai mult, la caz de lipsă chiar 
şi sub preţul de estimare.

întrucât mişcătoarele, cari ajung 
la licitaţie, ar fi sechestrate sau su- 
prasechestrate şi de către alţii cre
ditori şi şi-ar fi câtigat drept de es
contentare. prezenta licitaţie conform 
§. 20 ait XLI. al legii din 1908, este 
ordonată şi în favoarea lor.

O/ă&tk, la 6 Aprilie 1936.
Deleg- jud. Flaviu Popp.

Cumpăraţi lozuri norocoase 
la subcolectura Băncii Iliescu S. A. 

Librăria
Â. Lanfer,

Una casă de fier mică
de vânzare.

Adresa la administraţie ziarului.

vanzare.
Una maş nă de treerat (tm- 
biătt), cu motor orizontal,
12 cai putere. Cursa 220—
230 ture pe minut, In bună 
stare de funcţionare şi cu 
toate accesoriile necesare, 

Controlată de M. & Ind. si Comp, 
Reg, Ti mi şoara .  Nr. 201—1935.

B  E R  I A  N, Ciiffîr,

D eponenţilo r, c lie n ţilo r ş l 
cum pără to rilo r de lo zu ri

cu ocazia Sf. Paşii, urează sărbători fericite 
B A N C A  I L I E S C U  S.  A.  -  CL U] ,

secţia  de depuneri, scont, devize, 
Lo te rie  ş l b ir °u  de vo ia j.
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Die Mloc te provocăm să dai seama 
de felul cum ai cheltuit cele 160 milioane.

Iubi(ii noştri? oareeni au auz't pro
babil mai ales în timpul ultimelor 
alegeri, si-au putut ceti pe calenda
rul liberal d n anul acesta că dl 
Miocu se laudă a fi cheltuit cu di
ferite lucrări în judeţul nostru, enorma 
sumă de 160 mii oane-

Nici noi şi nici oamenii cinstiţi 
din judeţ nu pot să afirme s:gur că 
este adevărat sau nu este adevărat 
ceiace sust ne dl Mioc.

Noi ştim însă un lucru că această 
enormă sumă a fost cheltuită după 
bunul plac al Dlui M oc şi al Comi
siei interimare judeţene- Această co
misie interimară judeţeană este for
mată numai din liberali, — eleşi pe

Din banii daţi de pomană şome
rilor de către tovarăşii lor mineri «rari 
se mai găseac în lucru, — liberalii 
dela primăriile din V, Jiului, ceri fac 
pe marii inimoşi distribuitori, — au 
găsit de bine că aer şti ban! să fie 
întrebuinţaţi pentru facerea drumu
lui la Parâng (furat şi acesta din 
programul part. naţional ţărănesc). 
Şomerilor angajaţi aci la lucru li-se

Î)l&tea ziua de lucru cu Câte 40—50 
ei pe zi. înainte de alegeri cei vre-o 
400 de aşa zişi şomeri, dela drumul 
Parâng, au fost supuşi unor nmştru- 
luiri şi umiliri cum nu-fi aduc oamenii 
aminte tă se fi petrecut înc* demult. 
Dupi alegeri 200 dintre aceştia an 
foit imediat concediaţi spunânda-li.se 
de către nişte Canalii, puşi ca să-i 
supravegheze, că sunt coccediaţ* ca 
bănuiţi că n’ar fi votat cu herr prefect 
şi că înainte de alegeri când au fost 
puşi In rând şi purtaţi pe strada 
principală din Petroşeni, n’ar fi stri
gat destui de tare şi din inimă: sd 
trăiască dl prefect Mioc, că ălari 
bunul nostru", aşa cum li-se po
runcise.

*

Domnului Ion Bâjia comerciant 
român din Petroşeni, ca răzbunare 
politică, pentru atitudinea sa dârză, 
administraţia financiară (ai cărei con.

sprânceană de dl Miocu, — ad că 
de-eceia liberali’ cu cari poete el 
lucra mai bine- Astfel fiind des’gur 
că toate paralele le-au împărţit şi 
cum au plărnrt ei.

Dacă însă d! Miocu avea de gard 
să gospodărească în adevăratul in 
teres al poporului el trebuia să con
sulte poporul prin reprezentanţii săi 
legali, adecă printr’un consiliu jude
ţean şi să dea seama în faţa popo
rului de felul cum s a u  cheltuit pa
ralele cele multe şi nu numai în faţa 
lor a comisiei interimare liberale, 
fiindcă noi cunoşteam proverbul care 
zice că: „Corb la corb nu şocate 
ochii“■ x- y.

ducători, spre ruşinea României-Mari, 
să pretează la orice îndemn u ’ât), la 
ordinul prefectului i-a urcat impozi
tul după pră?ă!!a ce are cu 53#  acum 
în mijlocul anului, când nu s’au ffteut 
impuneri, când fiscul n’a putu: face
«au respinge nici un apel.

«
Ziaristului Petru Braica, ist din 

aceleaşi îndemnuri ruşinoase, poliţia 
Petroşani i-a făcut o percheziţie do
miciliară, ra să-î găsească armă, 
după ce tot acesta fusese ameninţat 
de un bandit dda  Bucureşti cu su
primare*. Nu e de lipsă să mai a- 
mintim că nu s'a găsit absolut nimic 
asupra lui. Dar ce zice onoratul par
chet la atâtea percheziţii cari au dat 
tot atâtea greşuri şi pe care poate 
cu bună credinţă le-a autorizat, n t- 
ştiind că sunt grosolane răzbunări 
politice ?

Ţăranului fruntaş, Saturn Aural, 
din comuna Blniţa, pentru darea al
tor oameni cu cari împreună este 
trecut In cartea funduară, e mereu 
urmărit, i-s’aa sechestrat vitele şi 
acum în urmă sigilindu-i-se cămă
rile, nu poate să-şi scoată nici rulă
ri» spre a-şi primeni fetiţele să le 
trimită la şcoală-

N. J.

şi exerciţiile de gimnastică, au stâr
nit o vie emoţie în sufletul publicu
lui, cu câtă frumuseţe au executat 
mirii copilaşi programul lor, de sub 
conducerea domniei sale, care s’a do
vedit de atâtea ori o bună şi price
pută învăţătoare.

Asistent-
*

S ’AU ÎNECAT IN CANALELE 
ORAŞULUI. Oraşele cele mari sunt 
numai găuri pe sub pământ. Prin 
unele merg firele electrice, prin a l
tele merg firele de telefoane, prin 
a'tele ap% de bsut şi iară prin altele 
apa murda ă şl murdăriile oraşului. 
Canalele acestea, cum se numesc pâ
ra iele oraşului, au gurile astupate cu 
p’ăci de fier c?ri se deschid numai 
când se lucrează ceva In ele. La Ber
lin s’a deschis săptămâna trecută o 
astfel de gură. Patru copii cari se 
jucau pe acolo au căzut în canal şi 
au fost înghiţiţi de apa murdară a 
fabricilor. Trupurile lor au fost pes
cuite în răul dela marginea oraşului. 

•
S’A AMÂNAT INCORPORAREA 

RECRUŢILOR. M aisterul apărării 
naţiona e face cunoscut că Incorpo
rarea recruţilor, care urma să se iacă 
pe ziua de 1 Aprilie, a fost amânată 
pe ziua de 20 Aprilie.

Deasemenea recrutările vor con
tinua până la 9 Aprilie, când se vor 
întrerupe pentru a fi continuate după 
2 Maîu.

REGELE ANGLIEI SE VA CĂ
SĂTORI ? Se ştie că regele Anghei, 
Eduard al VllI-lea, este necăsătorit 
şi k  urcarea pe tron a spas că n’sre 
de gând să se însoare niciodată. To- 
taş se ?tde că noul rege nu şi-a lust 
de tot gîudul de a sp ctUăîori. A- 
ceasta se vede şi din fsptul, c l re
gele a înştiinţat parlamentul şi gu
vernul să se îngrijească de cneitue- 
lile pentru cazul când ar avea de 
gând să se însoare. Acest fapt a fost 
primit cu multă bucurie de întreg 
poporul englez

Dela delegatul Jud. rurale Geoagiu ju d . Hunedoara

No. 1093—1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Delegatul Judecătoriei rurale Ge

oagiu aduce la cunoştinţă generali, 
că In baza deciziunei No. G. 354— 
1936 a Judecătoriei rurală Geoagiu

s’a efeptmt execuţia de escontentare 
şi în baza deriziunii Nr. G. 354—936 
a Jud. rurală Geoagiu în cauza exe- 
cuţionall a urmăritorului Iosif Sera
fim dom. In corn. Băcăinţi, în contra 
urmărite! dom. In comuna Băcăinţi 
pentru suma de lei 2595 capital şi 
accesorii, fixează termen de licitaţie 
publică pe ziua de 15 Aprilie 1936 
orele 2 p m- In baza art 20 al legii 
XLI: 1908 când se vor vinde mobi
lele : 20 saci de porumb cu tulei, un 
viţel roşu ca alb de 3—5 luni, 50 
ferii de v 'n ; două buţi a 50—60 ferii, 
una cadă fără capac de 40 ferii şi 
un voj de 80 litre evaluate în sumă 
totală de lei 5000, celui care oferă un 
preţ mai urcat pe lângă plata făcută 
în numerar imediat.

In caz necesar mobilele se vor 
vinde şi sub preţul de estimare.

Geoagiu, la 27 Martie 1936.
Delegat jud.
M- Cinghe

Dela Delegatul jud. ru ra lă  Geoagiu jud . Hunedoara

Nr. G. 1095-1936

Publicaţiune de licitaţie.
Delegatul Judecătoriei rurale Ge

oagiu aduce îa cunoştinţă generală, 
că In baza dectziunei Nr. G. 1466/4 
—1932 a judecătoriei rurale Geoagiu 
s’a efeptuit execuţia de escontentare 
şi în baza deciziunei Nr. G. 32 3— 
1935 a jud. rurală Geoagiu In cauza 
• xscufională a urmăritoarei S â r b  
Gheorghiţa domiciliată In comuna 
Ceru Băcăinţi In contra urmâritului 
domiciliat în comuna Ceru-Bâcăinţi, 
pentru suma de lei 8600 capital şi 
accesorii, fixează termen de licitaţie 
publică pe ziua de 15 Aprilie 1936 
orele 5 p m. în baza arl. 29 aI legii 
XLI: 1908 când se vor vinde mobi- 
bîieie: un caz un pentru fiert rachiu 
cu toate accesoriile; una batoză mică 
de îreerst cu colţi; un motor marcă 
Americană 4 Hp. Nr. O 1058; u t»  
iapă reşie de 3 ani, una iapă roşie 
de 6 ani, una căruţ* de povară cu 
osii de fier, două vojuri a loO litre 
două vojuri a 70 litre, două vojuri a 
60 litre, un butoiu de 30 ferii, două 
buţi a 70 ferii, evaluate In sumă to
tală de lei 20.360 celui csre oferi un 
preţ mai urcat pe lângă plata In nu
merar făcută imediat.

In caz necesar mobilele se vor 
vinde şi sub preţul de estimare.

Geoagiu, la 27 Martie 1936.
Delegat jud.
M. Cinghe-

Răzbunările prefectului Mioc

ŞTIRI
A n u f t ţ .  Cine a pierdut în ziua de 

4 Aprilie 1936 pe strada 
principală a oraşului suma 
de 130 lei să se prezinte 
s ’o ridice la Dna Arineta 
Mania.

«
SE PRIMESC în muzica Centru

lui de Instrucţie Nr. 7 Jandarmi, 10 
copii In etate de 12—15 ani, de na
ţionalitate români «au germani.

Condiţiunile de primire se pot ve
dea la Poliţia locală.

CERCUL CULT. PETRILA şi-a 
ţinut şedinţa culturală îa satul Ciffija 
tu ziua de 22 1, c.

Lecfia practică a fost ţinută de 
dna A. Vârvouiu la grădiniţa de copii, 
fiind clasificată cu f. bine reuşită.

După mast a avut loc şedinţa pu
blică, la care au participat toţi stUenii 
şi muncitorii din sat. Conferenţiarul 
zilei » fost directorul şcoslei din loc 
dl Ioîh SKmârtmeanu care le-a vorbit 
despre „Obligativitatea înv. primar*, 
*ră*ându-le cit de importantă şi In. 
semnată este această prob’emă pen
tru şcoriă şi neam. De asemenea este 
vrednică de remarcat harnica învă
ţătoare Sabina Cismaşiu dela grădi 
oiţa din loc; care prin jocurile el 
pregăt.ts cu atâta măeatrie „Arde- 
Munca’, „Miatreaca", .Cisiceasga*

p
I Fl-ŢI S U P E R S T I Ţ I O Ş I I  J

Primăvara: REÎNVIEREA VIEŢII!
Sfintele Paşii: SABATOAREA BUCURIEI I 
Lolerie: NOROCUL!

« g

La tragerea
LOTERIEI DE STAT 
de Sfintele P a ş t i ,  din

15 APRILIE 1936
Puteţi întâmpina norocul cu un câştig!

Viaţa I )v. va reînvia !

CÂŞTIGURILE CLASEI 2-a:
5 câştiguri â Lei 1,000.000'— Lei 5,000.000 —
şi încă alte 11003 câştiguri __ „ 21,897.012'—
Total 11.908 câştiguri în suma de Lei 26,897.012'—

Dacă nu aveţi loz, puteji cumpăra! 
Dacă aveţi, să reînoiţi Ia iîmp:
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PLOIE LA PORUNCĂ. Ua cres- 
cilor de animale din Loadra nu era 
liniştit c ld  nu putea să ţină croco
dilii şi alte animale mar?. Acestea 
trăSBc prin Africa,. In ţinuturi un<te 
plouă puternic în fiecare si. Aduse 
In Europa, pier cu toată îngrijirea ce 
*e pune pentru ele. Un englez, ce 
s’a gândit? Să aranjeze cumva ca să 
ploaie îfl fiecare peste locul unde 
stau animalele. A vorbit cu un in 
giner care cu ajutorul unor aparate 
face să p'oaie la poruncă. De atunci 
crocodilii o duc cu mult mai bine 
ca înainte.

*
RĂMĂŞAG nenorocos. Un ăme- 

rican numit Ho va. d M Her, s’a ră- 
mlşit cu altul că mâaaă mâncirea 
alor 12 persoane. A înghiţit 8 bifte- 
curi, 28 felii de pine, 12 ouă, două 
borcane cu dulceaţă 12 prîj turi şi 
şi a beat două cafele. Pe masă mai 
era de mâncare. I s’a făcut taaă rău,
ducâadu-1 la spital, a mont.

«
NENOROCIRE DE AEROPLAN 

Căpitanul Opriş, împreună cu soţia 
sa au plecat cu aeroplanul del a P a 
ri* ca să ajungă Iu ţari. Ajunşi în 
Iugoslavi*, aproape de Sarajevo, au 
fost siliţi s i se coboare, deoarece s’a 
stricat ceva fa aeroplan. Căpitanul a 
scăpat neatins, soţia sa a fost uşor 
rănită. Căpitanul Opriş e acela cs^e 
a condus aeroplanul cu care acum 
sunt şase ani s’a întors M. S. Regele 
In ţară.

*
SĂNĂTATEA ESTE CEA MAI 

MARE AVERE Unul dintre cei ma? 
bogaţi oxmeni din lume este fără în
doială miliardarul american Roktfe- 
11c r, regele peti olului. Ei bine, acest 
miliardar nu poate mânca. d;n cauza 
unei boale de stomac, decât pâae ş 
lapte. Un bancher paired de bogat, 
cu numele H ope, n’avea voie să 
mănânce decât legume. Văaâad odată 
o friptură bună de viţel, a zis: „Aşi 
da o jumătate de milion, daci a-fi 
putea mânca o astfel de friptură".

9

UN ŢIGAN AJUNGE MEDIC. 
La Budapesta este un ţigan, cu nu
mele Faxkas Joska, care ease condu
c ă to ri unui taraf şi câatâ In fiscare 
seară tatr’o cafenea din Budapesta. 
Ei bine, ce s ’a socotit ţiganul nostru ? 
Să înveţe. A făcut pe râad clasele 
de liceu, şi-a luat bacalaureatul, s’a 
înscris apoi la universitate, la medi
cină, şi. a dat toate examenele, iară 
Intr’una din zîle'e trecute a foat de
clarat doctor în medicină. Iată, ce e 
In stars să facă râvna şi hărnici» 1

Publieaţiune.
Comuna Ulm. vinde prin licitaţie. 

Dîiblicâ în ziua de 19 Aprilie 1936, 
ora 11. Ia Notariatul C rhăi cu res
pectarea art 88 — 110 L, C. P. şi con- 
di iunifor speciale, materia.ui icmnoz 
esenţă stejar, de pe 3,99 Ha. Preţul 
de strigare Lei 42.633 pius cheltue- 
Iile de lăere. Gar&Lţa provizorie b%.

In caz de lipsă sau insuficienţă 
de concurenţi, licitaţia se va ţinea 
la 26 Aprilie 1936, In aceleaşi con- 
diţium fără altă publicare.

Primăria.

Publieaţiune
Se aduce la cunoştinţă publică cl 

Io conformitate cu ordinul Prefecturii 
Judeţului Hunedoara No. 5051/1936.

toţi contribuabilii oraşului Orăitie 
cari au rămăşiţe din tix* comuna e 
scadente la 1 Aprilie; 1934 pot să le 
achit? prin preaăaţil ?n natură, soco-

Giranf’■ D?. ALEX HE RL E A

tindu-ae 100 le! la ua m.3 pietriş 
trmapoitas şi 60 lei pentru ziua de 
lucru cu braţele.

Lucrarea ae poate executa până 
la 1 Maiu 1936.

Cei ce au asemenea rămfşiţe şi 
doresc a le achita prin prestaţi» &e 
vor prezenta la Primăria oraşului, 
unde li-se vor imjica porţiunea de 
drum şi se vor da informaţii’e nece
sare.

Orăştîe, la 24 Martie 1936,

Publieaţiune de licitaţie
No. 1332-1931.

Subsemnatul Portărel aduc la cu
noştinţă publică cum că lucrurile ur
mătoare : 2 vaci roşii cu alb, 5 ca
pre şi un car p*n’ra vaci, care In 
urma decisului No. 141—1931 ai Ju
decătoriei Puf au fost sechestrat ia 
3 Iulie 1931 In favorul lui Alexan
drina Popa repr. prin Dr M»bai Ti- 
rea îo potriva urmăriţilor din Ohaba 
de sub Piatră, pentru încasarea ca
pi ta.’ului de lei 28.300 capital şi ac
cesorii şi c*re sau preţuit In 11.5 0 lei.

In baza decisului No. G, 1547— 
1931 a Judecătoriei Pui se fixează 
tenacii de licitaţie pe ziua de 17 
Aprilie 1936 orele /IV* a■ m- în Co
muna Ohaba de sub pjatrâ la faţa 
locului, averea sechestrată se va vinde 
cu bani gata, iar In ca* necessr şi 
sub preţui de strigare.

Petroşeni la. 13 Martie 1936
Portărel: Indfscifrabil

Publieaţiune de licitaţie.
No. 48-1936.

Subsemnatul portărel aduc la cu
noştinţă publiiă cum că lucrurile ur
mătoare: 3 porci 1 negru şi 2 aibi 
şi usa iapă zlb^, « r e  In urma deci- 
ssului No. 1469—1935 al Judecătoriei 
Pul au fost sechestrat la 13 Septem
brie 1935 In favoiul lui Păirosacu 
Eva prin Dr. Mihai Tirea In po riva 
ur măritului din Ohabi-Ponw, pentru 
încasarea capitalului de lei 1000 capi
tal şi accesorii şi care s’au preţuit 
ta 6000 Ier.

rea capitalului de lei 580 capital şi | 
accesorii şi care sau preţuit ta 6000 lei.

In baza decisului No. G. 3463— 
1930 a judecătoriei Pui se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 17 Apri
lie 1936 orele 3 p. m- ta comuna Să
lajul Superior la faţa locului, averea 
sechestrată se va vinde cu bani gata, 
iar Io caz necesar şi sub preţul de 
strigare.

Petroşeni la 13 Msrtie 1936.
Portărel: Indiscifrabl?.

harnici strângătoi 
(ie abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
„SOLIA* 5 abonaţi plătii’, 
va primi gazeta noasfră în 
mod absolut gratuit»
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici sirângStori de 
abonamente.

O  o  v â n z a r e :

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

JL»u.p JPetru
din BORCEA-MARE-

<je vânzare cu 3
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de var* şi grădină. In Str, 
Mirots Grisrtea No. 3, se vinde 
dia măn* liberă.

Catra iubiţii noştrli cetitori
Impîinlndu-se în curâ îd un an 
de zile dela apariţia g a ze t e i  
noastre, — pe care-o scoatem 
cu enorme sacrificii, vfi rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a p’ăcut să vă desfătaţi 
mintea r  sufieiul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi la exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de Iei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi în viitor să asigurăm ar 
pariţia ei»

De vânzare
Ua taur de vânzare, de ! 
an şi 2 luni, rasă zinteu- 
tal, se află de vânzare bu

Costa Wic.
d in  M Ă R T I N E Ş T I

Casă de vânzare.
Casa Re un. Meser. Rom, Orăţtie 
aflătoare ta colţul Str. Şagnna si Gfa. 
Coşbuc, vi*-au vis de edificiul Fostei, 
se vinde ta condiţifini favorabile. 
Casa şi terenul e destul de spa
ţios pentru două case, anume cu 
o poartă ta Str. Ş a g u n a ,  iar a 
doua unde se silă d« present, 
Astlcl se vinde fi ta două părţi. 

Doritorii a se adresa D-lnl: 
DUMITRU MARTIN, 

preş. Reon.

Cetiţi şri 
faceţi 
reclamă

In b»za decisului No. G. 1318— 
1935 a Judecătoriei Pui *e fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 18 A- 
vrtlie 1936• ora 5 p- m. ta comuna 
Oh*ba-Poaor la faţa locului, averea 
sechestrată se va vinde cu bani gata, 
iar in caz necesar şi sub preţul de 
strigare.

Petroşeni la 13 Martie 1936.

Infer mitţiuni la administraţia s Jarul uf 
“Solia" din Orăştie. numai în gazeta „Solia"

M o r a r  I  v i m
Portărel: îndiscilrabil.

Publieaţiune de licitaţie.
No. 14—1936.

Subsemnatul Portărel aduc îa cu
noştinţă publică cam că lucrurile ur
mătoare : una coiarcă cu porumb şi 
2 cai la păr unui negru si unul roşu, 
care ţn urma decisului No. 3463— 
1930 al Judecătoriei Pui au fost se
chestrat ia 10 0:tom vrie 1935 ta fa
vorul lui Ianc Ştefan repr. prin Dr. 
Mthsî Tire» Ia potriva urmăritului 
dm Să *ş il Superior, pentru Incasa-

Caut post ca morari, la moară siste
matică sau cu motor, ori apă — Tot 
odată cunoscând şi montajlu, la mori 
sau m o t o a r e  de benzină, Gaz sărai, 
Abori, Electrică şi Motorină.

Doritorii sunt rugaţi a se adresa la:

MAXIM COZACU
in o rar

Corn. Părtineşti u. p. Orăştie

Atenţiune! Atenţiune!
Subsemnatul aduc la 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" Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

să aibe 2 — 4 cl. sec.
Rog şi pe mai depaite sprijinul onor. public 

DUMITRU PARDOS, m. legălor de cărţi.

Tiparul Tipografici .LUMINA*, Orăştie 1936»


