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şi organizaţiile po 
litice din Ardeal.

Adunarea dela
Câmpul-lung, Muscel.

Dl IO A N  M IH A LA C H E  a făcut 

un strălucit e x p o z e u  politic.
Cam târziu, dar mă văd obligat 

să pun în scris această chestie a re 
gâtenilor încadraţi în organizaţiile 
politice din Ardeal fiindcă acum vre-o 
2 luni de zile, gazeta » Vremea“ ne-a 
adresat câteva injoncţiuni în legâtu ă 
cu o prelinsă atitudine a gazetei noa
stre în această chestie.

Trebue sd se şt'e că noi în ge
neral nu am făcut regionalism şi nu 
am atacat diferiţi oameni politici fi
indcă erau regăţeni, ci i-am atacat 
fiindcă îi credeam împotriva interese
lor judeţului şi a populatiunii pe care 
au pretenţia că o servesc•

Sieste explicabil, prea simplu chiar, 
aprbape banal, fiindcă este repetată 
această argumentare• Imediat după 
unire regăţenii cu aşezământ ni răn- 
duială bună la ei acasă nu au venit 
la noi ci în general, acei regăţeni 
cari voiau să speculeze lipsurile noas
tre pentru a-şi consolida repentin si
tuaţia lor* Adecă aceia cari nu au 
reuşit acolo să-şi facă o situaţie co
respunzătoare• Bineînţeles că nu esie 
căzui ofiţerilor, magistraţilor şi al al
tora cari au venit la orain şi în ca
drul organizării lor de corp. Au venit 
însă de aceia cart au dorit în acest fel 
să-şi facă repede o situaţie materială 
prin câştiguri uşoare- Toate aceste 
dorinti nu le aveau regăţenii vrednici 
şt buni cari şi-au făiut deja la ei o 
situaţie şi nu râvneau la plasament 
colonial-

Această constatare este mai pro
prie pentru viata politică• Şi astfel 
partidele cari i-au primit au fost in
vadate în Ardeal de aceşti regăţeni 
cari acasă la ei nu au putut să-şi 
consolideze o situaţie, iar aici au a- 
juns mari demnitari.

Aceasta este deosebirea între re
găţeni şi regăţeni- — Organizaţiile 
partidului National ţărănesc din Ar
deal nu a primit decât pe regăţenii 
pe cari i-a verificat şi despre cari 
şi-au putut câştiga convingerea că 
nu vin în Ardeal să profite de lip
surile noastre ci vin să dea dintr'al 

*" lor pentru interesul obştesc, te  
aceştia nu numai i-am primit dar pe 
aceştia i-am invitat sd se înscrie în 
organizaţiile noastre fiindcă noi ar
delenii de multeori putem fi avizaţi 
la capacitatea lor de muncă şi la 
contribuţia lor specifică pe cari o pot a- 
duce în interesul poporului din Ardeal.

Desigur că în organizaţiile noastre 
nu au intrat aşa cam au intrat în 
organizaţiile liberale din Ardeal cu

tendinţe de-a pune stăpânire deplină 
pe aceste organizaţii prin excluderea 
treptată a ardelenilor de'a roluri mai 
importante- Partea imorală a acestor 
domni, — cari sunt sigur că au inspi
rat articolul din „Vremea", — este că 
ei au venit în judeţul Hunedoara cu 
cugetul ca pe spatele alegătorilor a- 
cestui judeţ să facă carieră politică 
pe care so  exploateze apoi în be
neficiul lor personal, ajungând domni 
mari şi îmbogătindu-se de-odată

Avem câteva exemple sfidătoare 
a acelora cari azi se joacă cu banii 
câştigaţi pe urma situaţiei politice 
cari le-au dat-o ţăranii creduli ai ju
deţului nostru-

Aceştia sunt regăţenii răi şi înfi- 
găreti, -  îfnbulzitori, -  pe care-i detes
tăm şl cari în partidul liberal din 
Ardeal se găsesc în mare număr. — 
Ceiala ti suni regăţenii buni de con
tribuţia cărora Ardealul are nevoie 
şi pe cari din caz în caz i-am invi
tat în organizaţiile noastre aşa cum 
este cazul acelor regăţeni cari se află 
între noi şl cărora pentru calităţile 
lor personale de cele mai multe ori 
le dăm întâietate şi-i înconjurăm de 
o afecţiune deosebită fimdcă n’au ve
nit să se ridice pe spatele nostru ci 
au venit să colaboreze cu noi la o- 
psra de zidire a României de mâine 
contribuind astfel la sudarea sufle
tească a fraţilor din diferitele provin
cii ale Ţârii pe principiul moral şi 
pe spiritul de încredere reciprocă. 
Astfel de regăţeni cari, pot înţelege 
Ardealul şl zbuciumele sufletului sau 
doritor de viată liberă şi morală să 
ne dea Dumnezeu, — iar ceilalţi 
să-şi iele bagajele şi să ne laşe în 
pace, fiindcă destul rău au făcut a- 
cestui Ardeal prin introducerea bi
zantinismului şi a coruptiumi, mai 
ales, în viata politică, unae pentru 
ei banul era armă de luptă, cu care-uu 
încercat să ne înjenuncheze şi să 
ne cump&re sufletele.

Dar noi ardelenii ca concursul 
regăţenilor, cari militează pentru rea
lizarea principiului moral în viata 
politică, suntem în permanentă de 
veghe împotriva sistemelor acestora 
ale „Muicilor ' nu pentru viitorul A r  
dealului, ci în interesul viitorului Ţă
rii noastre scumpe, cu care Ardealul 
este unal

De-acela respingem aluziunile şi 
întrebmle.gazetei „ Vremea

Prof- VICTOR MUREŞ AN.

Duminecă a avut loc, în cadrele 
unei impoaanîe manifestaţii, aduna
rea organiz ţiei naţional-ţărăn ste a 
judeţului Muscel- Adunarea a fost 
presidată de di Ion Mihalaehe la ea 
asistând pe lângă delegaţi, numeroşi 
conducători î:r frunte cu dl- Rădu- 
canu, Arman! Călinescu, Coatache 
Lupu etc-

Dl- Armând Călinescu a rostit un 
frumos discurs ocupându-se în spe
cial de primejdia comunismului şi 
arătând că dacă aceasta va deveni 
ameninţătoare cândva, atunci cea 
mas puternică stavilă o va constitui 
partidul naţional-ţărănesc- In eonii 
nuare dl- Călinescu a decîar&t că 
Epoca dlui Ion Mihaiadre a sosit si 
că Regele nu are si nu va avea un 
sfetnic mai credincios decât pe dl. 
preşedinte M hdache- Dsa a încheiat 
spunând: Aştept clipa în c-re M. S. 
R- gele, în concordanţă cu aspiraţiile 
naţiumi va âduce ia cârmă partidul 
naţional-ţărănesc şi pe dl- Ion Mi- 
haiache.

Deasemenea a rcst.t cuvântare 
dl- prof, fon Râducanu, redorul Aca
demiei Comerciale din Bucureşti şi 
fost ministru-

Discursul dlui ION MIHALACHE.
Pornit eu entuziasta aplauze şi 

ur&k dl. preşedinte Ion M.haiache a 
spus între altele următoarele:

„Am fost de multe ori îndemnat 
să vorbesc. Voiu vo?b cu orice risc, 
hindcă am datoria de a păstra curat 
obrazui meu şi al dv-

Nu primesc lecţuni de neţiona- 
l sm şi patriotism dela nimeni decât 
dtla dv- Cine mă ameninţă pe mine 
cu asasinat, chiar în ziua în care a 
fost ucis Stelescu, şt îmi dă lecţii de 
naţionalism prin gazeta iui, a fost 
eliminai de mine din pe»tid pentru 
mcorectitud.ne. Noi suntem stăpâni 
şi stăm ia datorie-

Ori vom cădea: dar vom cădea 
cu onoare, ori vom conduce partidul 
la bnuinţă-

Se caută Executori in rândurile 
copiilor de ţărani rătac.ţi de naţio
nalismul alimentat din Germania-*

Preşed nlele partidului arată apoi 
atitudinea condamna blă a guvernu
lui in ceeace pr,v<rşte ameninţarea cu 
moartea a fruntaşilor naţionat-ţâră- 
n.şi-

Când guvernul nu este în stare 
*ă garanieze integritatea fizică a o-

mului şi a ajuns pe ultima treaptă 
e neruşinării şi trăim epoca asasina
telor, mă întreb:

Ce păzeşte Patriarhul Sf. Sinod, 
ministrul şcoslelor când sub stăpâ
nirea aceasta asasinatul porneşte 
dela preoţi, elevi şi studenţi ?

Repet, nu primesc şi nu voiu pri
mi lecţii de naţionalism şi de patri
otism decât dela dv,, dela aceia în 
mijlocul cărora m’em născut. Aici 
în Mus :el poţi vedea naţionalismul 
adevărat- Ssva pământului româ
nesc, care în judecata noastră se 
confundă cu pământul ţărănesc, se 
găseşte aici pentrucă aici românis
mul înseamnă ţărănism, în judeţ, ne* 
ex stând minoritari ier oraşul fiind 
pe trei sferturi ţărănesc- Situaţia po
litică se prezintă azi astfel: Suntem, 
în afară, în ajunul unui război euro
pean în care beligeranţii vor fi Ger
mania şi Rusia, iar câmpul de luptă, 
Românie, iniăuntru se caută un ţap 
ispăşitor: paitidul na ţionahtărănesc« 
Prof .iorii războiului sunt clasa domi
nantă cere ne numeşte pe noi co
re uniştj- Vom avea deci în afară răz
boi mondial, iar în ţară război civil. 
Speianţ i? In afară doar dacă Franţa, 
Italia şi Anglia nieig cot la coi vor 
putea lua poz.ţ e contra războiului, 
iar iniăuntru forţa de reacţiune a tării 
este ţărănimea încadrată de cărtu
rari şi i ber profesionişti, râmaşi in 
echilibrul kr mintal şi in înţelepciu
nea Suveranului, (Aplauze).

Războiul bate la porţi.
0  k iă  mare şi amică ne-a pre

venit că suntem la un pas de răz
boiul dintre ruşi şi germani- Eu de
clar că subscriu întocmai formula: 
oricine garariteeză, hotarele Româ
niei şi pe acelea ale aliaţilor noştri, 
esie aliatul nost:u de drept- Mai de
dai însă că este în interesul ţării să 
trăiască în rataţii bune cu un popor 
de 170 milioane suflete, dar că acel 
popor nu poate să se amestece în 
treburile noastre interne, în care a- 
ve&m depiină suveranitate, netole
rând propaganda altui stat-

Nu putem părăsi frontul antirevi- 
Zionist pentm a trece în lagărul a- 
ceior state ai căror ţinta eşte sfărâ
marea tratatelor ş prin sfărmasea lor 
sfâronamarea frontierelor- Problema 
ce ni se pune nouă astăzi este înţe
legerea economică dunăreană care
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nu mai poate fi acum urmărită decât 
în înţelegere cu Italia si Germania.

LIBERALII AU SABOTAT  
ÎNZESTRAREA ARMATEI.

Guvernul naţional-ţărănesc a fost 
singurul, care a făcut o comandă se
rioasa de armament» dar aceasta a 
fost sabotată de oligarhia incapabilă 
gi păcătoesă. — Justiţia ne-a făcut 
dreptate.

După ce comenzile ani de zile» 
au fost oprite de guvernul liberal» 
acelaş guvern a încheiat un nou con
tract însă în condit i oneroase. Totul 
n'a fost decât o minciună» pentru a 
înlătura din calea vietei politice par-

Dim aici mii jos o scrisoare 
foarte interes* nti pe care amprimit- 
o la Redacţie din comuna Boj dt-la 
Hunedoara.

DOMNULE DIRECTOR!
Cetind ziarul D-Voastră .Solia* 

dela apariţie şi până de prezent, am 
găsit înşirate Ia paginile şi cuprinsul 
lui numai articole foarte ser.o&ae şi 
cari m'au legat sufleteşte de actsi 
alar, fiind c i şi eu sunt un român 
dintre aceia care simte româneşte şî 
tocmai acest fapt m* determinat a 
Vă avisa căci şi pe viitor cu deose
bită plăcere cetesc acest ziar.

In ultimele două numere ale zia
rului găsesc înşirată .Situaţia contri
buabililor din Blăjenl" de colabora
torul Dv. lean Fetrescu-Piaiu învăţă
tor Biijeni-Piaiu. Aceste articole au 
isbucnit ca an Vulcan In sufletul meu, 
visând ca şi In alte părţi ale Jude
ţului nostru poporul este jupuit de 
carne — căii pielea i-sa luatde,a — 
ca şi în plasa noastră Hunedoara.

Deci acum Vă rog Domnule Di
rector daţi-mi voie să Vă dau şi eu 
aci o mică notă informativă de ceea 
ce se petrece în regiunea noastră şi 
din care, dacă Veţi binevoi aă scoa
teţi un articol pe care sâ-i Înşiraţi în 
pagtnele siarului Dv. pentru a vedea 
şi fraţii noştrii .Moţii" dela Blljeni 
cl şi In părţile acestea sufere popo
rul, ca şl ei sărmani de acolo.

O mică descriere: Domnule Di
rector comuna noasirâ e comună să
raci şi suntem asocial! In care ia no
tariatul Râcâftia Plasa Hunedoara 
iar ca notar avem pe liberalul Vica 
Iacob care ne jupoaie mal rău ca cei 
dela Blăţeni — deoarece fiind omul 
partidului are cine sâ-1 apere Dar 
dl. de mai sus are şi un dosarel dts- 
tul de giosolan la Parchetul Tribu
nalului Hunedoara Sub Nr. 1621/1935 
pentru însuşire de bani in mod ile
gal, falşuri şi delapidări de bani pu
blici, care bani erau proveniţi din 
contrlbuţiunile noastre. Apoi tot dl. 
de mai sus are un dosar şi la Pre
fectura Judeţului Hunedoara dar mai 
atrajnic unde sunt o groază denere- 
gului constatate cn ocasia unei an 
chete, îa toamna anului trecut şi ne 
miră faptul că până astăzi au rămas 
fără nici un resultat constatările fă
cute, deşi sunt vre-o 12 la număr, 
dintre care una e ca dl. notar când 
era la notariatul Govăşdia aa înscris 
pe sine însuşi în listele de naţionali
tate a acelei comune în chip şi mod 
ilegal, apoi şi-a eliberat un certificat 
de naţionalitate referitor la persoana

iidul naţional-ţărănesc.
In aceste împrejurări — continuă 

dl. Mihalache, mai poate oare cute
za guvernul să solicite încrederea 
Suveranului? Pe răspunderea cui? 
Iată întrebarea istorică a ceasului de 
azi. Partidului pe care îl conduc îi 
spun: La datorie» gata de jertfă pen
tru România nouă. pentru România 
tranşeelor, pentru România ţăranilor, 
care va fi România muncii» ordinei 
şi civilizaţie?. (Urale).

Adunarea a luat sfrşit Ia orele 4 
p. m. după care a urmat un banchet.

Seara fruntaşii au părăsit oraşul 
plecând spre Capitală.

sa pe care ia depus la Casierei său 
personal care se află ia Prefectura. 
Toate acestea fapte le-a recunoscut 
susnumitul şi nlme nu ia nici o mă
sura contra sa, sau cel puţin si i-se 
tragă atenţia ca poate asifel pe viitor 
ar înceta cu o per he sale. Insă el bi
ne vede că autorităţile superioare ti 
apără şi-l sprijinesc de aceea cu şi 
mai multă putere ne jupoaie şi nu se 
găseşte nimeni care să ne apere, ear 
noi muncim prin Uzinele Hunedoara 
şi pe unde putem găsi lucru ca-sâ 
câştigăm un ban pe care-1 dăm la 
întreţinerea comunei şi notariatului, 
dai nu ajung acolo căci dl. notar 
Vinca t-i foloseşte pentru el, ear a- 
tunci când sa găsit un om cu suflet 
de au descoperit fraudele lui autori
tăţile superioare muşamalizeaza ches
tiunea, Incursjâadui prin aceasta pe 
numitul notar ia fraude şi mai mari 
şi aşa doar de ochsi lumei l-sau for
mat dosare, cari astăzi zac îa archi- 
?«le Prefecture! şi Parchetului de Hu
nedoara aproape un an de zile fără 
ză mal se uite cineva peste ele, iar 
noi? noi suferim mereu şi strigătele 
noastre nu se aud de către autori
tăţile superioare.

Dar încă cu ne-am pierdut cre
dinţa căci mai cu.ând sau mai târziu 
va apare şi pentru noi ziua mântu
ire! pe care de mult oaşteptâm, Să 
vedem la notariatul nostru un notar 
cu suf.et de româa nu cum e dl. 
Vinca pe care l-am găsit fa biroul 
Oficiului notarial vorbind ungureş;e 
cu preotul şi cantorul buericei refor
mate dm loc, precum şi cu alţi Io- 
cuitori unguri din aceasta comun#, 
ear la sărbători naţionale nu v/e să 
arborese drapelul ijei comori româ
nesc — la oficiul notarial — pentru 
ca să nu se supere pe el unguri din 
din aceea comună. Acestea sunt iua&- 
ţionarii noşiru români dels ţară. Noi 
zicem că, pe viitor dacă dl. notar 
Vinca vrea să vorbească ungureşte cu 
preotul, cantorul şi alţi loeunori d n 
Racăştia, să meargă împreuna cucei 
înşiraţi mai sus la Pesta şi acoio să 
vorbească ungareşte dxr na aci Ia 
oficile Statului Român.

Căci dacă s’ar scula din mormon
ii! cei opt sute de mii de martiri ai 
ueamuiui românesc, cari şi au jertfit 
v,aţa pe câmpul de onoare, pentru a 
tniâptui visul strămoşilor noştri din 
secolele trecute desigur lts’ar înfrânge 
mimeie de durere ş» ar muri de nou, 
câad ar vedea şi auzi că funcţionari 
români In Olicue Publice, vorbesc cu 
brag şi pasiune limba maghiari, e-

xemplu dl. notar Vinca din RăcSştia, | 
care e mai mult maghiar, decât ro
mân. Greşala mare e autorităţilor su
perioare ci ţin un asemenea element 
înti ’o comuna minoritară, care 11 loc 
de aiăspândi printre aceşti maghiari 
spiritul românismului, el îi maghiari
zeze şi pe cei câţiva români ce se 
nm găsesc răspândiţi printre aceşti 
dujmani ai neamului românesc.

Acum vreau să amintesc Încă o 
uit ma operă a s asnumitului notar 
Ca ocazia votării bugetului de cifre 
tonsiliul comunal pe anul 1936—37 
la comuna noastră Boj. dumnişorul 
notlrisăl, aşa de mult Încrezut in pu
terea sa, la articolul — pauşal de ca- 
lăto.ie notarului — şi-a înscris Iu bu- 
g<t fără ca aă-i voteze conziliul co
munal o sumă cu m . it mai mare de
cât ia fost cez de anul trecut, deşi 
conzdiul comunal s sţine că ei nu i-a 
votat decât numai suma care a avut 
anul trecut, totuşi el fiind mai mare 
şi mai tare şi-a înscris In buget o 
suma care-i face un pauşal de călă
torie de 3500 lei lunar, daci d.ntre 
conzilieri comunali îndrăzneşte sa în
trebe vre unul de ce a înscris atâia 
la pauşal ei răspunde ca, atâta ia fi
xat Prefectura. Dar noi ştim cu toţi 
că Prefectura Judeţului a comunicat 
tuturor autoritâfi or subalterne cu Ord.

2. Au mai uitatat că leafa nu este 
şi n’a fost niciodată, echivalentul ser
viciului făcut, ea nu variază după ca
pacitatea de muncă depusă de func
ţionar, ci este calculată mai mult ca 
aă dea funcţionarului posib.litatea 
de-aşi susţine cu demn.tate o situaţie 
socială, conformă cu rangul ce ocupă.

Dacă aceasta e realitatea, Im. vine 
iarâş să mă întreb: care-i justificarea 
impozitului ?

Se bucură funcţionărimea de-un 
favor şî concesiune prea mare şl ne- 
justificată, prin Up tul că poadâ un 
carnet de circulaţie cu reducere pe 
C. F. R.? Răspund cu un nu cate
goric, fiidcâ salarul nu echivalează 
cu muuca nu echivalează cu munca 
prestată şi ca atare beneficiul ce re
zultă din posesia carnetului, e ceva 
prea m mm, care aă compenseze 
privaţiunea din salar. Aceaata-1 Insă 
o boală cronică a liberalilor de în
fiinţa ş: majora impozite, de-a creia 
funcţii parazitare şl indezirabila, in 
care zâ-şi plaseze clientela, pe care 
desigur, ca a‘o poată pian, trebue să 
recu» gă sau la Înfiinţări sau la majo
rări de impoaite.

Când stai şl te gândeşti Insă, ia 
modul cum se încasează impozitele, 
precum şi ia pţuntatca lor, ai impre
sia că irâeşu Ia pnu fanariotism• 
Când se piatea: viernuJ, vacantul, 
stupântul ect. şi bietul Român era 
bătut până la sânge pentru plata lor.

Pcntruce atâtea impozite? De ce 
nu unul şi bun? Plăteşti global, ur
mează agricol. Plăteşti agricolul, ur
mează cel pe clădiri, după aceea cei 
pe carnete şi câte altele, care se vor 
mai îniunţa,

Pen truce acest haos financiar, care 
încurcă lumea năcăjită şi umilită?

Ce-ţi dă cu o mână, Iţi ia cu două, 
ceeace n’ar ii lucru greu, daci vei 
vedea aa se sfârş sie odată, dar In 
situaţia de azi, când numai de pri
vaţiuni te iovaşti, trtbue aă-i ridici 
glasul şi să strigi că-i destul şi cuţt- 
ţttul a'apropfe de os, Ne mal trebutsc

Nr. 11320—1936, telegrama Ministe
rului de Interne, prin care interzice 
cu desăvârşire ca funcţionari de ori
ce categorie — referindu-se chiar şi 
la notari — nu pot avea dela comune 
o indemnizaţie lunari, mai mare de 
2000 două mii lei, adeca aceasta e 
soma maximă ce ar putea It înscrisă 
în bugetele comunelor. Insă noi mai 
ştim că dl. Prefect comunică acestea 
ordine cu subalterni D sale, dar nu 
ştim dacă-i controlează ca ei s i  exe
cute acestea ordine întocmai. Dl. Pre
fect iscăleşte Deciziunile de aproba
rea bugetelor comunale, dar poale 
nu controlează dacă acestea bugete 
sunt Întocmite In conformitate cn or
dinele superioare date şi comunicate 
chiar de D-sa. Prin aceasta am dori 
ca Dl. Prefect aâ controleze riguros 
întocmirea bugetelor comunale şi să 
nu lase noian ca să ne îngreuieze 
cu aruncurl pe cure ml le putem plăti 
Şi care aruncuri sunt mal mult pentru 
pauşalul de călătorie notarului care 
are leafa dela stat yi-i mai trebuie şi 
pauşal 3500 dela comuni nu se mul
ţumeşte cu 2000 cât ia fixat Onor. 
Ministerul de Interne, care a judecat 
destui de bine când a fixat aceea samă.

Boj, 20 iulie 1936.

MUNTEAN IOAN

şi drumuri moderne, susţinute din 
spinarea funcţionarului, par'ci până 
acum nu s’a plătit impozit pentra 
drumuri şi totuşi când făcea.i un 
drum cât de mic, cu bicicletă sau 
ori-ce art vehicul, numai de hopuri 
te isbea-i şi de şanţuri necurăţate.

Mai puţine impozite şi mai încet 
cu modernizările, de care naţiei nu-i 
aide astăzi, până e la ordinea silei 
Înarmarea ţării, mai multă pricepere 
şi gospodărie In administrarea şi 
cheltuirea banalul public, care de-un 
timp Încoace a început să fie risipit 
fără foioa.

Aceasta-i trtbue Ţârii, nu mo
dernizări 1

Peica Andronlc.

Prcduuţia de grâu de anul acesta 
este cea mai mare din ultimii 10 ani. 
Cu toate că suprafaţa e mai mică, 
totuşi datorită condiţiilor favorabile, 
producţia de hectare e mai mare* 
Şi porumbul se prezintă minunat. 
Ploile din ultimele zile au fost ge
nerale şi au consolidat recolta. Ex
portul a crescut considerabil. Dato
rită faptului că seceta, care a bân
tuit cele două Atnerici, a nimicit în
treaga recoltă şi a făcut să dispară 
concurenţa americană, posibilităţile 
de valorificare ele recoltei româneşti 
sunt excelente.

Din raportele sosite la Ministerul 
de Agricultură rezultă că recolta vii- 
lo: din anul acesta va fi normală, 
dat fund că timpul a fost excelent şi 
mană nu s'a produs în cantităţi prea 
mare.

Dacă la acestea toate nu ar fi in
trodus liberală regimul nou de valo
rificare, lumea ar putea fi mulţumită, 
numai că reguleie liberale cu vân
zarea şi măcinatul îngreunează starea 
populaţiunii şi a consumătodlor.

Un exemplu din plasa Hunedoara.

(Urmare). Fanariotism. de Peica Andronic-

Avem cea mai bogată recoltă
de grâu din ultimii 10 ani.
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S’a interzis elevilor de scoală să facă politică.
Importanta decizie dată de ministerul instrucţiunii

D. ministru dr. Angelescu * sem
nat următoare* deciziune:

„Noi, Ministru Secretar de Stat 
la Departamentul Instrucţlfinii, Culte
lor şi Arteslor;

Având In vedere că turbură ile in
terne din alte Ţări au avut din nefe
ricire repercarsiuni fi In Ţara noas
tră, mai ales tn rândurile tineretului 
şcolsr, şi că. In ultimul timp, a’au 
găsit elevi din Învăţământul secun
dar, public şi particular, înregimen
taţi ta partide, grupări sau asochţi- 
uni cu caracter politic, luând parte 
la tot soiul de msuifestaţiuni publi
ce sau clandestine, In detrimentul ţn- 
vâţtturei şi a disciplinei şcolare;

Având {n vedere că într’un Stat 
legal, bazat pe ideia de drept nu se 
poate recunoaşte tineretului şcolar 
vre-un rol politic, acest tineret a- 
vând In timpul şcolaritate! greaua 
sarcină de a se pregăti pentru viaţa 
publică în scopul de a deveni vred
nici cetăţeni, considerind că, orice 
abatere a tineretului din calea sa nor
mali, are repercursiunl dezastruoase 
atât in prezent căt mai ales pentru 
viitorul acestui neam;

DECIDEM;

Art. I.— Se interzice cu desăvâr
şire elevilor diu învăţământul secun
dar, toate gradele şi categoriile, de a 
face parte din vreun partid, grupare 
sau asoriaţiune cu caracter politic, 
sau de a lua parte ia vreo manifea- 
tzţiune cu asemenea caracter;

Ari, II.— Acei elevi cari vor Con
traveni dispoziţiunilor de mai sus, 
vor fi eliminaţi pentru totdeauna diu

Şcolile publice sau particulare şi fără 
rept de a trece examene ta parti

cular;
Art. III— Directorii şcoaleîor se

cundare da orice categorie sunt obli
gaţi să supravegheze de aproape a- 
plicarea dispoziţiunilor art. 1. de mai 
sus şi a comunica imediat ministe
rului orice abatere;

Art. IV.— Directorii, In a căror 
şcoale se vor găsi elevi contravenind 
dispoziţiunilor de mai sus şi cari nu 
vor lua măsurile necesare, In confor
mitate ca disposiţiunile prezentei de
cizii, vor li îndepărtaţi din direcţie.

Art. V.— şi ultimul. Domnii Di
rectori ai iavâţlmântului Secundar, 
Normal, Profesional şi Particular sunt 
însărcinaţi cu aducerea ia îndepl'nire 
a prezentei Dec:zluni.“

Dată azi 28 Iulie 1936.

Liberalii vreau isă se  ţină
<3ix forţa la putere.

— In decurs de o lună de zile vom începe atacul general 
In contra guvernu'ui Tătărescu. —

Deşi guvernul liberal al Dlui Tă- 
tArescu face o politică internă care 
ne îndepărtează de statele cu cari 
suntem în prietenie» şi de acele state 
cari garantează graniţele ţării, — deşi 
guvernul liberal încurejază mişcările 
de dreapta, — acelea în contra liber
tăţilor poporului, — şi cari sunt pe 
placul lui Hitler, — şi deşi a venit 
acasă di Titulescu şi o aVeitizat gu
vernul, totuşi ei vreau să se ţină la 
putere.

Dl Titulescu şi-a dat chiar demi
sia din postul său crezând că astfel 
liberalii îşi vor trage pe seamă Şi 
vor trage consecinţele. Apoi l-au îm

păcat pe dl Titulescu spunându-i că 
toate acestea le-a făcut dl Încuie ţ 
ministrul de interne şi că drept pe
deapsă îl vor alunga pe acesta din 
minister.

Vedem însă că numai aşa au zis 
şi n’au făcui căci dl Inculeţ n’a plecat 
din postul său şi că ei vreau să se 
menţină cu forţa ia putere.

Deaceia noi peste o lună de zile 
vom începe din nou atacul în contra 
guvernului liberal şi nu ne vom opri 
până nu vom doboiî acest guvern 
care voieşte să îndrume popule ţia 
ţării pe căi rătăcite.

lumeşti, de gritile făclto re de p i
cate. Şi ză-şi răcorească sufl tul la 
Izvorul lui Isus. In lo; să audă ade
văr, iubire, glas de t âmbiţă adevă
rată, aud ura, zavistie şi stâ băl 

lat? — deci — preot glâsuind contra 
„aproapelui"; Iată altarul unei biserici 
în rezonanţa fapt-lor lumeşti; Iată 
preot bjgând vrajbă între semenii lui; 
Iată adevăraţii conducători spirituali

ai blândului nostru popor, fnvrăj- 
bindu-l.

Zile negre s’au abătut asupra a- 
cestui popor. Nespălaţii timpului glâ- 
suesc şi tu sfânta biserică, vrajba cea 
distrugătoare de oameni.

Oare nu vor veci timpuri de în
dreptare? Oare, nu vor veni timpu
rile care să pălmuiască ps bârfitor ?

Lun oiul de-jo» 20 Iuţie 1936,

Sentinţa îo procesul
dela C o tro cen i.

Indârşh la Secţia patra 
a Tribunalului iifov s’a dat Vinerea 
trecută la ora 11.45 sentinţa tu pro
cesul nenorocire! dela Col.oceni. Com
pletul prezidat de d. Horia Bogdan, 
asistat de judecătorii Panaitescu şi 
Slambulescu, procuror fiind d. Bene
dict Sioenescu, a dat urmă oarea sen
tinţă: Vasile Vasileacu şi arhitecţii 
Bolomey şi Burcuşi condamnaţi la 
cile un an Închisoare, I. B.umenleld, 
Marin Druţu şi Coslanu condamnaţi 
la câte an an şi jumătate închisoare, 
Vasile Ionescu, condamnat la şase 
luni închisoare, Cacip la opt luni În
chisoare, Dobrin ia cinci luni Închi
soare, iar Pompei a fost achitat. Pri
măria, în solidar cu inculpaţii, a fost 
obligată să plătească suma de 30 mi
lioane despăgubiri.

Tribunalul de Ilfov a obligat pe 
inculpaţii condamnaţi Iu procesul ne
norocirii dela Cotroceni să plătească • 
solidari cu municipiul Bucureşti de
spăgubiri In valoare de lei 22.018.000 
din ceie 830 milioane cerute de par
tea civilă. S ’au acordat despăgubiri 
numai la 352 părţi din cele peste o 
mie cerute. Cererea privind respon
sabilitatea ministerului de interne şi 
a primarului Donescuafosl respinsă. 
Tuţi condamnaţii au fcut  apel.

Dăm câteva despăgubiri acordate: 
Eoaterina Zamfirescu, văduva căpi
tanului Zimfirescu mort 2 milioane 
500 lei, adică două milioane şi jumă
tate, Victoria Gavriloiu 2 miiioane. 
Fredy Eissenbeiser uu milion, Ion 
Opran 3 sute mil lei, Gh. Boater 5 
sute mii lei, etc. etc.

Germania şi Polonia
an recunoscut anexarea Abisiniei.

Un nou fapt a exprimat de cu
rând înţelegerea dintre Germania şi 
Iialia* D. von Hassel, ambasadorul 
Germaniei, s’a dus de dimineaţă la 
palatul Chigi, unde a fost primit de 
contele Seano, noul ministru al afa
cerilor străine, căruia i-a comunicat 
hotărârea luată de guvernul Reichu- 
lui de a suprima legaţia germană 
din Addis-Abeba şi de-a o înlojui 
cu un consulat.

Contele Ciano a luat aci de ace
astă rezoluţie şi a mulţumit d-lui von 
Hassel pentru comunicare.

Hotă.ârea guvernului din Berlin 
echivalează cu recunoaşterea de că

tre Germania, a imperiului italian din 
Et op’a- Vestea a stârnit o vie satis
facţie în cercurile politice. Vestea a- 
ceasta e considerată ca fixând limita 
atnsă de buna înţelegere care se de
sfăşoară între cele două ţâri-

Toate aceste evenimente pare s i  
lase rece pe liberali şi pe dl. Tătă- 
rescu. Ei paie că nu se interesează 
că ţara noastră, nu-i consolidează 
situaţia internaţională ci’ dimpotrivă 
se tot slăbeşte, iar alte ţări îşi tot în- 
teresc preteniile şi mai încearcă să 
fure şi dela noi câte o ţară care ar 
trebui să ne fie prietenă.

In faţa unui altar!
Trăim silele cele mai grele din 

viaţa acestui popor. Trăim zile tn 
care adevărul şi dreptatea — la fie
care răsplntie de drum — sunt ne
gate, sunt batjocorite.

Oameni chemaţi şi nechemaţi vin 
să vindece răul, propoveduind fiecare 
după cum Ii dictează şi-i reclamă in
teresele. Azi şcoala şi biserica sunt 
în funcţie de interese.

Conştiinţe nu sunt; oameni de sa
crificiu pentru binele obştesc nu mai 
există.

Ceeace este mai dureros astăzi, este 
c i şi cei care sunt chemaţi să con
ducă poporul se vând, îşi vjnd su- 
fetul intereselor, lăsând la o parte 
chemarea.

In cile o sfântă Duminecă, ţn faţa 
sfântului Altar, Iţi este dat să auzi 
glasuri vorbind ta deşert. In 1 0 c să 
asculţi predic* lui Isus, asculţi dis
cursuri politice, Cazul din corn. 
Luncoiul-de-jos — acest judeţ — şi 
iată-1: Inlr’o Duminecă, marele libe
ral? — aice el — şi om de mare is
pravă» preotul Alexandru Fugăii ţinea

o piedică in felul uimitor: „Fraţi 
creştini, ştiţi cu toţii că In ţara as a 
lucrurile a’au schimbat mult de tot. 
Oamenii noştrii de stat ne-au vândut 
ţara. In special partidul Naţional ţâ- 
rănc s de sub conducerea dlor Maniu 
şi Mihalache, care s’ao unit cu ungu
rii şi jidanii. In acest partid nu mai 
e nimic românesc, totul e străin; to
tul e jidovii. Roata de azi nu mai 
este roata cea adevărată de pe vre
muri. Astăzi e a străinilor. Deci a- 
cesrai partid să nu-i mai daţi votul 
niciodată să nu mai votaţi cu roata, 
să votaţi cu dnii Vaida şi Viad*.

§i era o sfântă Duminecă lăs.tă 
de D-zeu, nu pentru cer uri politice, 
ntt pentru uri personale, ci pentru 
reculegere sufletească, pentru recrea, 
ţia sufletului. Fiecare creştin venise 
la biserică, nu ca să asculte discur
suri politice, otravă şi uiă 'urnească. 
Venise fiecare să guste din trupul şi 
să asculte sfaturile lui Isus,

între c«i patru pereţi ai sfântului 
lăcaş, veniseră credincioşii ca să se 
despartă un ceas s’au două de cele

Germania a dai
latre di von Papen, ministrul Ger

maniei in Austria şi Intre dl SJius- 
nigg, cancelarul Austriei s’a încheiat 
o înţelegere care apropie mult pe 
Germania de Austria. Prin această 
înţelegere, Austria recunoaşte parti
dul hitierist austriac ca partid legiuit 
şi se obligă să înceteze prigoana îm- 
poiriva membrilor acestui partid, ţn 
sib.mb Germania se obiigă să nu mai 
facă propagandă h tleriită în Austria. 
Amândouă guvernele vor căuta să 
stabilească legături sufleteşti cât mai 
trainice latre poporul german şi au
striac cari sunt de acelaş neam şi 
sânge.

Vestea acestei înţelegeri austro- 
germsne s’a răspândit deodaiă şi a 
stârnit msre vâlvă In toata lumea di
plomatică. Se crede că Germania a 
făcut pace cu Austria psntruca Hitler 
sâ poată lupta mai liber pentru câ
ştigarea oraşului liber Danzig locuit 
aproape numai de germani.

Se crede Insă că aci ar fi lucrat 
şi mâna lui Mussolini care se arată 
tare bucuros de apropierea austro- 
germană. Se spune chiar, că între

mâna cu Austria.
Mussolini şi Hitler ar fi o înţelegere 
tainici. Aceasta se deduce şi de a- 
coţo că Mussolini nu vrea să meargă 
la conferinţa statelor locarniene dela 
Bruxelles dacă nu vs fi Invitată şi 
Germania.

Ss pare că Mussolini nu vreas’o 
ierte pe Anglia ds vina sancţiunilor 
şi acum drept răsbunare Intră In «-
pele lui Hitler. Se va vedea.

Pregătirea alegerilor 
comunale şi judeţene.

In vederea pregătirei alegerilor 
comunale şi judeţene — care după 
toate probabilităţile vor fi fixate pentru 
luna Septembrie — Ministerul de in
terne a trimis o adresă Ministerului de 
Justiţie cu privire ia modul în care 
urmează să se alcătuiască listele e- 
lec-oraie definitive, să se facă îm
părţirea carnetelor de alegători» cari 
suni permanente*

Pentru înlăturarea abuzurilor s’a 
prevăzut ca împărţirea acestor car
nete să se facă prin judecătorii* 

Carnetele vor fi după un tip uni
form pentru întreaga ţară-

Vom trăi şi vom vedea» „cinstea” 
liberaiă, în care noi nu credem.
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ŞTIRI.
D. TITULESCU A CUMPĂRAT 

DELA LONDRA O SERIE DE 
DOCUMENTE ISTORICE PENTRU 
ACADEMIA ROMÂNA. D. dr. Garter 
rabinul şef al Londrei este originar 
din România, anume din judeţul Si- 
ghet. Mare colecţionar de documente 
dl dr. Gister era pioprictarul a 230 
de documente istorice, adunate pe 
vremuri de Mihail Eminescu. Colec
ţia aceasta a fost cumpăraţi de d 
N. Titulescu, şi puşi Ia dispoziţii 
Academiei Române.

*

REZULTATUL BACALAUREA
TULUI. La examenul de bacalaureat 
(absolvirea liceului) s’au prezentat ia 
toate comisiile din ţară 4789 candi
daţi fi candidate, din cari au reuşit 
2428, adică 51 din o sută.

*

ALEGERILE la Camerele agrico. 
e se vor |lne neapărat tn ziua de 12 
August 1936 Ministerul Agriculturii 
a trimis o nouă circulară prefecturi
lor celor 32 jndeţe — pe cari !e-am 
publicat şi noi ia foaia dels 12 Iulie 
1936 — atrăgându-le atenţia, că aceste 
alcg'ri trebue să se ţină la ziua nu
miţi.

*

TRUPELE TURCEŞTI AU RE
OCUPAT DARDANELELE ŞI BOS
FORUL. Stiâmtorile Dardanelelor şi 
Bosforului au fost reocupate de tru
pele turceşti. Unităţile cari au proce
dat la ocuparea punctelor strategice 
ale Strâmtsrilor sânt venite din A- 
natolia. •

BACALAUREATUL COMERCI
AL. Prin noua lege de organizare a 
învăţământului comercial s’a înfiinţat 
bacalaureatul comercial. întrucât noua 
lege a Învăţământului comercial se 
aplică încep&nd dela 1 Septembrie 
1936, actualii absolvenţi ai şcoaielor 
comerciale superioare se bucură de 
drepturi câşt gate şi |n consecinţă 
sunt dispensaţi de a da bacalaurea
tul comercial. Toţi absolvenţii acestor 
şcoli după data de 1 Septembrie 1936 
nu se vor mai putea insei ie in învă
ţământul superior regpect.v decât da
că vor obţine diploma de bacalureat 
comercial.

«
GRÂUL ROMÂNESC E CERUT 

PRETUTINDENI. Comitetul central 
al oilciului de valorificare a griului. 
Întrunit aseară In localul Uniunei Ca
merelor de Agricultură, s’a ocupat 
printre alte chestiuni curente şi de 
numeroase cereri peutiu aprobări de 
export. Marile case de export au ce
rut automaţii pentru exportul a 50 
mii vagone grâu pentru Anglia, O- 
landa, Belgia, Elveţia, franţa precum 
fi pentru alte zt-te cu care nu avem 
convenţii de clearing. Deasemeni s’a 
cerut autorisaţii de export de grâu 
furajer pentru Elveţia, Anglia şi ţă
rile scandinave.

*

12 EXCURSIONIŞTI TAIAŢI DE 
TREN; ALŢI 18 GRAV RĂNIŢI. 
O groaanicâ nenorocire s’a Întâmplat 
Marţi noaptea in Sscureni-Basarabia. 
Un tren de persoane a dat peste un 
grup de 100 excursionişti, care aştep
tau legătura pt. Vatra Dornei. D.n 
causa In tuner ecului din gară au lost 
omorâte 12 persoane şi rănite grav 
18. Alte 15 sunt mai uşor rănite. 
S’au operat mai multe arestări.

*

PORUMBEI CĂLĂTORI. S ; ştie 
că porumb sil se pot foies! ca poita- 
şi, ducând scrisori dirti’un loc In al
tul. Pentru sicjba pe Care ei o pot 
face sunt învăţaţi anume. Săptămâna 
trecută aâ fort aduşi din Cehoslova
cia 1300 de prrumbei călători. Du
minecă dimineaţa, ei au fost lăsaţi 

| liberi şi au p e  nit cu toţii spre Ca
ptai» ţării de unde au fost aduşi. 
Au făcut pâoă acolo o mie şi o sută 
de km,

•
ECHIPAJUL ÎNSĂRCINAT CU 

BUCĂTĂRIA, pe marele transatian- 
tlantic francez. „La Normandie" nu
mără 6 plvniceri, 114 bucătari, 73 a- 
jutori bucătari, 10 brutari, 628 chel
neri. Vasul este aprovisionat cu 42.009 
st’cle de vin şi liq*ur, 20 000 sticle de 
bere, 7 000 de găini, 16 tone de carav 
şi 57.000 farfurii, ceşti şi pahar», Asta
tu fiecare călătorie.

•
POPULAŢIA GLOBULUI e ai; 

de aproape două miliarde, repartizată 
astfel: Asia, 800 milioane; Europa 
600 milioane, America 2C0 milioane, 
Africa 150 milioane şi Australia ab'a 
7 milioane. Ia 1910, populaţia globu
lui era de un miliard şi şrse sute 
de milioane. Deci războia! mondial 
n’a avut nlcio influenţă asupra creş
terii populaţiei depe glob!

m
CIORAPI DE MĂTASE. Pentru 

fabricarea unui ciorap trebueac 5000 
de m tri de fir de mătase, cu alts 
cuvinte 10 km. pentru o pereche, 
viermelui de mătase li trebuie In me
die 3 zile «pre a ţeze gogoaşa lui 
care ouată gata, măsoară 350 până 
ia 500 de metr), 25 de gogoşi aunt 
necesare p in urmare pentru o pe
reche da ciorapi.

*

ANUL ACESTA VA FI MARE 
RECOLTĂ. Di. ministru Sasu s’a dus 
la M. Sa Regele şi I-a raportat că Ia 
toată ţara este o aşa de marerecoltă 
Încât întrece pe toţi anii din urmă. 
Numai de neaar feri Dumnezeu de 
grindină şi furtună.

*
O ÎNTÂMPLARE TRISTA LA 

GRANIŢA DINTRE UNGARIA Şl 
JUGOSLAVIA. O fetiţă care păzea 
mai mulţi curcani pe teritorul Jugo
slav, la graniţa dintre Jugoslavia şi 
Ungaria, In apropiere de ;OCJil,tatea 
Horgos, & trecut după ud curcan care 
trecuse pe teritorur ungar. Un gră
nicer ungur a strigat-o să stea pe 
ioc, dar tata a fugit pe teritorul sâr
besc, Grănicerul a tras un foc de ar
ma, rănind o grav. S’a dus apoi spre 
fetiţă, dar aplec ându-se să vadă dacă 
a munt — arma s’a descărcat, omo- 
râudu-i şi pe ei pe loc. Fetiţa a mu
rit şi ea in braţele grănicerului moi t. 

•
2000 PERSOANE MOARTE DIN 

CAUZA CĂLDURILOR IN AME
RICA. De pe urma varului de căl
dură care părjoleştc de 11 sile In sta
tele iederile au pierit 1582 de per
soane. Pagubele pricinuite recoltelor 
şi fermelor au ajuna la un miliard de 
dolar,. La Michigan şi Detroit, insti
tutele medico-legale sunt pline de 
cadavre. După o statistică provizorie 
numărul persoanelor care au pierit 
de pe urma valului de căldura ss ri
dică la 2000.

Cotiţi nSolia“

Cassa de păstrare S. A. dm Orăşfie.
Sediul Orăşfie jud. Huned. Piaţa Reg. Maria Nr. 18.

înscris în Registrul soc, bancare la 13 Aug. 1935 sub Nr, 1. 
Bilanţ semestrial per 30 Iunie 1930.

Activ. Cassa numerar efectiv, 62 
mii 893: Portofoliu de titluri: Titluri 
româneşti, efecte publice (val. nom. 
12.0C0) 6.592; Titluri străine (val. nom. 
53.800) 38.338; Portofoliul de scont 
p.ătibil în tară: cambii fârâ garanţie 
1.447.340; cambii procesuate 67.230; 
cambii garantate cu ipoteci 200 737; 
Debitori din ţară garantate cu ipoteci 
1.219; Debitori beneficiind de legea 
lichidării datoriilor dm 7. April 1934 
(cotă rămasă): Deb tori agrare 3.292 
mii 713; Debitori procesuate 81.247; 
Debitori urbane 710 036; Pierdere re
zultând din aplicarea legii lichidării 
datoriilor 10 338; Imobile: Necesare 
comei ţului propriu şi pentru funcţio
nari 530.053; Alte imobile, 445.000; 
Mobilier 1.000; Conturi diverse, B7 
mii 699; Cheltueii de administraţie, 
salarii şi mdemn.zeţii 101.850; Di
verse, 22,079; Impozite şi taxe 21*009; 
Total 7.197.273 Lei.

Conturi de ordine: Activ. Cauţ.uni 
statutare 390 000; Debitori pentru scris- 
de gararţie date de bancă în ţară 
40 000; Efecte spre încassare 26 570; 
Total 456.570 Lei.

Pasiv. Capital social 2 000.000; 
Fond de rezervă, rezervă legală 817 
mii 504; Fond pentru creanţă dubi
oasă 334.200; Fond de penz e 567 
mii 521; Depuneri spre fructificare 
din ţară pe termen 3.146.937; Divi
dende neridicate 19697; Conturi di
verse, 23 393; Conturi tranzitori 63 de 
mii 872; Dobânzi încassate 197.267; 
Venitul imob le’or 23.383; Beneficii 
diverse, 3.494; Total 7.197 273 Lei*

Conturi de oidine. Pasiv. Depo
nenţi de cauţiuni statutare 390.000; 
Creditori pentru scris de garanţie date 
de bancă în ţară 40.000; Remitenţi 
de efecte spre încassare 26.570; To* 
tal 456.570 Lei. D1REQ '1UNEA

şi COMIT, de SUPRAVEGHERE

pentru cei mai 
harnici strângăto.i 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
.SOLIA' 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit*
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici străngători de 
abonamente.

Una casă de fier mică
<le vânzare,

Adresa la administraţia ziarului.

Cătra iubiţii noştrii cetitori
Implinindu-se in curâ d un an 
de zile dela apariţia gazete i  
noastre, — pe cate-o scoatem 
cu enoime sacrificii, vă rugăm 
Iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a plăcut să vă desfătaţi 
mintea şi sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi la exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi In viitor să asigurăm a- 
pariţia ei.

Abonaţi „SoliaM

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

Moară de vânzare
zaH aH H aaeeueK H BH H B BB H B H eeeeartBrtH BB tN H H H BnaenH K ui

0 moară noua. ţărănească
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 ţară, află
toare în o mare-comună-fruntaşe cu jur bogat, unde 
zilnic sosesc alimente de măcinat până la 1 vagon 
şi cu bun viitor. Moara se vinde din chestiuni îa- 
miliare cu cel mai favorabil-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
la Orăştie, trimiţând o marcă-postală de unde primiţi 
datele necesare asupra morii.

F aceţi reclam e în „Holia“.

Cetiţi numai „Holia“
G iru l: ALEX. HERLA Tiparul Tipografiei „LUMINA1* Orăştie,


