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Libertatea este cel 
mai mare bun social şi 
naţional, pe care şi-l’au 
putut dobândi popoarele

R edac ţia  yl A dm inistra ţia

OrăfHe 9tr> Oh. Barifta Nr. 1

Apare săptAmânal sub îngrijirea unui 
casffifcet redacţie .

D îre c to r  i P f. jjjjţx. H arlea
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_  E A n f t S / i t t  “  “
laamafrai l tal.

De câteorl îmi este dat să vor
besc cu vre-unul dintre matadorii 
mişcărilor de dreapta, am ocasiunea 
ca aceştia s i  recunoască deschis că 
finalitatea luptei între stânga şi dreap
ta va duce la biruinţa stângei■ Nu 
trebue să fiu însă înţeles greşit de 
cetitor, fiindcă în discufiunile noastre 
mă gândeam totdeauna la stângă 
socială si economică, la reformele 
de stânga în acest domeniu, şi nici 
decum la extrema stângă politică cu 
cu metodele ei teroriste pe cari le 
resping cu ioatd hotarîrea• Asudară 
în acel punct de privire ne înţele
geam, căci toti au recunoscut nece
sitatea realizării reformelor mari pen
tru eliberarea celor multi şi săraci 
şi care este o preocupare permanentă 
a partidelor de stânga• Susţineau 
însă că mişcarea de dreapta va stă
pâni nu în viitorul mai îndepărtat, 
ci în jittorul apropiat căci ea este o 
reacfiune necesară pentru discipli
narea mulţimilor cari şi-au pierdut 
echilibrul moral tocmai datorită idei
lor de libertate•

Fată de această argumentare si 
fată de recunoaşterea lor că viitorul, 
pe linia reformelor sociale şi econo
mice, este al mişcărilor de stânga, 
trebue să le răspundem că lumea 
prin sec oii dearăndul a luptat pen 
tru emancipare si eliberare• Mai de 
înainte de fuga sclavilor şi de sec- 
cesiunea pe muntele sacru, trecând 
prin toate revoluţiile de atâtea vea
curi până la revoluţia din 1918 care 
a avut si partea ei socială st eco
nomică, muitimlle au luptat pentru 
eliberarea şi emanciparea lor■ — 
LIBERTATEA ESTE CEL Ma I MA
RE BUN SOCIAL $1 NATIONAL 
PE CARE L '*U  PUTUT DOBÂNDI 
POPOARELE. ABROGAREA TEM- 
t  ORALĂ A  LIBERTĂTU Sl ÎNLO
CUIREA El CU DICTATURA, atât 
de mult dorttă de acei cari repre
zintă acţiunea de dreapta, IN SEM
NE AZÂ UN REGRES, S’A U CEL 
PUTIN O STAVILĂ PE LINIA RE
FORMELOR SOCIALE §1 ECONO
MICE St A  LUPTEI iN FAVORUL 
MULŢIMILOR OBIDITE, — In epo
cile de dictatură s’au creat aristo
craţiile, clasele stăpănitoare — şi ce
lelalte sucrescente de morbidă factură 
politică, cari toate au căutat întă
rirea situaţiei lor politice prin întă
rirea celei materiale, — profitând de 
stăpânirea fără critică pentru a s i  
aduna bunuri materiale.

Iată de ce dictatura temporară 
ghiar, însemnează stavilă reformelor

mari, iată de ce dacă suntem con
vinşi că viitorul este al mişcărilor de 
stânga, cu reformele lor generoase 
pe linia socială şi economică, — sa 
nu le oprim calea lor de realizare.

SĂ NE BUCURĂM CĂ AM  A- 
JUNS LA MOMENTUL POLITIC IN 
CARE IN DEPLINĂ LIBERTATE 
PUTEM SĂ JUDECĂM ACŢIUNILE 
$1 LUPTA PE CARE O DĂM în fa
vorul mulţimilor muncitoare şi năcă
jite; şi să nu ne lăsăm amăgiţi de 
paleaiioul temporal al unei discipline 
sufocante în cele mai multe cazuri, — 
căci aceasta însemnează o întârziere 
nejustificată în drumul pe care tre
bue să-t parcurgem la tinta finală,— 
st care întârziere se pune în sarcina 
generaţiei noastre.

DK. ALEX. HEHLEA.

In politică
lucrurile stau 
foarte tiii lbixre

In politica internă lucrurile stau 
foarte tulburi şi astăzi căci deoparte 
liberalii se m ârcă între ei şi nu pot 
să scape de Inculei, iar de altă parte 
dl Titulescu din streinătate îi ame
ninţă că sau îl înlătură pe dl Incu
lţii sau dacă nu va sparge el gu
vernul liberal şi Va ieşi afară dan- 
du-şi demisia din postul de ministru 
de externe. Lumea să întreabă că 
de ce cere dl Tdulescu plecarea din 
guvern al diui Inculet ? Iată de ce, — 
fitndcă dl incuiet a  fost acela care 
a încurajat în interiorul Ţârii miş
cările de dreapta, cari sunt de pă
rere că Ţara Românească în poli
tica externă să meargă alături de 
Germania, adecă alături de Ţara 
c re vrea răsboiul şi vrea revizuirea 
tratata lor de pace* De aceia dl Ti
tulescu, care in streinătate face po
litică externă alături de Franţa şi 
de statele cari ne garantează grani
ţele Ţării, a zis că el nu mai poate 
să şi ieie răspunderea dacă dl In- 
eulet lucră după alte interese în lă- 
untrul Ţări:.

Astfel până nu se clar.fică această 
chestie lucrurile stau foaite tulbu i.

C e t i ţ i

şi faceţi 
reclam e

numai în gazeta „Solia"

131 Inliii Maniu
pune Ia punct calom niile
deb itate de dl A lexan d ru  
V a id a -Y o ev o d  la D ej.

Telegrama adresată d-lui Primministru Tătărescu. 

Fostul preşedinte de Consiliu cere guver
nului să dea publicităţii acordul încheiat
în 1932,

ln legătură cu afirmatiunile ca
lomnioase făcute de dl Alexandru 
Vaida-Voevod în discursul său ros' 
tit recent la Deji în care a pus în- 
tr’o lumină absolut falsă atitudinea

de atunci a  dlui luliu Maniu — fos
tul preşedinte al Partidului national 
ţărănesc, trimite din Bădăcin urmă
toarea telegramă către Redacţiile zia
relor i,Patria* şi «România Nouă“:

Ăn legătură cu recentul discurs din Dej al domnului Alexandra Vaida 
am adresat Domnului Preşedinte de Consiliu George Tătărescu următoarea 
telegramă:

•Dl. Dr. Alexandru Vaida-Voevod foit primministru, într’un dis
curs ţinut de curând la Dej, a pus ln discuţiune acordul Încheiat 
asupra situaţiei, — făcându-mt învinuiri pentru atitudinea mea avută 
cu acea ocaziune. Fiind vorba de un act de Stat încheiat subt răs
punderea mea ministerială, rog vă binevoiţi. — să publicaţi textul 
acordului şi să binevoiţi a-mi pune la dispoziţie copii după aceste 
documente,

Cu distinsă stimă
I U I d L  (ss.)

Cunoaşterea acestor documente va lămuri autentic chestiunea şi ati
tudinea mea în legătură cu acest acord• Deşi îmi menţin hotărîrea de a 
nu întră cu foştii mei tovarăşi de luptă în discuţii penibile pentru ei, to
tuşi nu pot lăsa nelămurite acte de stai făcute subt răspunderea mea mi
nisterială.

Cu distinsă stimă
I U LIU MANIU (ss.)

Oarda de ta j
Deja de mai multă vreme lumea 

a început s i se întrebe că oare în
tre liberali fi Garda de fier, nu o fi 
cumva vre-o cârdişie şi vre«o înţe
legere secretă. Acuma apoi s’a do
vedit că Garda de fier a legal o în
ţelegere secretă cu liberalii şi că ea 
este asi In mânile liberalilor.

Astfel ss bănueşte, că ar primi 
parale chiar şi din fondurile secrete, 
iar unii zic, că primesc psrale dela 
Germania dela Hitler, -care vrea s i 
revizuiască tratat tie, şi să schimbe 
graniţele Ţării In favorul Ungariei. 
Deacela In ultima vreme, poporul 
tare s’a îndepărtat de Gardă, şi a 
început să- şi tragă pe seamă, Că aici 
la gardişti, trebue să lucre bani-ne
curaţi, fiindcă ei sunt toţi copii-tineri 
şi altfel na se explică cum pot ei 
să scoată gazete, să umble prin ţară 
le propagandă, să-şi facă uniforme,

şi si-si piardă vremea ca politica, 
In lo t să stele acasă şi să lucreze 
si si-şi vadă de treaba lor. Se vede 
Insă din depărtare, că ei nu mai 
sunt pe picioarele lor, ci s’au băgat 
in serviciul liberalilor şi a hitleriştilor.

NIC. HLIMON.

A PATRA JAMBOREE CERCE- 
TĂŞEASCA NAŢIONALA. Cum a 
fost prima acum 3 ani în Dumbrava 
Sibiului, va avea loc în acest an, In 
Poiana Braşovului, dela 3—29 August. 
Sunt înscrişi peste 4000 cercetaşi din 
ţară şi 1000 cercetaşi străini. Coman
damentul Mar ei Legiuni, primăria şi 
prefectura Braşov, au luat toate mă
surile necesare pentru bana reuşită 
a Jamboreei,



Pag. 2. S O L I A * Nr. 27.

Naţionalism constructiv 
şi de paradă.

Ia arma victoriei reportată de par
tidul naţionahţărănese ia ultimele două 
alegeri parţiale s’a pornit o campa
nie de defăimare contra acestui par
tid, atât prin presă cât şi prin o 
parte din tineretul nostru universitar, 
care stăpânit de un mare elan patrio
tic, nu obseservă că acest nobil sen
timent al lor e exploaîat de o anu
mită coterie de politicieni, in interese 
şi scopuri ce sunt departe de a servi 
patria. Ispărjind românii in buni şi 
răi patrioţi, acuzând de comunism 
tocmai pe acei ce prim munci* şi pri
ceperea lor, s’a făurit această R omâ
nie şi ridici la rangul de mari pa
trioţi pe uni, a căror merit doar coa
sta in a introduce in viaţa politică a 
ţării asasinat .T drept azimă de com
batere a adversarului. Aceşti tineri 
coboiiţi ia mijlocul poporului, mono
polizând naţionalismul pentru ei, a- 
cusă partidul naţional-ţărănesc, ca 
democraţia lui merge până la comu
nism. Vom încerca prim rândurile ce 
urmează să lămurim opinia publici, 
răspunzând acestor acuze ne întemei
ate, arătând care este naţionalismul 
creiator şi nu de paradă, prin elanul 
căruia se va munci ia ridicarea cul
turală şi economică a ţărănismii noa
stre. Dacă democraţia acestui partid 
n’ar fi denaturată şi dacă nu s’ar da 
un caracter internaţional a estei de
mocraţi n’am avea nimic de zis.

întrucât acest partid a luat naş 
tere bazat pe principiul democraţiei, 
iar mai târziu această democraţie spe
cific românească a fost încadrată ia 
principiul „Siajului ţărănesc". Prin 
această democraţie partidul naţional- 
ţărănesc a urmărit desfiinţarea cioco
ismului şi Împroprietărirea ţăranilor 
Cari prin jertfa sângelui lor, au ştiut 
lă  apere ia nevoe hotarele acestei 
ţări.

Tot acest principiu are roiul de 
a croia o situaţie solidă ţăranului si 
muncitorului român, ca dm această 
prosperitate a iui, să renască un sen
timent naţional viguron, care să nu 
se topească ca rouă unei dimineţi, si

F O I L E T O N .

Fragment
Cald. Un ţap cu bere băut in tim

pul mesei, m’a moleşit- Şiroaie de 
sudoare cuige pe corpunii firav.

P lic tis e a lă . Cafeneaua goală cu 
chelnărul somnoros, îţi dă impresia 
unui faliment al muncei*

O bosit- Nimic nu vrei* Nervii să" 
tui nu mai v brează căci canicula 
arşiţei i-a toropit ia iei ca si mole- 
seaia gândiri* Priveşti cu nepăsare 
tavanul afumat ai cafenelei si' asculţi 
bâză,tui muştelor ca un ce, ce nu 
vrei să-l înţelegi. Obosita ar fi ca 
să-ţi pui mintea ia contribuţie si să 
dai o definiţie a stării tale, precum 
Bi-a provenienţei ei. Trăieşti momen
tul cu nepăsare la fel ca parvenitul 
care şi-a asigurat traiul prin matra- 
pasiâcunle şmecheriei iui mărginite, 
dar norocoase.

— Caid,
— Fenomenal.
— O să murim de insoiaţie.
Ce banal. Răspuns şi întrebare; 

banal, ia fei ca şi un soţ încorncdat 
de nevastă cu prietenul casei, iar eu

să meargă până îs, j'.rifa de sine, a- 
tonei când ţara II va sere.

Azi ia politica ţării româneşti sunt 
i.‘cii oportunişti, c&rî monopolizând 
nsţioiîslismu, încearcă exploatarea 
bunel credinţi a tinerilor Ia scopuri 
cc sânt departe de a sarvi Interesele 
acestui ne:*m, folosind cel mai nobil 
sentiment s?l unui popor, drept o mo
meală electorală.

Şi e o mare greşaîâ din partea 
acestor politicieni cari prin afinităţi 
de gândire şl mijloace de luptă po. 
litieă internă hitleriene vreau s |  a- 
tragk România in orbita politicei nrm. 
ţeşti, distrugând ia acest fel alianiele 
no stre vechi, în bază cărora este 
garantată securitatea noastră de azi. 
Nu acest naţionalism isterie şi de 
paradă va repune în drepturi popo- 
rui românesc, ei un naţionalism ra
ţionai care prim o politici chibzuită, 
treptat va înlocui dementele streine, 
cari s’au dovedit a deservi interesele 
statului, prin român în măsura in care 
această operaţie n’ar aduce o penar- 
baţie in viaţa statului român. In ză
dar se trâmbiţă acest naţionalism pe 
toate străzile când soluţiile practice 
lipsesc, sau chiar dacă sunt 
inaplicabile, pentrucă noi nu suntem 
o putere de talia Geimaniei sau a 
Italiei ca prin măsuri externe să sfi
dăm o Europă întreagă. Naţionalis
mul caui popor serveşte interesele 
statului numai în cazul dacă acest 
elan este bazat şi pe raţiune. Iu ca
zul că partidele poiitice supralicitează 
naţionalismul, partidul nafional-ţără- 
aesc revindeeă pentru el primul loc, 
având in fruntea iui cea mai repre
zentativă figură a unui naţionalist in
tegrai iu persoană d,ui Iuiiu Mamu.

Democraţia acestui partid se în
cadrează in principiul statului naţio
nal atât cât poate servi românismului 
iu gjne-.rai. in once caz prin ideolo
gia acestui partid se va consolida 
noul stat românesc ridicând jărăm- 
nimea care este boita de granit a 
acestei ţări, ia un nivel cultural ală
turea popoarelor din apus, asiguri âa-

ctire scriu aceste rânduri, mi-e greu 
ca să mă mir îndeajuns, de unde am 
luat puterea ca să scriu acesie rân
duri. Poate fata din colţ care ia a- 
dăpostul umbreluţei, de vorbă cu 
prietena ei — ea — care ma privit 
lung, dar poate absent, mă va fi în
demnat ia hărnicia de-a scrie- Poate. 
Vapo„ocză ca o n mL. Modestă ca 
fapt si ţinută. Toată în alb* Rochiţa-i 
stiânsă pe corpu-i gingaş, mă tace 
ca să ma gândesc ia un cămin ce 
l-am pierdut, pe care nu'l mai vreau, 
dar doresc un altul. Cu bascul cro
şetat, pus ştrengăreşte pe*o sprân
ceană. îi dă un aier de şcolăriţă,de 
femeie cochetă si totuşi . . • eterna 
poveste. Nu e frumoasă, dar e fe
meie. Este gingaşe* Poate cuminte,,, 
poate nui — dar — mi-a stârnit in
teresul. Poate pentru un moment. 
Pentru momentul acesta în care scriu 
iar mâine,,., poate o voi udat-o si 
de va fi aşa, poate am câşîigat li
niştea de a  mă mai gândi ta Încă o 
femeie, ce poate sub iinuta-i mo
destă, ascunde ceie trei calităţi ale 
femeii: laşitatea, perfidia şt minciu
na, iar de nu o voi uita, voi mai 
scrie si mâine.

Orăsue ia 5 August 9936.
Puiu Zaharla.

duşi şi o prosperitate economică. In 
schimb acri ce monopolizează naţio
nalismul vreau subjugarea acestui po
por prin voinţa căruia vreau s’ajungă 
la guvern ca ulterior să Icstaureze 
o dictatură. jjE regretabil că osmeui 
de o cultură incontestabilă se lasă 
stjpâaiţi de patimi şi nu găsesc îa

Di deputat Tisa este foarte su
părat din cauza Insuccesului ce a si
va* ia alegerea parţială din 18 Fe
bruarie in sectorul D~sa!e, nu ştie Ce 
să mai faci. A recurs la ultimul mi. 
jioc „Răzbunarea".

Se răzbună pe toţi acri ce nu au 
vrut să-i fie „coadă de topor A ur
mării cu deosebit interes examenele 
de definitivat, spre a da lista neagră 
comisiilor de examinare, iscoadei ied 
pe toţi acei ce nu au vrut sau nu au 
putut avea vederile D-sale politice.

Trimite comercianţilor opoziţionişti 
comisii fiscale, controlori, inspectori 
şi parm spectori spre a ie găsi nod 
in papuri, pe când ceilalţi cari s’au 
adspat in apa tulbure a D-sale Îşi 
fac de cap.

Şi . . .  , colac peste pupăză . . . 
Au mai rămas cei mici, cărora nu le 
poate găsii pricini directe.

Cu aceştia apelează ia justiţie. Ii 
târăşte acum in toiul muncii pe dru
muri, ducându.i ia baza justiţiei. De- 
ce? Pentru nu lucru de nunic.

Locuitorul Pătrui Ion a Muţii din 
Biijâm s-ar fi spus că ti tae picioa-

Ziarui „Patria" in legătură cu fuga 
liberalilor ds alegeri, publică un in
teresant articol din care exiragem 
câteva pasagu lămuritaie:

Dupăce s'a anunţat rând pe rând, 
ba că se iac, ba că nu se iac a le 
geri administrative, ministerul de in
terne a ajuns în sfârşit la o hotă
râre definitiva: nu se mal fac ale
geri comunale şi judeţene.

Să recunoaştem că bătaia de jsc 
a fort consumată până ia urină.

Ne aflăm către siârfilul celui de 
ai 3-iea an de guvernare.

P rtidul liberal m’a existat eiecto- 
raaccjU in iot acest timp.

Dispreţul t&ţă ds masse a fost 
norma de conduită guvernului.

Au avut loc în primăvară trei a- 
iegen parlamentare.

La Suceava, partidul a tost in. 
frânt in mod lamentabil.

La Mehedinţi, htf-ul electoral al 
unui ministru Ia funcţiune, partidul 
oberii na a pus candidat, pentru ca 
ss sprijine anumite combmbţiuni cu 
dl Goga.

La Hunedoara, electori încrezuţi 
ai partidului liberai, şi-nu încercat 
puterea şi au pierdut bătălia.

Acum s^nt vacante câteva locuri 
de deputaţi şi senatori.

N i se vot mai face alegeri, pen
tru că aşa scrie ia legea electo
rală.

ia cele câieva împrejurări, cor
pul electoral a dat indicaţia sa ho
tărâta pentru formula succesiunei la

sufletul lor atât spirit de impsţlali- 
tate in afirmarea «nor păreri politi
ca, in Cât e nevoie de scel noroi a- 
runcat în faţa acelora ce prin muncă 
ş! destoinicia lor le-au dat posibili
tatea să vorbească această limbă ro
mânească.

rele Dlui dr Tisu, dacă mai vine la 
Biăjeni. Cu toace acestea, Dl dr Tisu 
a venit, a făcut propagandă multă, 
multa de tot, dar Pătrni Ion na i-a
tăiat picioarele.

Martorii audiaţi k  proces, au de
clarat că nu au auzit că acest locui
tor ză ii insultat pe Dl dr Tisu.

Este destui de ruşinos că pentru 
s'mplul motiv că un om are vederi 
libere In exprimarea votului univer
sal, In aceste timpuri se fac atâtea 
şlcanii micilor electori dela sate.

Dar acest drept |1 dă fiecărui in
divid constituţia. Ş i . . .  se mai spune 
că ea este mama tuturor legilor. Da
ci aşa se respectă legea de cei mari, 
de ce nt-am mai plânge noi de ue- 
re#pectsrea legilor celor mai mari şi 
de cel mai mici.

Zău aşa. Peştele dela cap se’apnte.
Die dr Tisu! Rău faci că te su

peri ia fel ca văcarui pe sat. Să ta 
mai plângi mâine când’ vei fi in opo
ziţie că nu există o libertate a votului.

Cu ce măsură măsuri, cu aceia ţi 
se va măsura.

Guvernarea liberală nu s’a răzi- 
nut pe masse, n’a avut încrederea 
mass dor, n’a fost o guvernare po
pulară.

In viitor, partidul liberal trebue 
tratat in Consecinţa.

Există o singură posibilitate de 
ieşire onorabilă din acest conflict cu 
legea şi cu corpul electoral.

Guvernul putea să fixeze, chiar 
in acest târziu de guvernare, alege
rile administrative.

S ’au iavocat rând ps râad diverse 
pretexte.

Ba că trebue să se aştepte noua 
lege administrativă.

Ba că unităţile administrative nu 
au fonduri cu care să se acopere 
cheitue «ie necesitate de alegeri.

La sfârşitul lui Iulie expira ter
menul legai al exist aţii comisiilor 
interimare.

Era de aşteptat ca cei puţin tn- 
tr’o asemenea împrejur ar-, guvernul 
să ia hotărâri de a latră in legali
tate.

S a găsit insă tin pretext de ul
timă oră pentru amânarea fără ter
men a alegerilor. Anume, că in a- 
ceste luni de vară ţăranii care for
mează imensa majoritate a corpului 
electoral, na pot fi chemaţi dela 
munca câmpului.

Nu s'a întrebat insă nimeni care 
mai este în asemenea Împrejurări 
situaţia comisiilor interimare, a că
ror existenţă legală a Încetat.

Admin straţia nu mai are condu
cere, orice act ar face comisiile In
terimare, orice hotărâre ar lua, *- 
cestea suflt isbite de nulitate.

P. SABIN TOMUŞ

Cum se supără
liberuşii cei mici.

GIOCONDA.

Liberalii fug de alegerile
judeţene şi comunale.

Partidul liberai vrea să scape de ruşinea unei noui înfrângeri.
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Conducerea Societăţii studenţilor Hunedoreni, a 
luat buni dela societatea evreascâ iVuşuit —

Dăm aci mai jos scrisoarea pe 
care am primit-o la Redacţie, şi pe 
care o reproducem In întregime fiindcă 
o credem cu adevărat senzaţională 
gi care dacă este adevăraţi, ea pune 
tntr’o lumină foarte slabă conducerea 
societăţii studenţilor Hunedoreni snb 
raport moral. — Iată textul scrisorii: 

Malt Stimate Domnule Director,
Am cef.t articolul D.-Voastră In

titulat „In slujba ideilor generoase" 
pe care i’aţi publicat In mlimul nu
măr al preţiosului D,-Voastră liar. 
In acel articol D.-Voastră într’un mod 
prea civilizat a-ţi căutat să arătaţi 
studenlimd universitare că a apa cat 
căi greşite. De asta dată Vă aduc 
Insă la cunoştiicţă nişte lucruri cad 
Vă vor surprinde findcă D.-Voastrâ 
nici nu puteţi să bănuiţi că studen
ţimea noastră universitară din ju
deţ, — care face paradă de naţio
nalism şi care In unele oraşe a or
ganizat adevărate mamfestaţiuni gar
diste, — la ce fapte se pretează şi 
că A LUAT BANI EVREIEŞTI, fiind 
subvenţionată de societatea ..Auşnit *.

AFIRM ACEASTA CU TOATĂ 
HOTĂRÂREA ŞI RĂSPUNDEREA 
CĂ SOCIETATEA STUDENŢILOR

HUNEDORENI DIN CLUJ prin con
ducătorii ei actuali cari au prezentat 
vara aceasta lntr’un turneu revista 
„o viaţă de student1' A LUAT BANI 
DELA FIRMA AUŞNIT ŞI ANUME 
4000 DE LEI, pe cari i-a aprobat 
chiar Centrala din Bucureşti a fir
mei Auşnit şi cari s’au plătit prin 
direcţia firmei din C ia n  de di Co- 
leauu (alias Kohn),

Aceasta este sau un şantaj îm
potriva firmei Auşnit sau o mare 
neruşinare, ca sâ isd  turneu in nu
mele şi pe linia acţiunilor Gărzii-de- 
iîer şi concomitent s i  te laşi plătit 
de capitalismul evreesc. — Dar oare 
părinţii cinstiţi şi neamurile cinstite 
ale acestor tineri inconştienţi şi na
ţionalişti numai de paradă, ee vor 
zice cănd s-or afla acest adevăr.

De-aceia Vă rog frumos Domnule 
Director să faceţi uu articol pe răs
punderea wea şi să-l publicaţi In 
gazetă, ca să se ştie de toată lumea 
cinstită cum stau iucrurile cu unii 
dintre studenţii noştri.

Primiţi Vi rog Domnule Director 
respeciutseie melc salutări.

PREOT NIC. COTRUŞ.

Cine va fi mitropolitul unit al Ardealului.
Duminecă a avat loc la Stâna de 

Vale o consfătuire latre cei patru vlă
dici uniţi din Ardeal dintre cari Pa
pa urmează sâ designeze pe acela 
care va fi mitropolit unit al Ardealului.

La consfătuirea dintre P. S. S. e» 
piscopii Hossu, Niculeacu, Rusa şi 
Freuţiu s’a hotărî» ca P. S. Sa Nîcu- 
kscu să fie Învrednicit In scaunul 
m.tropoiicesc.

Deasemeaea au protestat contra 
numiri unui coajutor la scaunul mit
ropolitan. Pentru a exprima această 
hotărfre la Bucureşti s’a trimis o de
legaţie de 2 episcop!. Astfel că se 
Crede dsacum a se fi rezolvit defini
tiv aceasta cheatie pe care liberal i 
au prelungit-o In mod tendenţios un 
an de sile.

Dina Brătianu
s e  uita urit

Deşi după congresul iib ral, care 
I  avut loc la începutul lunii Iulie, 
s’a crezut ta lumea politică, — des
pre reiaţiunile dintre d-nii Dinu Bră 
tianu şi Tătărescu, că acestea au de
venit mai bune. Se vede insă, că nu 
mai de formă s’au împăcat, fiindcă 
Tătărescu deşi a rămas numai se- 
cretar-generai al partiduiuf, totuş i-s’au 
mărit atribuţiile şi anume încearcă 
să-şi bage nasul In toate treburile

lai T ătărescu .
partidului. Aceasta Ii irită foarte mult 
pe Dinu Brătianu şi se zice, că el 
aşteaptă numai un moment bine ve
nit ca sl-i deie răspunsul cuvenit 
lai Tătăresc», şi să-l pun* la locul 
lui in partid. Dmu Brătianu este con
vins, că dacă nu se grăbeşte să facă 
aceasta, apoi Tătărescu i-se va sui 
de tot In esp şi atunci, nu va mai 
putea să scape de el.

VICTOR CAZAN.

p e ca re  Fan făcut liberalii.
ft Liberalii aceştia au un talent ca 
din fiecare chestie de Stat să facă 
gi una de partid, — aducă să le fo
losească chestiile de Stat de ase
menea fel ca să profite partizanii 
de ele-

Aga si în anul acesta, trebuind 
ca să se gândească la ridicarea si 
menţinerea preţului grâului, a fost 
un prilet penUu ei, ca să dea prilej 
de căptuşite partizanilor liberali, — 
înfiinţând magaziile etc-

Săracii noştri ţărani nu mai pot 
şă-fi vândă produsele lor pe piaţă,

iar bieţii orăşeni nu mai pot să 
facă economie cumpărând grâu si 
măcinându-l la moară, — căci legea 
inventată de liberali îi opreşte.

Dedici încolo orăşenii au drept 
să cumpere numai făină, iar buca
tele se pot vinde numai la maga
ziile de Stat. — Diferentele de pre
turi în loc să le tragă ţărănimea st 
orăşenii năcăjiţi, le trag alţii după 
socoteala liberală.

ŞTIRI .
PETRECERE DE VARĂ. Uniu

nea mirilor patroni meseriaşi din O- 
răştie. ar*ng*azS Daminecă, In 9 Au
gust, o petrecere de vară internaţio. 
nală, în grădina Gimn. mic. ref., Ia 
favorul maeştrilor sjuusî neputincioşi. 
Având in vedere nobilul scop, on. 
public din loc şi jur, e rugat a da 
toi sprijinul moral şi material.

*

DECES. Anunţăm cu respusă du
rere încetarea din viaţa a  Dnei Je- 
nica Dr. Rgduţ nâsc. Drăgan, soţia 
Diui judecător Dr. Rlduţ din Deva, 
şi fica Dini notar Drăgan din Romoi 
care a încetat din viaţă Luni dim. la 
orele 5 după o scurtă suferinţă. în
humarea rămăşiţelor pământeşti a a- 
vut loc Miercuri în 5 Agugast a. c. 
In comuna Romos pe lângă partici
parea unei numeroase asistenţe.

Transmitem îndureratei familie pe 
acastl cale cele mai sincere condo
lence.

MOARTEA LUI LOUIS BLERI- 
OT. Pionierul aviaţiei, Louis Bleriot 
a încetat din viaţă Sâmbătă după a- 
mlază, la domiciliul să din Paris. Zia
rele publică lungi articole asupra 
activităţii desfăşurate de Louis Bleriot 
în domeniul aviaţiei, aminţind c i a 
fost pi imul aviator care a trecut in 
sbor canalul Mânece/. Louis Bleriot 
a construit, împreună cu Voisin, pri
mele modele de aeroplan. Amândoi 
au obţinut atunci premiul Osh is al 
Academiei Franceze. In 1908, a exe
cutat cu avionul lui un mic zbor, iar 
la 1909 a făcut mai multe zboruri cu 
uuul sau doi pasageri, La 25 Iulie 
1909, Bleriot a trecut canalul Mânecii 
pe vechiul său avion .Bleriot No. 11* 
sub privirea unei mulţimi imense şi 
însoţit de o escadrilă aeriană. După 
zborul peste canaiui Mânecii, Bier.ot 
a făcui demonstraţii de zboruri in 
toate oraşele mari din Europa, latre 
care gi Bucureşti.

*

-4L v iz . Medicul dentist Dr, 
S. Se i d n er  din str. I. G, Duea 
Nr. 1 suspendă consulate deia 
11—25 August a, c. fiind călătorit. 

•
CONGRESUL OFIŢERILOR DE 

REZERVA. Pentru călătoria mem
brilor Uniunii ofiţerilor de rmzervă la 
congresul anual dela T.-Severin, ce 
va avea ioc ia zilele de 12—14 Sep
tembrie 1936 inclusiv, direcţiunea ge
nerală a căilor ferate a aprobat o re
ducere de 50 la sută din taxele tari
fului tren de persoane numai la îna
poiere. Plecarea va avea loc între 
10—14 Septembrie a. c., iar înapoie
rea între 12—16 Septembrie inclusiv. 
La ducere se va călători cu bilete cu 
preţ întreg. La Înapoiere staţia T.- 
Severin va elibera jumătate de bilet 
pentru trenai clasa şi‘ destinaţia cu 
care congresiatul a venit la T.-S.:ve- 
rin, dacă va prezenta un certificat de 
călătorie eliberat şi semnat de comi
tetul organizator. Costul suplimentu
lui pentru tren accelerat sau al ti
chetului pentru tren rapid se va plăti 
integral atât la ducere cât şi la îna
poiere.

*

S1TUAT1UNEA STREINILOR IN 
ŢARA. Prin decizia No, 15.296 din 
26 Iulie c., ministerul de Iutcrne a 
autorizat pe d. C. Cernat, directorul 
general »i poliţiilor, să resolve cere

rile de intrare şi prelungirea şederii 
In ţară a tuturor supuşilor străini 
core vor veni şi se vor stabili In 
România şi Care nu vor exercita nici 
o profesiune, comerţ sau industrie. 
El va avea dreptul a acorda prelun
girea de şedere In ţară a aceleiaşi 
persoane, până la maximum 4 luni 
dela intrarea străinului In ţari. Pre
lungirile mai mari de 4 luni dela ve
nirea străinului In ţară se vor da per
sonal de ministru. Cererile de şedere 
în ţari a artiştilor, siariştilor, cores
pondenţilor, agenţiilor sau ilarelor 
din străinătate, profesorilor universi
tari sau secundari, studenţilor de ori
ce rit, ale refugiaţilor ruşi şi armeni 
veniţi în ţară cu certificate de iden
titate dr. Nausen străine, precum şi 
toate celelalte lucrări ale serviciului 
controlului străinilor, vor fi soluţio
nate după normele stabilite.

•
f  §TEFAN BERI VOI. Anunţăm 

cu duiere, că după o lungi suferinţă 
a încetat din viaţă, tntr'un sanator din 
Sibiu Pfşta B envoi. Defunctul a fă
cut parte dintr’o familie fruntaşe ma
ghiari din Orăştie gi era prea cu
noscut şi iubit de toţi In viaţa socială 
a oraşului nostru. Pigta Berivoi era un 
foarte bun camarad gi sincer prietin.

DELA PERCEPTORAT. Copie. 
Ministerul de Interne, Direcţia Admi
nistraţiei locale No. 6759 din 20 Iunie 
1936. Domnului Prefect al judeţului 
Hunedoara. Avem onoare a vă face 
cunoscut că, Ministerul da Finanţe, 
cu adresa No. 81.962 din 15 Iunie 
1936 ne arată ci în urma propunerii 
făcută de Ministerul Lucrărilor Pu
blice şi a Comunicaţiilor prin refe
ratul No. 30.411 din 29 Mai 1936 s’a 
dat curs Jurnalului Consiliului deMi- 
nigteri, pentru prelungirea până la 
data de 15 Noemvrie 1936, a dispo- 
aiţianllor prevăzute In jurnalul Con
sulului de Mmistri No. 670 din 7 
Aprilie 1935, referitor Ia transforma
rea in prestaţie în natură a rămăşi
ţelor de plată datorate de contribua
bili pe exerciţiile expirate.

*

FEMEi CARI VREAU SA F|E 
BARB AŢI, Un medic american cu 
numele Carol Menninger, se ocupă 
de mai multă vreme cu întrebarea: 
oare câte femei ar vrea sâ fie băr
baţi şi câţi bărbaţi ar vrea să fie fe
mei? In acest scop, medicul a făcut 
o statistica şi a găsit că fu diferite 
ţări, răspunsurile sunt foarte intere
sante. astfel, un profesor din Sira- 
cuza, care a Întrebat pe 500 de băeţi, 
dacă ar voi sâ fie bărbaţi, a găsit 16 
ia sută lemei cari ar vrea să fie băr
baţi şi 8 ia sută bărbaţi ciri ar vrea 
sâ fie femei. Tot la fet a primit răs
punsuri din mai multe ţin , astfel că 
a făcut o statistică din care rezultă 
că 32 la sută dintre femeile din lume 
nu sunt mulţumite cu soartea lor şi 
ar vrea sâ fie bărbaţi.

•
UN BANDIT DE 8 ANI. La În

ceputul săptămânii acesteia s’a pre
zentat ia poliţia din Bucureşii un co
pil de 8 ani, elev. in cl. II primară, 
declarând că face parte dintr’o ban
dă de hoţ!. Avea la ei şi un revol
ver. După spusele lui banda era for
mată din 6 copii, cel mai mare de 
14 ani, elev. din liceu. Toţi şase sunt 
dm familii bune bogate. El furau bi
ciclete, aparate de fotografa! şi pe ce 
puteau pune mâna. Se îndeletniceau 
şl cu falsificarea banilor de 5 şi 20 
Lei. Trei dintre hoţi, Intre cari şi şe
ful, au fost arestaţi. Doi aunt urmă
riţi Ia băi, unde au plecat împreună
cu pâri; ţii. Gel de 8 ani a fost lăsat 
liber.
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MUŞCAT DE ŞARPE IN MU
REŞ. Ia comuna Rldeştl de lângă 
Aiud s’au dus mai mulţi copii să se 
scalde In Mureş. Pe când se scăldau, 
a venit spre dânşii un şirpe mare, 
înotând. Copilul Iile Laxar de 12 ani, 
era mai aproape de şarpe şi n i l-a 
putut înconjura. L'ghioana l a muş
cat de braţ, pioiucându-i dureri mari. 
Părinţii s’au grăbit să-l ducă la spi
tal în Aiud, însă bietul cop'l a murit 
încă pe drum, cu litre g trupul um
flat. Şarpele a fost, fără îndoială, o 
viperă, pe care cine ştie de unde au 
luat-o povoaieleşiaudus-o la Mureş. 

«

AU TURBAT DE CĂLDURĂ. 
Primim ştire că la Galaţi mai mulţi 
câni au turbat din pricina căldurii. 
Cânii au muşcat apoi doi trecători 
cari au fost duşi In grabă la spital. 
Dela primărie s'a dat poruncă să se 
ţină cânii legaţi, la umbri, până va 
trece valul de căldură.

*
LA BUDAPESTA S’A DĂRÂ

MAT O CASA CU 4 ETAJE. Ia 
plin centrul oraşului Budapesta, s’a 
dărâmat un palat cu 4 etaje, îngro
pând sub dărâmături peste 40 de per
soane. Palatul fiind foarte mare, iar 
grămezile de petri acoperind sub 
greutatea lor totul, echipele de sal
vare lucrează cu forrte mare greu
tate, astfel că lucrările de salvare 
merg foarte încet. Până în prezent 
au fost scoase de stlb dărâmături 5 
cadavre şi 12 gravi răniţi. Se crede 
Insă cl numărul celor morţi ar fi pe
ste 40 de persoane.

•

NUMEROŞI DEŢINUŢI AU E- 
VADAT DIN INSULA CAYENNE. 
Autorităţile coloniale franceze din In
sula Cayenne sunt neliniştite din ct- 
uza evadării a numeroşi deţinuţi. Ast
fel, (n ultima lună, au evadat de pe 
insulă 29 criminali, In majoritate con
damnaţi la muncă silnică pe viaţi, 
cari au reuşit să ajungă cu bine pe 
Coasta America de Sud. S ’au luat 
acum măsuri spre a se evita pe vii
tor alte evadări, dar se crede cl ele 
nu vor avea eficacitatea doriţi.

Direcţiunea Liccuiui şi Internatului „Aurel Vlaicu“
Orâştie.

PROSPECT. 1. L i c e u. înscrierea 
In liceu se iace pe baza unei cereri 
timbrate legal şi înaintată Direcţiunii 
liceului până încl. 25 Aug. a. c. Co
rigenţii şi particularii prezintă cere
rea de Înscriere după încheierea e- 
xamenului din sesiunea Septemvrie. 
Cererile pen tiu  scutire de 1/2 din 
taxa de frecvenţă sau bursă se de
pun odată cu cerariie de înscriere (n 
internat, însoţite de un act de pau
pertate şi extras familiar. Vor obţine 
ajutoare numai elevii, cari au avut 
media generală: Bine (7.00) şi nota 
la conduită: foarte bună (9—10). Bur
sele se acordă la începutul fiecărui 
trimestru. Păstre ază bursele elevii cari 
îşi menţin situaţia şcolară. Conf. Ord. 
On. mmistr. Nr. 80.696—1935, elevii 
sunt obligaţi a porta uniforma şco
lară reglamentară. (Tunica va avea 
forma hainei soldaţilor englezi în 
campecie, cu guler răsfrânt (îndoit), 
două cute Iu faţă şi una în spate, 
două buzunare laterale jos şi unui 
interior, gaică ia spate liră vipuşti. 
Pantaloni lungi, culoare kaki. Man
taua va fi un palton cu guler mare, 
putându-se încheia complect la gât.

Culoare tot kaki. La înscriere fiecare 
elev se va prezenta în uniformă.

2. I n t e r n a t ,  Liceul posedă un 
internat bine aranjat cu dormitoare 
separate şi spaţioase, săli de medi- 
tliie pe dese, 1< minoa.se şi igienlos, 
prevăzute cu mobiliar modern nou. 
Elevii In tot timpul sunt supraveghi- 
sţi şi ajutaţi de profesori pedagogi. 
La masă li se serveşte mâncare va
riată, nutritivă şi substanţielă. înscri
erea se face Iu batza unei cereri tim
brate şi înaintată Direcţiunii Liceului 
până inel 15 August, după care da
ta nu se mai pot face Înscrieri In in
ternat. Eievii primiţi în internat vor 
aduce cu sine: 6 Cămăşi de si, 4 că
măşi de noapte, 6 perechi izmene, 
12 batiste, 12 perechi de ciorapi, 4 
prosoape, un «ac de pânză (tn care 
se pune rufăria pe care o schimbă), 
2 perechi ghete, 1 pereche pantofi 
de noapte, 1 perină, 1 plapomă, 2 
feţe de perină, un covor de acoperit 
patul, cel puţin 2 cearceafuri, 1 sal
tea, pieptene, perii de esp, dinţi, 
haine şi ghete, etc. Toate rufele vor 
purta un număr de ordine dat de 
Direcţiune.

3. T a x e ,  Taxe de frecvenţă: a) 
curs Inferior 1600 lei anual; b) curs 
superior 1800 lei anual. T axi de in- 
scriere tn interesant (medic, baie, 
spălatul rarelor (500 anual). Taxa de 
întreţinere ta internat: 8000 Ici anual 
pittibila în 10 rate. T#xa de biblio
tecă, laboratory, etc. 100 iei anna). 
T ixa de mobilier dela 100—500 lei 
anual. Taxa atelierului de compac- 
torie 200 lei anual (numai pentru ci. 
I—IV.) La interfere fiecare elev va 
achita 1/2 t?xa de frecvanţi, taxa de 
înscriere tn internat, precum şi taxa 
de intr< ţinere Ia internat pe 1 lună. 
Sumele se pot trimite şi prin postă 
arătând destinaţia. Fiecare eicv se 
poate considera înscris, numai după 
ach'tarea acestor taxe (aliniatul pe
nultim) fn întregime.

DIRECŢIUNEA.

Examenul de admitere iu cl. I-a; 
examenele de corigenţă; examenele 
particulare; examenul de diferenţă şi 
integrale incep la 1 Septemvrie orele 
8 dimineaţa. Examenul de admitere 
In d . V-a începe la 12. Septemvrie 
a. c. Cereri de Înscriere se trimit 
numai pentru: examenul de admi 
tere in ci. I- a, examenul particular, 
diferenţă, integrai şi admitere In ci. 
V-a. Deodată cu depunerea cererii 
de înscriere se plăteşti» şi taxele re
spective. DlRECTjUNEA.

La Geoaoiu-băi se vând
503 m. ptr. loc ae casa iu 
apropierea vilei Cpt. Wid- 
mann cu 80 m. p. — Nicoiae 
Bârsan,  Şighîşoara, strada 
Fundriior Nr. 1.

JUDECĂTORIA MIXTA HAŢEG. 
Nr. G. 2345—1936.

Pubiicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegai judecătoresc 

prin aceasta aduc la cunoştinţă pu
blică că In urma deaziuim  judecă
toriei mixiă Haţeg Nr. G. 2345—936 
In favorul iui Morâruţi S.mion din 
Sarmiseghetuza reprezentat prin Dr. 
OcUvian Cozmk advocat tn Haţeg 
contra iui Dalinescu ioau lui Minai 
din comuna Sarmiseghctuza pentru 
suma de 405 Lei capital şi accesorii

se fixeză tarmen pentru ckptcisrea 
licitaţie pe ziua de 18 luna August 
anul 1936 oara 6 p. m. Ia lat» locu
lui In comuna Sannise ghetuza la lo
cuinţa urmăritnlui când şi unde se 
vor vinde prin Jicitaţlane publică o- 
biectele secvcstraie şi anume: 1 vacă 
roşie cu alb, 1 viţel, preţu te în 3000 
lei.

Acestea ob'e'te se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pe lâng? ba
ni gsta iar In caz de lipsă şi sub 
preţul de estimare.

Hiţeg, la 16 Iulie 1936.

M. DOBROMIRESCU, 
deleg. jud.

JUDECĂTORIA MIXTA HAŢEG. 

Nr. G 2345—1936,

Publicaţiune de licitaţie.
Subscmnff.tul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduc ia cunoştinţă pu
blică că In urma dtciziumi judecăto
riei mixtă Haţeg Nr, G. 2345—1936 
in favorul lui Morăruţi Simian din 
Sarmiseghctuza reprezentat prin Dr. 
Octavian Cozma advocat tn Haţeg 
contra Iul Corei Mihai Butoi die co
muna Sarmiseghctuza pentru suma 
de 298 iei capital şi accesorii se fi
xează termen pentru efeptuirea lici
taţiei pe ziua de 18 luna August a- 
nul 1936 oara 4 p. m. Ia faţa locului 
In Comuna Sarmlseghetuza la locuinţa 
urmăritului când şi unde se vor vinde 
prm iicitaţiunc publică obiectele sec-

vestrate şi anume: 1 vacă roşie cu 
alb, 1 viţei, preţuite In 3000 lei.

Aceste* obiecte se Tor vinde ce
lui mai mult promiţător pe lângă ba
ni gata iar In caz de lipsă şi sub 
preţul de estimare.

H*ţ*g, la 16 Iulie 1936.
M. DOBROMIRESCU, 

deleg, j-d.

Judecătoria mixtă Hunodoare, Secţia G. F.
Nr. 5 7 8 -  1936 Cf.

Extract din putrlicaţiunea de licitaţie.
La cererea urmăritoriloi: Toma 

Sofia văd* 1> Cnşun Avram şi ort. 
contra urmăritei: Oprean Mana văd. 
i. Crişan Alexandru pentru 5000 lei 
capital şi acc. Judecătoria a ordonat 
ţinerea licitaţiei executionale relativ 
la imobilele din comuna Almaşul- 
mic cuprinse în ff. 94 şi 157, cari se 
vor Vinde cu preţul de strigare ur
mător: Nr- top- 96 cu 150 lei, top- 
95 cu 375 Iei, top- 507/3 cu 113 lei» 
top. 183/1 cu 75 lei, top» 347/6 cu 
75 lei, top- 356/2 cu 75 lei, top. 302 
cu 75 lei, top. 211 cu 75 lei, în ziua 
de 14 August 1936 ora 15 în localul 
cărţii fond.

Imobilele ce se vor licita nu se 
vor adjudeca pe un preţ mai mic ca 
cel de strigare.

Licitant i vor semna condiţiile de 
licitaţie şi vor depozita la delegatul 
judecătoresc 10/*» din preţul de stri
gare ca garanţie în numerar, cunos
când că garanpa trebue întregită ime
diat pe măsura preţului oferit,

Hunedoara, 1* 19 Mai 1936.
Aj. j^d. Dr. R1MBAŞIU m. p

n n w — BM

pentru cei mai 
Darnici strângătoii 
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 strângâtori de 
abonamente.

Una casă de tier mică
de yânzare.

A dresa la administraţia ziarului.

Cdtră iubiţii noştrii cetitori
Implinindu'se deja un an 

de zile dela apariţia g a z e t e i  
noastre, — pe care-o scoatem 
cu enorme sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a  plăcut să vă desfătaţi 
mintea ş> sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi la exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cei puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi în viitor să asigurăm a- 
pariţia ei.

A b o n a ţi „ S o lia 66

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

Moară de vânzare
0 m oară nouă 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 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 fa- • 
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 „ S o lia 66 
la Orăştie, trimiţând o marcă-postală de unde primiţi 
datele necesare asupra morii.

Girant; Dr, ALEX, HERLEA Tiparul Tipografiei „LUMINA" Orăştie,


