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Ţăranii din judeţul Hunedoara ca
ri în trecut au ştiut sâ facă revoluţii 
pentru apărarea libertăţilor şl dreptu
rilor lor trebuîeşte şl asiăzi cu aceiaş 
îadâsjire să lupte î i  contra guvernului 
şl In contra tuturor acelora cari îşi bat 

joc de libertăţi şi de lege şl cari vreau 
dictatură.
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Apare săptămânal tub îngrijirea unui 
comitet tk  redacţie.

D r e c to r t  D f. A le x . H e r t e a
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In slujba idailoi generoase.
Către studenţimea Universitară din Judeţ!

M a r i  a d u n ă r i
naţio ii al-ţărăniste
în plasele Ilia şi Dobra

d i n  j u d e ţ u l  H u n e d o a r a .Iu b iţii m ei colegi m a i tineri,

Am fost întotdeauna un entuziast 
pentru tinerele, pentru avânt, pentru 
lupta în slujba ideilor generoase• Şi 
a şa i stă bine tineretului• De acela 
mă mişcă orice manifestaţie « tine
retului universitar aşa cum a-ti a- 
ranjat si vot în acest an. Am  luat 
parte cu dragă inimă la serbarea 
voastră, în care a ti prezentat revista 
. 0  VIATĂ DE STUDENT\

Vă scriu aceste rânduri acum du
pă ce ati terminat turneul vostru fi
indcă nu as fi voit să tulbur proectele 
voastre. Dar acum mă văd. obligat 
să arăt că serbarea voastră nu a fost 
una studentască aga cum credeam 
că este, când a-ti venit să ne invi
taţi ci dimpotrivă ne-ati indus în e- 
ware si sub masca unei serbări stu
denţeşti a-ti aranjat o adunare poli
tică- Un lucru inadmisibil atunci când 
aveţi pretenţia să strângeţi publicul 
în jarul vostru pe principiul social 
st pe consideratiunl de sprijinire a 
atudentimei st a tinerimei intelectuale. 
Nu aveau decât acea parte dintre sta- 
denti cari fac o anumită politică să 
anunţe că serbarea se face în acel 
spirit st atunci fiecare trăgea conse
cinţele s ’au făcea asa cum credea el 
că este mai bine, dar în deplină cu
noştinţă de cauză- Şi atunci am
început să cercetez cum stau lucru
rile şi-am aflat că aceia cari azi for
mează aşa numita oficialitate a stu
dentimei reprezintă Garda de fer şi 
pentru aceasta o seamă de tineri din
tre cei mai studioşi nu activează în 
sânul societăţii lor, fiindcă ei cer ca 
societatea să se menţină pe o linie 
pur studenţească si nu pe una poli
tică- Asa se explică apoi că studenţii 
membrii unor fruntaşe familii chiar 
din Orăstie nu au luat parte la ser
barea lor- Şi-apol cu cine voesc ei 
să facă petrecere în Orăstie dacă nu 
cu localnici?

Dar nu ar fi fost nimic dacă din 
motive de concurentă şi opoziţie în 
sânul societătei unii s’au alţii sa r  fi 
retras, numai că aceşti băeti buni 
s 'au retras în mod demonstrativ fată 
de tendinţa de-a politicianiza socie
tatea studenţilor. Această tendinţă s a  
putut verifica chiar la serbare căci la 
începutul piesei a tinut o cuvântare 
preşedintele în care s a  desprins ac
centul politic iar în cadrul piesei un 
actor îmbrăcat în cămaşe verde a ti
nut un discurs cu un caracter precis 
gardist. Dar nu numai atât, nu s'au 
mulţumit cu manifestaţia lor proprie 
d  au mai angajat şi alţi gardişti în 
afară de societatea lor ca tă  le facă 
atmosferă, — aşa de ex. d- lordache 
Popa înv- din Romos umbla prin 
salâ şi vindea cârti poştale cu sim
boluri gardiste.

Toate aceste fapte au dat un as
pect politic acestei serbări iar voi 
conducdtorit societăţii în acest fel a-ti 
îndepărtat societatea dela scopurile

ei pur culturale şi studenţeşti lovind 
într'un întreg trecut de luptă pentru 
cultură $f împotriva violentelor aşa 
cum era tradiţia în societatea stu
denţească a Hunedorenilor, — Voi 
trebuie să deveniţi aristocraţii culturii 
împotriva violentelor cari contrazic 
esenţa civilizaţiei- Numai aşa puteti 
să continucti lupta în slujba ideilor 
mari şi generoase în folosul celor multt 
şi săraci, fiindcă violenta duce la te
roare, iar teroarea este dictatură care 
în loc să elibereze şi să emancipeze 
popoarele pe linia aspiratiunilor so
ciale si economice, le subjugă.

Iată de ce în slujba ideilor mari 
şi generoase pateti să stati cu bune 
rezultate prin armele unei culturi a- 
deoărate şl îmDotrivindu-Vă violen
telor şi tendinţelor teroriste căci aşa-i 
stă bine unui intelectual şi unui th 
năr, iar când încurajaţi curente cari 
practică violente nu vă găs:ti pe li
nia datoriei voastre fată de popor 
fată de tară şi înălţarea ei culturală- 

I ) r .  A .le x . H e r l e a
fost preşedinte al studenţilor Hunedorenl.

Telegrama d lui I.Maniu
adresată văduvei iui Stelescu.
Ziarul „Cruciada Românismului* 

publică următoarea telegramă, trimi
să de dl Iuliu Maniu, fort preşedinte 
al consiliului, văduvei lui M. Stelescu:

„înfiorătorul atentit săvlrşit contra 
soţului Dv. mă îndurerează nespus. 
Rog primiţi cele mai adânc simţite 
condoleanţe. Deplâsg Ţara al cărei 
regim nefast şi procedeurile sale de 
revo’tătoare ilegalitate a împins lu
crurile şi oamenii până la a se folosi 
de astfel de mijloace In luptele po
litice şi a creia o atmosferă, care face 
posibilă o astfel de procedare pro
fund condamnabilă.

IULIU MANIU,

1_>1 Titulescu
ş i  c e n z u r a .

S ’a scris nu demult şi s’a vot bit 
mereu, că pistrsrea cenzurii ia noi 
în ţară s’sr datora dlui ministru de 
externe T taleacu, care ar fi cerut-o.

Ministerul de externe vrând să 
risipească aceste afirmări, a dat un 
comunicat, prin care declară că Dom
nia sa nu m cerut niciodată să se in
troducă cenzura şi nici nu o spriji. 
neşte.

Declaraţiile acestea ne arată lim
pede, că cenzura este ţinută numai 
de aceia cari stau in capul guvernu
lui, adecă de domnii Titârescu şi 
Inculeţ.

In urma dispozi iunilor date de 
conducerea centrală a partidului Na
ţional-ţărănes i pi a îndemnului Dlui 
lul’u Men:u făcut prin magistralul 
discurs ţinut la Vmţul-de-jos oigani- 
zaţiunea locală a partidului Naţio
nal-ţărănesc a ţ nut mari adunări în 
zilele de 19 şi 20 Iulie a. c. în co
munele: Ilia, Zam. D bra şi Ohaba.

Deşi căldura a fost dogorâtoare 
ţăranii au alergat în număr foarte 
mare să as cu te pe conducătorii lor 
manifestând astfel voinţa hotărâtă că 
vreau o sc himbare a situaţiei actuale 
create de nefastul guvern liberal care 
nu este al ţării si nu mai reprezintă 
naţiunea.

Prin întreruperile înţelepte ce le-au 
făcut ţăranii în decursul cuvântărilor 
s’a dovedit încă odată că au o în* 
na'tă educaţ e cetăţenees :ă şi că sunt 
edificaţi dec lin asupra stării nenoro
cite în ca?e se află nebunea şi că 
uit mul ior reazim îl formează parti
dul Naţional-ţărănesc în al cărui con
ducători şi program au deplină în
credere.

Dăm în rezumat cuvântările cari 
au fost ţinute la aceste adunări.

Adunările au fost deschise de Dl 
Leontin Pâivu advocat în Bucureşti» 
pr şed mele plâştlor lUa şi Dobra un 
vrednic fiu al ţinuturilor noastre» care 
aduce mulţumiri şi elogii ţăranilor 
despre felul si modul demn cum a 
Ştiut să-s b c ă  datoria cu ocazia a- 
iegerilor din 18 Februarie 1936. Scuză 
tipsa Dlui deputat Ghiţâ Pop, care din 
motive de sănătate n'a putut lua parte 
ia aceste adunări.

Domnul î .vâţător Peica Andronic, 
secretarul plasei liia dândui-se cu
vântul a spus între ahele:

„S mt m n ine o mândrie sufle
tească când pot vorbi la o adunare 
pohtcă pe aceste piaiuii în fala a- 
celor vrednici ţărani cari au ştiut lupta 
pentru Lbertăţile si drepturiie lor* 

Pentru aceleaşi libertăţi si pentru 
mai multă dreptate socaiă  care as
tăzi sunt ameninţate de falsi neţiona- 
i,şti Poporul românesc trebuie şte să 
lupte cu înverşunare*

Haosul s> moralitatea pe care o 
vedem azi nu si are precedent în 
viaţa poporului român. Guvernul li
beral care nu mai reprezintă ne J u 
n ta  încurajeze anarhia s> moralitatea 
în această ţară el care ar fi chemat

să apere ordinea în Stat gi să deie 
exemplu de moralitate. Amatorii de 
dictatură si'au  scos naţionalismul la 
licitaţie, se r'dică contra evreilor dar 
răp jn  în mod miselesc buni români 
cum a fost Duca si Stelescu. Acest 
naţionalism sângeros este străin de 
sufletul nobil al poporului român.

Partidul Naţional-ţărănesc prin 
progam ul său urmă eşte ridicarea 
ţăranului român care este talpa ţării 
pentru a transforma starea jalnică de 
azi într’o stare de presperitate si li- 
bertate.

Preotul Mrliner Furdui face un 
portret al ţăranului Ardelean care a  
avut de suferit mult depe urma un
gurilor. Arată cum domnul Iuliu Ma
niu este un trimis providenţial pentru 
poporul românesc si că ultima nă
dejde si speranţă numai dela parti
dul n&ţional-ţ 'rănesc si Domnul Iuliu 
Maniu si Ion r Mihalache mai poate 
veni.

Cuvântarea Dlui advocat 
L E O N T I N  P Â R V U

Domnia Sa face o amplă expu
nere a situat ei politice de azi spu
nând în rezumat următoarele: 

„Toată lumea se aştepta ca după 
alegerea dm 18 Februarie când na
ţiunea s’a pronunţat hotărât contra 
guvernului ca acesta să plece.

Nu s’a întâmplat acest lucru fi
indcă la noi nu mai funcţionează în 
mod normal regimul constituţional. 
Maiestatea Sa Regele după constitu
ţie este chemat să he un arbitru să 
cheme la conducerea ţării pe aceia 
care-i doreşte naţiunea si să înlăture 
orice guvern de îndată ce constată 
că naţiunea esîe contra lui. Pentru 
a  uza de aceste drepturi Maiestatea 
Sa Regele trebuieste să cunoască si
tuaţia reală din ţară, cum insă Re
gele este informat de sfetnicii săi cari 
sunt Miniştrii si cum asiăzi miniştrii 
liberali ascund adevărul si prezintă 
situaţia din ţară în mod fals, Maes- 
tatea Sa Regele nu este în deplină 
cunoştinţă de dorinţa naţiunii ca să 
poată să s exercite prerogativele 
constituţ onaie. Asa de exemplu li
beralii au avut curajul să spună In 
parlament si cu siguranţă si Maies
tăţii Saie Regelui că în judeţul Hu
nedoara sunt numai comunişti fiindcă 
ce altceva poate însemna afirmaţiu- 

nea că domnul deputat Gh ţă PcPP a
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fost ales pi tr m s în parlament de
către comunist;?

Pr n această tfirmaţie mincinoa
să s’a adus o insultă poporului ro
mânesc de pe aceste plaiuri unde 
94# sunt români neaoşi si cari nici 
nu ştiu si nici nu vreau să audă de 
comunişti.

Pe lângă că nu informează pe 
Maiestatea Sa R-g le în mod cinstit 
asupra situaţiei din tară mai au cu
tezanţa şi neruş'n irea săp ez in tep e  
conducătorii partidului nafonal ţără
nesc în special pe domnul luiiu Ma- 
niu ca duşmani, ai Regelui şi a mo
narchies Cred că lumea a uitat că

F r u n ta ş i i  noştri.
Membrii biroului.

Dr Emil Şelariu .

rr.'f

Dr. M ihai Tirea

Pr. Vaier Paveîoniu.

Adv, Lazar Bânşoreanu,

Hn-’şte şi guvernul care va fi chemat 
de naţiune să conducă statul va pu
tea lucra în linişte pentru binele po
porului.

Cum în toate manifestsţiunile de 
lân ă  acam neţiunea s’a pronunţat 
pentru partidul naţionaî-ţă'ănesc a- 
cesta va trebui să formeze guvernul 
d -; m âne. De eni de z îe conducă 
torii partidului naţional-ţărănesc s’au 
gând t şi au făcut un program prin 
care vreau să facă mari schimbări 
economice şi f nanciaie pentru a ri
dica net unea românească- Pr.n rea- 
1 zarea statului ţărănesc totul se va 
schimba în bine în aceestă tată. 
Ţara noastră este cea mai bogată 
din Europa d -r din nenorocire cele 
mai multe bogăţii nu sunt în mâinile 
românilor ci in mâna străinilor cari 
le eu acaparat atât prin vitregia vre
murilor cât şi cu ajutorul românilor 
blăstămati care s’au făcut cozi de to
por şi au ajutat pe aceşti străini să 
acaoarezs bogăţi le tării.

Marele fabrici şi industria sunt 
aproape toate în mâ nile străinilor 
care exploatează fără milă poporul. 
Pentru remedierea şi naţionalizarea 
acestor b:gătii se impune ca să se 
precedeze făiă întâi zicere ia expro
prierea şi slatizirea ior desfiinţăndu- 
se toate cartelurile. Deasemenea ire- 
buieşte ca Banca Naţională care a 
fost şi este în mâna şi slujba libe
rărilor şi j dan lor să f e făcută bancă 
de stat pentru ca să poată ajuta po 
pc rul prin credite pe care să le aco de 
băncilor mai mici şi să numai facă 
ca pâ ă azi când toate băncile jido
veşti şi străine primeau bani cu ne
miluita iar băncile româneşti şi mai 
ales băncile din Ardeal nu primeau 
nici un credit- Partidul liberal este 
compus mai muii din banc hei i care 
t n şi şi apără pielea tor şi uită de 
n-cazurite poporului.

Aşa se ( xplicâ de ce au înt«odus 
în legea conversiunii un articol în 
care sîatul trebuit şie să despăgu
bească băncile cu sume de mil.arde. 
Partidul national ţărănesc mai este 
arătat că ar fi comunist. Aceste a- 
firmatiuni sunt mincinoase şi calom
nioase. Paihdui neţonal tătăresc şi 
conducătorii lui sunt cei mai mari 
duşmani ai comunismului şi dacă ci 
neva Vine în m jlocul Dyoasrâ cu 
astfel de idei să  nu-i asculte ti Şl să-i 
întoarceţi spatele fiindcă cine pro
pagă comunismul lucrează contra na
ţiunii româneşt', Aceste minciuni ie 
scornesc mai ales aşa num,ti naţio
nalişti d,n frontul românesc, Partidul 
Gogist şi garda de fier can vreau ca 
să Vă momească ş. să Vă despa tâ 
de partidul not one 1-ţărănesc ca pe 
uimă să poată face dictatură. Cei 
mai mu li din conducătorii acestor 
grupări au făcut şi fcc şi astăzi a- 
faceri cu jidanii şi cu străinii. Pro
gramul lor se reduce în a striga jos 
jidanii dar nu arată cum rezolvă ma
rile dureri ale poporului românesc. 
Partidul naţional-ţărănesc este ade
văratul part d naţionalist fiindcă In 
el se află toţi oamenii care prin fap
tele lor s’au dovedit afibum  româii 
şi cari au un program ca să ridice 
să înstărească şi sa înscă. zeze în 
t°ate drepturile şi bogăţiile acestei 
tân pe români. Conducătorii acestor 
grupări aşa z>se naţionaliste vreau ca 
statui nostru să se despartă de po
poarele can ne-au ajutat în războiu 
să facem România mare şi îndeamnă 
lumea ca să simpaiizeze şi să facă 
legătura cu Germama. Aceas ă faptă 
a lor este o adevărată trădare de

neam fiind*- ă Germenia ne-a cotro
pit în rSzhoîu şi German a ajută şi 
as’ăzi. Ungaria care vrea cu orice 
preţ să cucerească Ardealul- De a- 
ceia pe aceşti oameni care vin în 
mijlocul poporului înbrăcati în tot 
felul de cămăşi cu cântece şi ca*i 
caută prin toate m jloacele să înşele 
poporul numai şi numai în scopul 
de a face dictatură ca apoi să arun
ce naţiunea în mâinile Germaniei şi 
prin aceasta să pericliteze hotarele 
sfinte ale tării noastre* Aceşti oame
ni întrebu nţează în propaganda lor 
bâta Şi revolverul şi nu cuvântul. 
Prin faptele lor vreau să provoace 
în ţară anarhie ca pe urmă să poată 
să justifice dictatura. In acţiunea ior 
păgiib.toare pentru naţiune sunt aju
taţi şi încuraja t< de guvern cu sco
pul ca să lovească în foita şi în con
ducătorii partidului naţional-ţărănesc.

Aceşti oam ni împreună cu libe
ral i caută ca prin tot feluri de min- 
c uni să despartă de partidul natio
nal ţărănesc meigând până acolo 
îm â, spun că guvernele partdului 
n-. t onal ţăiănesc n’au făcut nimic 
pentru popor deşi să ştie că aceste 
guverne au făcut alegeri Lb.re, au 
făcut legea administrativă, au făcut 
legea contra cametei, au redus im
pozitul agricol la jumătate, au făcut 
legea conversiunii, au fă:ut o lege 
prin care se poate controla averea 
fiecărui om care se amestecă în tre- 
buiile statului pentru a se vedea 
dacă a  câştigat-o în med cinstit sau 
a furat o şi alte multe legi bune şi 
folositoare pentru popor-

Partidul naţ onal ţărănesc în frun
tea căruia siau mani i omâni Ion Mi- 
halache şi luiiu Man u este partidul 
oamenilor muncitori şi cinst ţi în a-

Sosirea pe nea*t plase î<i ţară a 
diui Nic. Tituiescu, a produs mare 
surprindere în toate < ercun e pounce 
din capitala. Pent u mement s’a cre
zut, ca sunt la nnloc ou mai chestii 
interne. Dar, dupăee s’a publicat a- 
cordul austrc-germsn, s’a văzut ci 
sunt la ordinea zilei fi alte muri pro
bleme internaţionale, cari p ivesc Ro
mania fi asupra caro. a ministrul bo
s 'ru de txitrne trebuia să informeze 
pe M. Sa R ;geie şi guvernai ţăr i 

De a.tcum dl ministru Tituiescu 
a avut întrevederi şi cu aproape toţi 
şefii partidelor politice din ţară, pe 
aa  î-a informat asupra situaţiei. Pe

Partid de acestei ţări ce urtsc şi 
Ic jură, se but şi omoară, ap o pe ca 
sălbateci. Grevele în Spania sunt 
fără sfârşit.

la zilele din urm i a fost omoiît 
conducătorul monarhişiilor Calvo So
telo. 1 au ridi.at noaptea ca lor ţ* din 
cată, l-au pui într’un camion şi l-au 
dus. Unde, nu s’a ştiut. Mti târsiu 
■ adavarul a fost aflat, In stsre gro
zavă, aruncat {a Crn.tir.

Pat lamentai a fost îrch «. In ţară 
e stare de as diu. Cu toate acestea, 
aderenţi socialişti cu monaihjyt'-fas- 
c şti se atacă unii pe al|ri In toate 
părţile ţăriî. Preşedint-le republice! 
se pare a ii neputincios p ntru men
ţinerea or Gnei.

Cauza este că i i  Spania pământul 
iste  rău împărţi titre  oamrni, acolo 
BeU<ânir-se reformă agrară ca la 
noi. Ziarul cato.ic „Ei Deb te* arată 
că in Sp tia  sunt cu torni 50 milioa
ne d hectare de pjmârt, dintre cari 
numai 20 milioane, adecă 4Q#( epâ-

ceastă ţară, deaceia el trebuieşte spri 
jinit de toată subarea românească ca 
să poată să facă marele reforme care 
să ridice naţiunea românească. Ţâ
ţânii din judeţul Hunedoara care în 
trecut au ştiut să facă revoluţii pen
tru apărarea l.bertăţilor şi drepturilor 
lor trebuieşte şi astăzi cu aceieşi în- 
dâ'jire să lupte contra guvernului şi 
contra tu uror acelora cari îşi bat joc 
de libertăţi şi de lege ş care vieau 
d ctatură. Domnul luiiu Maniu poate 
fi compus cu Avram iancu care a- 
tunci când împăratul a  vrut să-l de
coreze a svâdit decoraţia şi a  spus 
că el nu a luptat pentru decoraţie ci 
pentru drepturile poporului românesc.

Aşa a  făcut şi domnul Maniu când 
a  văzui că nu esie lăsat sâ lucreze 
pentru binele poporului a  plecat din 
fruntea statului ş -a  vend în mij'ocul 
poporului să i spună ce trebuie să 
facem ca să ne-apărăm libertăţile şi 
drepturile noastre. Strânşi uniţi în ju
rul steagului part dului notional ţără
nesc care este condus cu multă vi
tejie de preşed ntele nostru domnul 
Ion M>halache să continuăm lupta 
pentru a dărâma guvernul nefast şi 
camarila. Sâ rugăm pe bunul Dzeu 
să t:nă mu ţi eni pe conducătorii 
noştri! ca să postă lupta peniiu bi
nele poporului.

Dumnezeu să aju*e ca dreptatea 
să învingă-

După terminarea cuvântărilor sau 
expediat telegrame Domn lor Ion Mi* 
halache» luiiu Maniu şi Mihai Po- 
povici.

S'a observat o mare însufleţire a 
poporului pentru lupta începuiă şi 
sunt semne că poporul din judeţul 
Hunedoara este la înălţimea înain
taşilor lor.

de alta parte*, tot mai mult se ob
servă, că dl Titul seu nu aprobi tot 
ce face şi cum iace actualul guvern 
şi îndeosebi dl prim ministru Tăta
re sa.-.

Ca urmare a acestei stări de lu
cruri, de Sâmbătă pâ ă Luni 13Iulie 
c. în unele cercuri politice bucure- 
ştene s’a vorbit mult de dim sia din 
guvern a dtui N. Tituiescu,

Pa;t dai naţional ţărănesc îşi con* 
tinuă a tivftatea de organizare şi lu
minare a masseior. Îndeosebi pentru 
Ardeal suut plănuite mai multe adu
nări, în acele judeţe, unde în timpul 
dm urmă nu s’au ţinut IA uni i.

mânt cult.vabil, 2/3 părţi d n popu
laţia ţării tiâiffte ia ţară şi numai 1/3 
la oraş. Dintre locuitorii ţărani sunt 
cu toiui 1.455.422 de proprietari de 
pământ, dintre cari 590.142 n’an de
cât c te un hectar ds pământ, iară 
670.216 au mai puţin de 10 hectare. 
Ceilalţi sânt propriei.ri mijlocii de 
pământ, )i anume 134 691 familii a- 
vâod câte 10—15 hectare, 36 227 pro
prie tari au între 50—250 hectare, 6892 
familii între 250—500 hectare. Celt 
66S0 de mari proprietari au in sch mb' 
peste 500 h x tare şi auume 5.960.000 
hectare, adecă 30# a întregului pă
mânt cuitivaH). Aşadară \%  dintre 
locuitorii ţării au In mâna lor 64#  a 
pământului, i«iă cei 96# numai 36 #  
a pământului.

Aceasta este însă o mare nedrep
tate, şi oamenii aâract; h ar de aceea 
asculta d-. îndemnurile bol§ev.cI'or ţi 
ia îatr una revoluţie.

Ce bine e ia noi, unde pământul 
este al ţăr niior, iară n a rii proprie
tari de pământuri sad cum împuţinat.

S i t u a ţ i a  î n  p o l i t i c ă .

Iarăş revoluţie în Spania.
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Asasinatul dela Spitalul Brâncovenesc. P e-a cea ş linie.
Part Naf.-|ăr, îşi continuă acfiunea sa politică.Sub acest titlu „îndreptarea* dini 

general Averescu şi .G ateta Popo 
rului", care apare la Turnu Sever n 
publică următoarele rânduri asupra 
asts’nlrei lu' M.hri Sielescu:

Avocatul Steiescu a fast împuşca' 
şi apoi tăiat cu toporul de către opt 
ştudeoţi români — fojtii lui tovarăfi 
ta garda de fer.

Crima a fost romis'*: în spitalul 
Biâncovtntsc unde Steiescu era in
ternat pentru o infecţie la picior.

Patruzeci de gloanţe au ciuruit 
Corpul lui Steiescu ta auzul fi văzul 
Celorlalţi bolnavi ingroz ţi şi înmăr
muriţi.

Asasinii au apus că Steiescu a tră
dat şi ei au pedepsit trădarea.

Nu au spus însă ce şi pe cine a 
trădat şi tn virtutea cărui diept ei 
au executat pe iridător.

Crima aceasta oribilă este un semn 
al vremurilor.

D-l Profesor dr. Marinescu, într’o 
cuvântare ţinută anul trecut la Aca
demie, a atrjs a t n f a  celor care au 
pus stăpânire pe ţara române* s;ă să 
laceapă să se mai ocupe şi de cul
tura creeruiui nu numai de a bice
psului (muşsbi).

Strig tul a fost în pustiu. Actsi- 
natul din Bucureşti dovedeşte că de 
sufletul tineretului de azi nu s’a mai 
ocupat nimeni.

Nici un sentiment omenesc nu a 
mai fost tu cei opt tineri clnd armaţi 
cu revolvere şi topoare nu an mai

Fără a intenţiona câ'ufi de puţ n 
o atmosferă favorabilă în vederea 
acestei alegeri pentru unul sau altul 
dintre cei doi candide ţi protopop 
Dumitru Sscărea si preotul Vesile 
Glodean, nu putem trece cu vederea 
un fapt, Pe cât de import nt, pe afâl 
de trist gi regretabil, săvârşit de ad
ministraţia plasei Geoagiu prin repre
zentantul ei> primpretorul Popa Ni- 
coae, care după cum se vorbeşte, 
în ziua da 14 iulie 1936 sub masca 
unei conferinţe administrative a con
vocat pe ioţi notarii, primar i şi alţi 
fruntaşi ai comunelor la Pretură. A- 
colo Dl Pr-mpieto», despre care ştim 
cu toţi că face politică i berală, între 
alte chestiuni de ordin administrat v 
şe spune că ar fi acţionat şi în ches
tiunea alegerii de protopop în în trac
tai Geoagiuiui îndemnând pe cei pre
zenţi să facă proptgandâ printre ce- 
ialanţi alegători ai comunelor ca Du
minecă în 19 Iu ie 1936, când au 
avut, loc alegerile de mireni pe co
mune să voteze toţi cu candidaţii 
partidului liberal grupaţi după criterii 
politice şi că ar fi chemat acolo şi 
pe preotul Chiiuţâ din U .ou, care 
deasemenea a vorbii in aceiaş senz.

— Iată fraţilor până unde merg 
ingerinţele şi urgia liberală! Vedeţi 
dar? cme a introdus şi introduce po' 
iitica în biserică; oameni cari nu au 
nici o legătură cu cele sfinte şi caii 
prin foiţa autorităţii de care dispun 
vreau să pună stăpânire şi să dorni- 
neze chiar şi biserica lui Dzeu. Nu şi 
dau seama bine ce însemnează tăria 
credinţei şi a religiei în popor şi de 
aceea cred că p rn  forţa şi uneltiri 
ascunse, vor reuşi totuşi să-şi ej ungă 
scopul şi să şi satisfacă interesele 
Proprii. S au izbit insă de zidul puter-

ţiuut soroteatâ nici de localulîn care 
au îa’rat nici de suferinţa celui con 
damnat nici de penibila impresie ce 
vor face asupra celorlalţi bolnavi dia 
spital.

Este prima crimă, prima execuţie 
fctr’un spitai.

In toate timpurile şi la io te po
poarele, biserica şl spitalul au fost 
respectate.

Iu ţările unde txistă pedeapsa Cu 
moarte, se amâni execuţia rână trece 
su erinţa, dacă cel condamnat s’a bol
năvit intre timp.

Nici odată şi nici unde nu a fost 
ridicat un condamnat depe patul de 
zăcere ca să fi* dus la spânzurătoare, 
împuşcare sau eşslod.

Vindecat de suferinţe e condus 
la închisoare şi de acolo la locul de 
execuţie.

Aja Impune leg^-a, aşa ce e reli
gia şi morala, aşa cere firea ome
nească.

Sunt unele animale dm cele mai 
fioroase — cum e ursul, care nu o- 
moară nici nu muşcă pe cel căzut.

Ajuns’*m noi românii sub f rea 
ursului? Aici ne-au adus noile în
drumări?

D-nii Gdţă, R stea şi Inculeţu, tre 
piedul guvernului de azi nu au ni
mic de zis — du îşi reproşează ni
mic de starea anarhici în care au 
ajuns spiritele sub înţeleaptă şi vi
gilenta d-lor guvernare?

nic al poporului nostru credincios, 
care oricât de inconştient ar fi în 
exercitatea drepturilor politice, când 
e vorba de biserică şi de cele sfinte 
ştie să-şi facă datoria aşa cum tre
buie şi cum şi-a fâcut-o întotdeauna, 
spre cinstea şi mândria iui. Suntem 
pe deplin convinşi, că credincioşii 
din Valea Geoagiuiui şi jur nu 
se vor lăsa nici acum ademen ţi de 
fâgădt şurile şi banii lui Iuda, fiind 
vorba mai ales de alegerea unui p o- 
topop in Geoag u, care va fi părin
tele lor suietesc o viaţă întreagă.

Ei se vor socoti b ne şi după con 
şt inţă adevărată şi gând curat, îşi 
vor alege de protopop pe acela pe 
care-i cred mai vrednic de ai con
duce şi de a-i păstori pe calea dreaptă 
a mântuirii sufleteşti.

Noi vă atragem atenţiunea sâ fţi 
cu băgare de seamă, căci liberalii 
d~pă cum vedeţi, dacă este adevă
rată această luptă pe orice
cele să vă întunece minţile şi acum 
ca întotdeauna făcându-şi socotelile 
lor politice, pe spinarea b sericii. Pe 
noi ne miră faptul că, după cum se 
vorbeşte, Dl primpretor ar fi mobili
zat pe tc ţi notam şl primarii d n pla
să spre a  le da indicaţii cu pnvire 
la alegerea de protopop în Geoagiu, 
deşi această alegere nu are nici-o 
legătură cu administraţia piesei şi cu 
reuşita alegeri , întrucât un pr.mpre- 
tor, ca organ de administraţie nu 
poate şi nici nu are dreptul a se a- 
mesteca într’o ahgere b sericească-

— lata deci motivul pentru care 
noi ne am sesizat de aceste fapte ş' 
le publicăm pentruca să le ştie toţi 
credincioşii din plasa G.oag.u cu un 
ceas mai de vreme, fâcându-ne astfel 
datoria de buni creştini.

Geoagiu, la 20 Iulie J93&

Bieţii noţtrii adversari politici cu 
toaiâ propaganda pe care-o fac pe 
la întrunirile politice, rămâne nule, 
după cum sunt nulităţi fi ei. Cu di
scurs u. î înflăcărate, cu cuvinte bora- 
bi atice, ei cred că poate încânta mai 
ales pe ţărani care sunt stâlpii de 
rezistenţă şi talpa ţârii. Ei cred că 
ţăranii paşnici, aceşti oameni liniştiţi 
cu matură şi sănătoasă chibzuinţă, dă 
crezare domnişorilor sinicurişti ai par
tidelor şi politicei viermănoase de 
astfzi. Nu! Ei, cuminţii ţărani, ascultă 
dar gândesc. Ştiut este că aceia care 
se duc şi ii caută pe lăsatele lo , pe 
la vetrele ior care sunt par* ginite 
din cauza lipsurilor ia care actualul 
guvern liberal i-a auneat, aceşti dem
ni şori având pământul nesigur sub 
picioare prin deplasările lor la sate 
cred că prind simpatii şi viitoare vo
turi. Se taşală. Ţăranii ascultă, dar 
ri judecă şi văd clar interesul ace
lora care acum ii caută. Ştiu că de 
se vor Inc ede In seeş»! domnişori cu 
glas mîeros, mâine v i fi vai de ei şl 
de neamul românesc, mai ales că se- 
rioz intra şi idei sănătoase nu se pot 
vedea decât la part. Naţionai-Ţâtă- 
nesc, care bazat pe puterea de în
făptuire a iuî, capacitatea oamenilor 
care-1 conduc şi al pregramu.ui să 
nătos pe care-l are ei, acest partid 
democrat, acest mare partid al ţăra
nilor ştiind ce este capabil, nu are 
nevoie de linguşirile limbtnoase pe 
care celelate pait de le tntrebu cţează 
şi de care part. Naţ.-Ţăr., fundu-i 
scârbi nu le intre buinţeasă. Şt ca să 
vedeţi In ce grad de măsură am drep
tate Ia cele ce scriu in aceste rân
duri, m l voiu referi la adunarea dela 
Vmţ a part. Naţ.-Ţăr. şi la care a 
luat parte stegarul Ardealului dl. 
Iuliu Maniu.

Adunarea de!a Vinţ, trebuia să 
i ib l  loc încă din toamna anului tre
cut. Amânarea din acea dată a fost 
impuşi de modestia Dlui Iuliu Maniu, 
care ss fereşte de orice fel de ma
nifest:-ţii publice, cu credinţa că nu 
parada de vorbe ci faptee sent a- 
celea cari trebuiesc scoase In evi
denţi şi că nu trebuie etalată per- 
soina d  gânaurile bune fi Înfăptui
rile ce trebuiesc făcute In binele şi 
interes ri tuturor. Aceasta este coa

fa sfârşit am văzut şi această mi
nune- Oi Dr- Aurel Ulad, care a fă
cut o viată întreagă pe scrupulosul 
şi pe moralistul, — în chestia vieţii 
private a oamenilor politici — şi chiar 
in ce priveşte pe Dl Viorel Idea, — 
Mărfi in 21 c. a- m• a pr mit cu deo
sebită solemnitate pe Di VoicujNi- 
tescu-Napoleon şi pe Viorel Tdea- 
Oansatorul-G:golo tinându-le şi o cu
vântare- — După consfătuirea care 
au tinut■ o i-a dus la Central la ban
chet- Si aici ce să vezi dl Aurel Vlad 
mână în mână stătea la masă cu

Marţi in 22 c. di Dr. Aurel Viad 
a (mut şedinţă de comitet judeţean 
ca si-1 controlase Dmi Voi u Napo
leon şi Viorel G golo. Acest comitet 
a f jst attt de anemic târât n’au par
ticipat nici 1/3-a psrte dintre mem 
bri fi aceia d u  Ustapublicată in aSo
ba Dreptăţii" am văzut de ce pânurâ 
erau, să cauţi ca luminsrea şi deabie 
gls-fti printre ei de aceia csri ru  
aunt (n solda Ardeleni ca fun ţionari

cepţîa Dlui Iuliu Maniu şi cu asrfe 
de concepţii nu este de mirare, Că, 
acest om este iubit şi urmat de ma
rt a mastă a poporului.

Tot din aceste motive, adunările 
proiectate la Vinţ pentru datele de 
6 Main şt 2 Iunie ». c. au fost amâ
nate din cauză că Dl, Iuliu Maniu 
privind mai departe a spus că nu 
trebuie ca ţăranul să fie obosit cu 
Întruniri şi nu trebuie ca îstr-o zi de 
sărbătoare să i-se răpească odihna.

Ţăranul este lângă partidul Naţ.- 
Ţăr. pentrucă acest partîd este al Ini. 
Cu toate astea, la 28 Iunie a, c. a 
avut loc marca iatrunire dela Vmţ 
Ia care a luat parte peste 10 000 de 
ţărani care-au venit din tot cuprinsul 
Ardealului ca să asculte cuvântul de 
apostoi în ale politicei şi treburile 
ţării, cuvânt rostit de Dl. iuliu Maniu. 
In urma atâtor amânări pe Ctrl 1-ea su
ferit adunarea dela Vinţ nimeni nu 
mai credea sg sibă lor, dar prietenii, 
admiratorii şi acei care fac cerc cu 
dragoste in jurul Dlui Ialiu Maniu au 
pus atâta Insistenţi pe lângă D-sa, 
până când, înduplecat a primit casă 
ia parte la această adunare la care 
să şi spuie cuvântul.

Vă închipuiţi bucuria adevăraţilor 
româ ri, când au auzit sigur, că vor 
avea ocazia să asculte pe acela care 
Întotdeauna a avat curajul răspunderii 
personale şi curajul de-a grăi ide- 
vărul lăsând la o parte interesele per
sonale şl punându-se în slujba nea
mului şi al ţării sale.

De aceia, ca ini heiere nu mă pot 
opri de-a spune: A fi cu partidul 
Naţ.-Ţăr. şi deci cu Di. Iuliu Maniu, 
este o cinste şi o calitate de bun ro
mân. Deci fraţi ţărani, vouă mă ad
resez căci voi sunteţi stâlpii de rea- 
zlm ai ţării, uniţi-vă cu toţii sub fal
durile măreţului partid Nat.-Ţăr., fa
ceţi cerc în jurul Dlui Iuliu Maniu 
căci prin asta aduceţi un bine meritat 
ţării mai ales acum după aceşti 3 ani 
de guvernare liberală. Uniţi-Vâ sub 
steagul part. Naţ.-Ţăr. pentru singu
rul motiv că ţara trebuie să prospe- 
rexe şi să fie ţara bucuriilor fi a 
im belşw gării.

Viorel-Tilea acela despre care toată 
Iun-ea ştie că a contribuit la ruptura 
în partidul national-tărănesc îndem
nând pe di Vaida la aceasta- Dl 
Vaida Va crezut fiindcă a ştiut că el 
are legături acolo sus cu anumite 
Doamne şi că el a dansat în public 
cu anumita Doamnă şi de aceia stă 
aşa bine acolo de unde se pun la 
cate toate lucrurile- Ţoală lumea a 
zis că Dlui Vlad i-a sfaf foarte bine 
la masă cu astfel de oameni care t 
cinstesc trecutul său-

al JDiui Vlad.
sau in consiliul de administraţie sau 
cenzori la „ Ardeleana" sau „Dodo- 
na sau  n’au cei puţin o acâţltură de 
datorie ia Ardeleana.

Vaicu-Nopoleoa a declarat că este 
tacâatat de cununa numerous! de ti
neri tn t siaşti care-1 înconjoară pe 
Di Viad. Noi n’am citit cLcât 5 per
soane mai „tinere* şi pe-zeefa pro- 
bsbil Napoleon nu-i cunoş ea, că sunt 
salariaţii Dlui Viad |

S’A INTERZIS VÂNZAREA GRÂULUI.
La închiderea Gazetei ne vine ştirea că guvernul liberal a 

interzis vânzarea grâului ţărănesc pe piaţă şi măcinarea grâului 
particular din partea Orăşenilor. Dacă-i adevărat vom reveni.

Administraţia şi alegerea
de protopop din Geoagiu.

P. N. Z AH ARI A.

Dl Tilea-Dansaforul-Gigolo 
la masă cu Dl Dr. Aurel Viad.

Cum a fost la comitetul 
judeţean
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S o  p reg ă tesc  serb ările  

dia toam aa a le  „A strei44.

Se şlie că se împlinesc anul s- 
cest* 75 de ani dHu înf iaţarea „ Ato- 
ciaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului roman („ Astra*). 
Adunarea din «rest an va fi adecă 
adunare jubilară, ţi se v* ţine 
la B^aj (In zilele dc 12,13 şi 14 Sept.) 
unde s’au ţ;nut tos te adunările jubi
lare ale Astrei, cea din 1886 şi c*a 
din 1911.

La adunarea din acest an va ii de 
faţă însuşi M. Şa Regele Carol II. In 
vederea pregătirilor, , Astra* cu’tu- 
rală, desp. Blaj, a chemat la o con- 
afâtuire pe toţi membrii Asociaţiunii 
şi toţi ceilalţi factori cu'turali ai Bla
jului. Consfătuirea s’a ţinut sâmbătă, 
In 27 Iunie, ora 6 d. m. |n ssla de 
gimnastica a liceului de bieţi, pre 
aidată de II. Sa Dr. Victor Mscaveiu, 
vicarul sf. M tropolii, având ca secre
tar pe d. S. Orian. secretarul deep.

Ş T I R I
RAPORTUL DESPRE ADUNA

REA DELA ORĂŞTlE ţinulă Dumi
necă In 19 1. c. în sala „Centrai* cu 
părere de rău nu-i pulem publica în 
numărul de faţă» din 1 psă de spaţiu. 

*
MĂNĂSTIREA DELA MAGLA- 

VIT. După o info; maţiune culeasă 
din gszeta „Cuvântul Maglavitului" 
e vorba ca In timpul cel mai scurt, 
mănăstirea plănuită pe locul sfânt, să 
se ciădeiscă. Trei planuri ar fuşter- 
nute chiar In Lţa M. Sale Regelui 
nostru, care dupice va aproba unul 
din ele, va lua parte in persoană la 
punerea yietrii fundamentale.

•

ELEVII DE ŞCOALĂ nu mai au 
voie — In uima unei hoiărîri a Mi
nisterului Instrucţiunii — să se pre
umble după ora 8 seara, pe străzile 
oraşelor, fără părinţi. Contravenienţii 
vor fi aspru pedepsiţi. Inspectoratele 
şcolare au primit ordin să ia măsu
rile necesare de supraveghere, cari 
privesc şi timpul de vacanţă.

•
ZBORUL UNUI ZBURĂTOR 

ROMAN IN JURUL LUMII. Isteţul 
sburâtor roasău Bâzu Cantacvsino Isi 
construeşte chiar acuma ia Paris uu 
aeroplan nou, cu care va porni In. 
curând să zboare în jurul lvmii. Da
c i va reuşi aborul, dl Btzu Cant*- 
cuzino va aduce mare cinste pe ţara
şi pe neamul nostru.

*

PREGĂTIRILE DE RASBOiU IN 
GERMANIA. D.n punct de vedere 
militar, Reichul e pregătit acum cu 
100 ia sulă mai bine Ca in 1914. Prin
cipala armă a armatei motorizate ger
mane este tancul. Deoarece cercurile 
germane competinte sunt de părere, 
că un nou râsboiu ar dura cel pe ţin 
4 aui, se dă, de pe acum, mare a- 
tenţie aprovizionării, aprecnndo se că 
ai maia ar avea nevoe, in acest ră
stimp, de cel puţin 2 miliarde kilo
grame conserve de carne. Pentru s- 
ceaaU s’a început, de pe acum, fa
bricarea acestor conserve, Astfel, în 
munţii Tutingiei, iâcgl Dcssan, s’au 
instalat fabrici, care Iac In continuu 
conserve ds carne, Iatr< bumţăad pen
tru aceasta trei ech pe de lucrători 
|n 24 ore. Aceasta ar li şi causa pen
tru care se resimte, de câtva timp,

Girant; ALEX. HERLA

Blaj al „ Art "ei*.
In consfătuirea amintită, d. A' Ln- 

peanu-Melin, preşedintele desp. Bl j 
al „Astrei*, a propus alcătuirea alor 
14 comisH, unele cu subcomisii, şi 
alegerea vnui „Birou Central al Ser
bărilor". S ’au ale» preşedinţi ş' mem
bri ai comisiilor.

„Biroul Centrala1 S ibirToţ*, ales 
în consfătuirea amintită, se ccmpune 
din următotrele p 'rsoane:

Preşedinte: Ii. S i  Dr. VictorM?- 
caveiu, vicarul al. M’tropoHi,

V’copreşedinte: A’exandro Lu» 
peanu-Melin, preşedict. desp. B!aj *1 
.Astrei".

Secretar general: Dr. Corio’an 
Suciu, vicepff ş*dint. ai desp. Blaj al 
„Astrei*.

Secretari: p oi Velieiu G^oige, 
prof. Comşa Nicolae şi S O ian, sec
retarul desp. Blaj al „Ast'ei*.

lipsa cărnii şi grăsimii în toată Ger
mania.

*

LUNA BUCUREŞTILOR s’a pre
lungit pe tacă o lună, adecă până la 
9 August, Pentru acest timp, căile 
ferate acordă o r.-ducere de 50 !a 
la sută, începând din fiecare Vineri 
ora 0 până Luni ora 24. Reducerea 
de 75 la sută nu se m ii dă.

•

NU VA JUCAŢI CU FIRELE 
ELECTRICE. Din cauza fus tund, ca
re a d it peste comuna Codka, jad. 
Braşov, firele telefonice d>. pe şo
seaua naţională s’au iâsat la pământ, 
venind In at ngere cu un cablu ( lec- 
tdc, care era k gal de nişte izoLtori. 
După ploaie, mai mulţi copii au eşit 
să s : joace. Aceştia, 7 la m m .r, s’au 
apucat cu mâinii* de lirele de tele
fon, începând s i se baiansese. L» un 
moment dat, cablul s’a rupt şi a cu
rentat pe csi 7 copii. Doi din el au 
murit pe loc, iar 5 au lost duşi la 
spiţa'. Morţii sunt E ’.win Avxum de 
8 ani şi Eiwin Brendoifer de 14 ani. 

•
BASARABIA E AMENINŢATĂ 

DIN NOU DE FOAMETE. In Bisa 
r*bia s ’a ivit din nou s.ceta, nimi
cind asifel încă odată recolta ei, ca
re este atât de trebuincioasă pentru 
hrinirea alor 3—4 mliioaue de su- 
littî. In felul acesta un nou vai de 
foamete s’a bat: prate acts! colţ de 
ţară şi b.eţii noştri fraţi B,s*rabeni 
vor avea Iacă un an greu şi piin de 
siilerinţi.

6 PERSOANE UCISE DE TRĂS
NET LÂNGĂ CRAiOVA. in regiu
nea Craiovei s ’a dtSiânţuit o rupere 
de nori Icsot.tâ de luiiuusi şi puter
nice descărcări electdce. O căruţă ta 
c&re se aha trei oameni a fost trăs
nită şl oamenii au lost omorâţi ps ioc. 
Nu după mult kmp o a tâ căruţă cu 
aite l ei persoane a lost lo/ită de 
trăsnet şi carbonizaţi complect.

FOC MARE IN UNGARIA. In 
comuna Agyagoisitmgyo gy, de iâ i- 
gă Sopioj, in Ungaria, a izbucnit In 
«ua de 29 Iunie uu loc m Are care* 
nim cit 40 de gospodării. Focul*lost 
pus de o m âni răufăcătoare.
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JUDECĂTORIA MIXTA HAŢFG. 

Nr. G,: 2308 -1936.

Publicaţune de licitaţie.
Subs omătul dri?g t judecătoresc 

prin aceasta aduc la cunoştinţă pv- 
bHcî că Ia urma deciz'unn judecă
toriei m-xti Haţ^g N-. G. 2308—93,6 
îa favorul 1 i Ion«s Gheorghiţa dm 
Balo «ir represent*! or-a Dr. Carol 
Hoffinger adrocat îo H iţrg contra ur- 
mSrifului dim -omuea Btlomir pe tru 
lum t de 880 Lei capital ş accesorii 
se kx-sză termen pentru efei-tuirea 
licitaţii pe ziua ds 1 Iun* August 
asul 1936 o*ra 5 p. m. 1* faţa iocu 
lui In comuna Bakmir, la locuinţa 
urmărjtului t ând şi unde se vor vin
de prin lictaţiune publică obiectele 
s ev* skate şi anume: 2 vaci roşii cu 
alb, 4 oii, 3 capre, preţuite în 4400 
Le?.

Acestea obiect* se vor vinde ce 
lui mai mult promiţător pe lângă ba
ni gata iar Iu caz de lipsă şi sub 
preţul de estimare.

H;ţ*g, la 15 Iulie 1936.
M. DOBROMIRESCU deleg. jad.

Judecătoria Mx*â Haţeg, s soţ cf. 
Nr. 912/1986 cf.

Extract din publicaţiune 
de licitaţie.

Ia catz* faliment* ă a firmei A- 
braham şi S::hw**tz din H a ţ’g; la 
cererea curatorului Dr, Petru Comeş 
advocat, Judecătoria a ordonai ficitz- 
ţiunca dsn nm  Ia ce priveşte Jim b 
lele s tu«te ta cr>m na Hri**g circem- 
seri .ţ .* Jaie-âta  iei M xte H<tţeg, cu
prinse ta if. a corn u 1 H ţeg Nr.cl 
P’o ocolmui cf, 1200 A f  1 ord. 330 
Nr. top. casă ş< curte cu suprafaţă de

matatetnsmtrîmmr. • t n iiiwwrr 1 inri'i'W'i

pentru cei
harnici strângâtoJ 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge; 
pe scama gazetei noastre 
„SOLIA* 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratu t.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici s'rângâtori de 
abonamente.

Una casă de fier mică
de vânzare,

Adresa la administraţia ziarului.

70 st. ptr, şl Nr. top. 331 grădină cu 
suprafaţă de 70 st. ptr. şl Nr. top. 
331 grădini cu suprafaţă de 201 st. 
psr. porţiune de proprietate * fal tulul 
Abraham Isidor done tn Haţeg eva
luat la suma de 20000 Lei pentru în
casarea ere nţ or ce grevează asta 
parte a falitului pe lâ g i menţintrea 
dreptului ds uzufruct viager Ia fa
voarea lui Jruăş Mlcşa domiciliat In 
D neşuşi ş anume pentru tacaaarea 
cresnţ"! de 6240 Lei capital şi acce
sorii a firmei „Gloria* fabrică ds să
pun şi produse ch mice cu sediul In 
Dsva pentru Lei 35149 capital şi ac
cesorii a firmei Oberi Frifderich din 
Mediaş, pentru 3335 Lei capital şi 
acceso ii a Băncii Foporale soc. anon. 
din Pui.

Licit ţiunea se va ţine In ziua de 
30 Iulie 1936 era 10 Iu localul oficial 
ai Cf. sir. R gina Maria tşa  Nr. 6.

Imobilul ce va fi licitat nu poate 
fi vândut pe un preţ mai mic de cit 
preţu de strigare.

Cei cari doresc să licikze sunt 
datori să d-pozkz« 1* delegatul ju
decătoresc 10# dlu preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau In 
efecte de cauţ e so otite după cursul 
fx. t  Ia § 42 icg-a LX 1881, sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa 
constitâid depunere», j adecitoreşlc, 
prealabilă a granifi şi s i  gsmnese 
condiţîuniie ds licitaţie (§ 147, 150, 
170, leg. LX. 1881; §21 leg. XL.1908).

Daca nimeni nu oleiă mai mult1 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urc.t decât cel de strigare 
este dator s £ îat eg-iască iaurdat gi- 
raapa — f xatâ conform procentului 
preţclui de strigare — la aceiaşi parte 
pro .enturiă a pre,ului ce a oferii. 
(§ 25 XLI. 1908).

Haţeg, 27 iunie 1936.

Cătra iubiţii noştri! cetitori
Impiinindu-se în curând un an 
de zile dela apariţia g a z e te i  
noastre, — pe care-o scoatem 
cu eno me sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a p.ăcut să vă desfă aţi 
mii dea ş sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi gi la exis
tenţa ei, si »ă ne trimiteţi oda ă 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de iei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem 8’ în viitor să asigurăm a- 
pariţ a  eu
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pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

M o a r ă  d e  v â n z a r e
0 m oară noua ţărăn ească

Vând din mână liberă, fără nici o greutate: 
cu toate aranjamentele şi accesorile aparţinătoare, ce 
funcţionează în perfectă-ordine, având vechimea de
1 an. Moara are 2 petrii, cu 2 site, mânată cu mo
tor-electric, putere 25 cai, situată lângă imediata a- 
propiere a gării cu cale-ferată, drum de ţara, află
toare în o mare-comună-fruntaşe cu jur bogat, unde 
zilnic sosesc alimente de măcinat până ia i vagon 
şi cu bun viitor. Moara se vinde din chestiuni ta- 
miliare cu cel mai favorabii-preţ-de-ocazie, care moară 
a costat peste 600 mii Lei în numerar. Reflectanţii 
serioşi, ce dispun de suma 300 mii Lei, să se a- 
dreseze de urgenţă Redacţiei ziarului „ S o l i a 64 
la Orâştie, trimiţând o inarcă-postală de unde primiţi 
dateie necesare asupra modi.

Tiparul Tipografici „LUMINA" Orlştie,


