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ORGAN AL PARTIDULUI NAŢIONAL TARÂNESC

Libertatea îi încălzeşte pe 
om mai tare ca şi vinul de 
Cotnar*

Omul nu are numai sto
mac, ci şi inimă, care bate 
pentru libertate.

Redacţia el Administraţie
Orftftfe Sir. Ok. Btritfu Nr. 1

Apare săptăm âaai sub îngrijirea unui 
eeodtet de redacţie.
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Duşmani
ş i  p a r a z i ţ i .

Partidul National-Ţărănesc este 
azi tinta tuturor atacurilor şi a des
trăbălărilor scelerate şi din parte li
berală şi din partea protejat lor a- 
cestora: grupările anarchîce de dreap* 
ta- S' oare pantiu ce suntem duş- 
măn'ti chiar de moarte?

La noi e greu pământul tării de 
analfabet'' politici, cari îşi iau nasul 
la purtare fără a cunoaşte nici ch?ar 
noţiunile elementare ale dominiului 
politic. Aşa nu cunosc ei noţiunea 
democraţiei. Ei, ignoranţi la perfecţie 
în filo8ofia istoriei şi legile sociolo
gice, nu-şi dau seama, că democ
raţia e aşa o formă în structura Sta
tului, care singură corespunde legi
lor naturei şi fiinţei de om, coroana 
creat unei. Singur ea poate garanta 
un m exm  de fericire în viata Cetă
ţenilor unui Stat, iar realizarea a- 
cestei fericiri este scopul şi impera
tivul pentru oricare Siat civilizat, căci 
altfei Statul n’ar avea nici un rost. 
Singur democraţia poate da suprema 
garantă, că ordinea socială şi ordj* 
nea de drept în Stat este îndrumată 
pe calea cea mai bună, deoarece la 
munca mare şi grea a conducerii 
vieţii de Stctt contnbue toii cetăţenii, 
în parte direct în parte .ndirect prin 
mijlocirea reprezentanţilor bmeaieş.. 
Si unde conlucră totalitatea, acolo 
nu se fac greşeli, căci cu cât sunt mai 
multe capete cugetătoare asupra pro
blemelor de Stat, cu atât mai mult 
se asigură infalibiiitatea, în tata că
reia dispare pi ostia, t'Qneala şi mi- 
şelia-

Democraţia esle supremul şi uni
cul comandament pentru viata şi via
bilitatea unui Stat- Ea este acea 
aurea mediocritas, cântată de cla
sicul poet tioratius, pe ca'e oricare 
popor poate înainta cu securitate, 
fără zguduiri, pe când hitlensmul şi 
mussoimismui sunt apariţii trecătoare, 
legate de persoana, care le poenă 
paternitatea* Si poate nicăiri nu se 
impune democraţia aşa de impera
tiv şi chiar existential, ca la noi, 
unde nu există opinie publică, care 
să filtreze tipurile cu dor de pai ve
nire la situaţia de bărbat de Stat ba 
chiar de dictator. Exemplu elocvent 
e dl Vaida, care o viată înueagâ 
până la inaltă bâtiânetâ şi-a putut 
ascunde lipsa talentului politic. A- 
ceasta datorită faptului, că în tot 
timpul a Stat în aureola lui luliu 
Mamu, al cărei beneficiar a fost în 
întieegâ cariera şa politică. Si cu

toate acestea dl Vaida a putut ejunsre 
primministru şi ministru de câteva 
ori, iar azi s’a avântat la veleităţi 
de a deveni colegul lui Hitler, unealta 
oarbă a marei indusrtii germane. 
Si dacă nu se întâmpla ruptura cu 
Maniu, care a produs născocoririle 
lamentabilului leu schilozit, acesta 
îşi potea ascunde şi pe mai daparte 
duhul de ciocoiu şi manierele de 
brutalitate însuşite probabil îa graj
durile din Olpret şi aplicate acelui 
pretin ideal al seu, care s ’a portat 
întotdeuna îngereşte fată de Fiihre- 
rul impur gaciu.

Alt exemplu e Viorel Tilea, ce
lebrul gigolo dansatorul, care renun
ţând la demnitatea lui de om şi fost 
ministru,

Oricât de
prost şi laş e considerat poporul ro
mân de aceşti şi alţi cioco:, răstur
nători de t^ră şi învrăjbitori ai armo
niei sufleteşti mai ales a celei din 
Ardeal, — acest popor va şti, să le 
facă judecată dreaptă şi să-i aşeze 
in istorie ia locul binemeritat prin 
opera lor sinistră.

Partidul National-Ţărănesc adânc 
cunoscător al trecutului neamului 
nostru, e prea con ştiu de importanta 
şi toiul salvator al democraţiei în 
viitorul tării noastre. Noi, cei din a- 
cest partid, o ştim prea bine, că cel 
ce se afirmă şi e sincer democrat, 
acela şi*a făcut mărturisirea de om 
civilizat şi bun patriot pentrucă de
mocraţia se confundă cu cultura şi 
civilizaţia şi e singura cale, pe care 
poate păşi omenirea doritoare de 
progres şi fericire.

Representant puternic al ideolo
giei inalte a democraţiei, partidul 
nat onal-tărănesc reprezintă în acelaş 
timp altruismul în viata colectivităţii, 
un factor acesta, care presupune o 
psichoză nobilitată a sufletului ome
nesc iar aceasta ca*itate înaltă a in
divizilor garantează convieţuirea pa- 
cinică şi liniştită a colectivităţii astfel 
ea crează şi o solidaritate tot mai 
accentuată a societăţii. De aci duş- 
manU mulţi, şi dârzi ai partidului 
nostru, cari izbiţi şi fanatizati de ve
chea ideologie a egoismului bestial, 
dripitor al intereselor colective, fac 
chestie de existentă, să rămână a- 
ceiaşi piraţi | i  bandiţi ai vieth pu
blice strivind pe cei slabi şi neocro* 
t»ti* De aci conjuraţia împotriva noa

stră cu toate destrăbălările şi scele- 
ritătile ei de a ne frânge partidul şi 
cu el deodată şi democref a română, 
a cărei soade se leagă eşa de strâns 
de a partidului nostru. Un joc satanic 
acesta, care însă se va transforma 
in joc macabru chiar pentru aceia, 
care-1 aranjează, căci democraţia 
prin puterea ei intrinsecă cucereşte şi 
înlătură pedecile triur* fului ei. Doar 
ce e măreţ, se impune dela sine-

Acestea , pentru duşmanii noştri, 
•

Dar decât duşmanii noştri, pe mi
ne mă supără mai mult paraziţii par
tidului nostru, cari ne omoară cu 
pretinie, Vorba acea: Fereşle-mă, 
Doamne, de pretini, că de duşmani 
mă apăr eu.

Amatorii de radio o ştiu prea bi
ne, că nu există ceva mai supără
tor decât paraziţii acestei invenţii, 
cari nu mai au nici o consideratiune, 
când îşi fac mendrele. Pe când poate 
eşti transplantat într'o muzică sera
fică sau eşti fermecat de glaşul unei 
dive ori că te-au pus păcatele, să te 
dai încântării de vreo oratorie sten- 
torică a primului farsor al tării, — 
dau năvală părăsiţ i şi te atacă cu 
aşa o bruschetă, de care e capabil 
numai fostul tigru al Ardealului, azi 
devenit Ştirbă Babă-Cloantă dela 
Cluj. Aşa suntem cu paraziţii parti
dului. Un fenomen explicabil şi a- 
cesta, Reprezentând noi şi o formi
dabilă forţă politică, dată de masele 
populare, şi o concepţie superioară 
în mânuirea vieţii de Stat, partidul 
ntt--lăr. este lumina cu mare atrac- 
tiune pentru alte soiuri de grupări 
politice. Cunoaştem apoi gestul obi
cinuit al femeilor decăzute, cari a- 
ieargă după societatea femeilor cin- 
siite, pe cari le iau chiar de braţ, 
pentrucă să apaiă şi ele cinstite* La 
acest rol de suferinţă al femeii cin
stite este condamnat şi partidul no- 
stm, pe care elementele dubioase şi 
chiar subversive îi caută bucuros ca 
asii, în care cred a-şi potea menţi
nea existenta sau salvarea pe cale 
parazitară.

Fenomenul acesta la noi e şi mai 
accentuat. Nefericita lege electorală 
cu uneie dispoziţii stupide ale ei, 
face posibilă ba încurajează chiar 
formarea unor înjghebări de fluturi 
şi alte fel de fel de goange politice. 
Înţelegem aci în deoseb pe comu
nişti apoi pe lotru, şarlatanii şi ban
diţii, cari exploatează tema ţărănismu
lui astfel produc grupări â la «frontul 
plugarilor* ducând în rătăcire pe bie
ţii plugari cu cetea mai imposibile 
făgăduieli, de ex. parlament, consilii 
judeţene etc. exclusiv din plugari 
fără nici o »negreaţă* — adeca fără 
nici un domn apoi iertarea imposi-

telor pe şasă ani, iertarea totală a 
datoriilor şigalte şi alte şarlatanii sce
lerate numai pentru a parveni, a*şi 
forma o massă electorală, pe care 
să o manevreze şi Valorifice în fel 
şi chip, când pot prinde momentul 
proprice pentru aceasta.

Partidul nostru e o forţă politică 
şi un instrument de guvernare su
perior. A fi membrul acestui partid 
e o mândrie cetăţenească. Mândria 
aceasta trebue purtată cu demnitate, 
care să servească prestigiul şi forţa 
partidului. Din acest motiv ni-se in
cumbă îndatorirea, să nu fraternizăm 
cu elementele netrebnice, cari aruncă 
umbră asupra noastră ci să readucem 
la matcă pe cale de persuasiune pe 
cei răiăciti, ajunşi în mânile şarla
tanilor fără suflet. Conducerea par
tidului nostru trebue» să enunţe sus 
şi tare şi pentru totdeuna, că parti
dul nat-târ. nu e asilul paraziţilor 
politici, cari prin noi vreau, să-şi fa
că existenta şi salvarea şi că re
pugnă pretiniile, colaborările şi ali
anţele pe cale de cartele electorale 
sau altfel cu înjghebări de soiul a- 
cesta, cari ori sunt subversive, ori 
cel puţin suspecte şi cari în ioc de 
a reprezenta interese profesionale, se 
pun în slujba agitaţiunilor şt dema
gogiei celei mai deşantate şi chiar 
criminale. Aceste elemente sunt bas
tarde pentru noi oricât de mult şi ar 
oten hat'd în democraţie* Noi ştim, 
care este adevărata democraţie ro
mână, cum trebue aceasta organi
zată şi aplicată în viata de Stat în 
genul ei autentic şi în potriveală cu 
particularităţile struclurei noastre so
ciale şi cu alţi iacton, cari compun 
şi determină ielui de tară a noastră,

Dar nici nu ni-este de nici un fo
los aportul de voturi din partea a- 
storfei de grupări politice. Mai bine 
cădem în alegere noi de noi decât 
sâ învingem cu ajutorul lor ori să 
cădem alăturea cu ele, apoi să ni
se aiunce, că ei ne-au salvat ori că 
dm vma noastră s'a produs căderea. 
Dar aportul lor nici nu m-1 potem 
bonifica, deoarece nu e al nostru şi 
e cu lotul străin de vlaga şi vigoare 
noastră politică.

in feiui acesta vom ajunge, ca şi 
duşmanii noştri, oricât de selbăt&e't» 
sunt ei, sa-şi dee seama, că nu par
tidul nostru caută alianţe mdeside- 
rabile, ci acestea îşi caută refugiu ia 
noi, pe care însă noi li-1 refuzăm şi 
atunci pe. drept cuvânt vom potea 
pretinde dela detractorii noştri, să ne 
mai slăbească cu puvoiul de acuza- 
tiwni de comunizm, bolşevism şi in
ternationalism, ce arunca asupra noa
stră fără nici un scrupul, dar cu atât 
mai mare plăcere sadică.

Acestea pentru paraziţii partidu
lui nostru.

Dr. IUSTIN POP.
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Programul de construcţii 
a prefectului Miocu,

Prefectul Miocu s’a făcut vestit 
şi apreciat in judeţ, prin construc
ţiile de şcoli şi de altă natură, pe 
cari le-a realizat in acest judeţ. 
Recunoştinţa şi aprecierea ar fi 
unanimă, dacă am cunoaşte şi o- 
rlgieea fondurilor din cari se plă
tesc cheltuelile acestor construcţii. 
Pentrucă, dacă fondurile provin 
din bugetul general ai statului şl 
din administrarea economicoasă a 
veniturilor judeţului, atunci meri
tul diui prefect ar fi întreg şi lău
dabil. Dacă insă aceste fonduri 
provin din impozite arbitram pu
se pe comune, oraşe şi judeţ, a- 
tunci se pune Indiscuţie oportuni
tatea construcţiilor şi meritul Diui 
prefect.

Comunele se plâng, că impo
zitele le-au crescut sută la sută, 
iar de la judeţ, ne vin ştiri foarte 
Îngrijorătoare.

Se spune că Dl Prefect ar 
fi scos la vânzare toate hât- 
tiile de valoare a! judeţului,

Vinerea trecută a avut loc la 
Slghet şedinţa comitetului judeţan 
al Partidului Naţional-Ţârănesc. 
In cadtul acestei şedinţe, dl Dr. 
Iile Lazăr, preşedintele organizaţiei 
judeţene, —  a făcut următorul ex
pozeu politic:

FRAŢILOR 1

Ce priveşte politics noastră ex
terna ţin sa repet In I întregime spu
sele dlor Mania şi Mlhalache şi ţin a 
va arata că lupta ce se da pe viaţă 
şi moarte intre dictaturi şi democra
ţie a împărţit ţările Europene în 2 
grupuri, deoparte Germania, Italia, 
Ungaria, Austria, Bulgaria, ba chiar 
ft Folonia cu dictaturile lor, cu ten
dinţe revisioniste, ţările deci cari nu- 
fi vor putea menţinea regimul lor in
tern altfel decât împingând întreaga 
lume şi civilizaţie ia un nou război 
mondial. De altă pai te blocul puter
nic al ţărilor democrate în fruntea 
cărora se găseşte Franţa, Marea Bri- 
tanle, Rusia, Mica Antantă şi puterile 
Balcanice, cari au exact tendinţele 
contrare blocului hitleristo-fascist.

Noi nu vrem război fiindcă n’avem 
decât numai de pierdut, noi nu vrem 
sâ atâcâm pe nimeni, dar daci ţări
şoara noastră va fi atacată cu toţii 
vom fi la datorie pentru a ne- o apăra.

Acuma mai mult ca ori când se 
poate vedea înalta înţelepciune şt pre
vedere a diui Iuliu Maniu, atunci când 
a pregătit planul de inaimare a ţârii, 
plan care a lost sădârnicit de cătrâ 
o mână necurată ţi păcătoasă şt pen
tru care ţara va trebui să pună la 
sid pe spionii şt trădătorii de neam.

ca dm bunii lealizaţi, pe urma 
acestei comercializări a bunu
rilor judeţului, să poată ter
mina construcţiile din judeţ.

Aceste hârtii au constituit o 
avere producătoare de venituri a- 
nuaîe pe seama judeţului, cari in 

viaţa bugetului anual Îşi aveau 
rostul şi însemnătatea lor. Se pu
ne întrebarea, dacă sunt adevă
rate aceste svonuri, că cu ce se 
vor înlocui aceste izvoare perma
nente de venituri, dacă acestea au 
fost nimcicite?! Cu noui impo
zite?! Absit!

Dl Prefect ar face bine să lă
murească opinia judeţană asupra 
programului construcţiilor Dsaleşi 
asupra fondurilor de acoperire a 

lor, ca să se poată aprecia şi ju
deca, In chip real, meritul Dsale 
şl ca să ştie cetăţenii acestui ju
deţ motivul impozitelor .sporita şi 
viitorul sumbru, ce-1 aşteaptă In 
privinţa impozitelor judeţene.

V. P.

D e ce s ‘e ziiditrnicit 
contractul Slsoda

S’a zădărnicit contractul .Skoda*, 
care dacă s’ar fi respectat, azi am fi 
înarmaţi şi am sta pe aceeaşi linie 
cu celelalte ţări aliate.

Pe lângă că s’a căutat să se pună 
mâna pe înarmarea ţării, o altă bandă 
complice a urmărit compromiterea fi 
asasinaros morală a lui Iuliu Maniu.

Ce le-a mai rămas in urma sen
tinţelor j adecătoreştl decât doar a a- 
răta că dl Romul Boila a avut legă
turi şi a obţinut un Împrumut pentrn 
întreprinderile dela Băile deia Arief, 
prin intermediul unui domn, mie per
sonal bun prieten, Carol S autermeister.

Ori azi condiţiunile noului con
tract „Skoda" sunt mult mai defavo
rabile ţării şi avantigioase pentru 
firmă in aşa mătură, că n’am ioat în 
stare s i  plătim nici prima rată, so
licitând ua împrumut tot dela Statul 
cehoslovac.

Până când in virtutea contractului 
Maniu firma „Skoda" era obligată să 
livreze până în Noemvrie 1935 fi ul
timul transport de armament In con
tractul refăcut al liberalilor trebue să 
plătim în monedă cehoslovacă având 
firma garanţia Statului şi a Băncii 
Naţionale.

După contractul Maniu, eşalona
re* plăţii era pe 10 ani in moneda 
noastră fără nici o garanţie, iar după 
noul contract s’a pretins plata In mo
nedă străină, având şi garanţia Sta
tului şi a Băncii Naţionale, ori în ur
ma acestei situaţiuni dacă nu er* îm
prumutul acordat tot de către Siatul 
cehoslovac, nu eram In stare să plă
tim nici prima rată, Las să judecaţi

DvoastrI patriotismul nostru şl tică
loşia lor.

atacu rile  diui Vaida,

Am crezut că indivizii Tilea şi 
popa Mânu îţi iac obrăzniciile lor 
fără asentimentul „moşului", acum 
Insă, după ieşirea dela Dej a tigrului 
fărl dinţi, mi-am zis „mare artă este 
să ştii să te retragi la timp *.

SI ne fie dat nouă să-l auzim pe 
acel Valda pe care l-am adorat, că 
deşi nu este nici o diferenţă intre el 
şi dl Maniu, totuşi Maniu este perfid, 
fa'ş orgohos, obraznic, etc. Este ce
va grozav! Dacă aceste lucruii le 
spune un trădător al cauzei ardele
neşti să sicem un Tilea, este scuza
bil, fiindcă individul Înainte s ' rac, 
funcţionar la societatea forestieră cu 
o leafă de 7—10.000 Lei, azi bogatul 
şi fericitul proprietar de palate de
spre care se zice că „n'avea tată, ci 
numai nene", repet ob riznicia venită 
dela un astfel de tip ar fi acuzab lâ.

Să vorbească dl Valda, despre 
morala creştini, să atace atât de bru
tal pe un mare episcop cum este dr. 
Alexandru Rusu, atunci când el îşi 
are între primii săi adjutanţi pe un 
popa Mao, cu morala lui aparte, pe 
acost rasputin al valahismului diui 
Vaida, despre orgiile, legăturile cu 
femei depravate şt puterea iui erotici 
dacă v’ar interesa vă pot servi amă
nunte picanterii, nume, oraş, stradă 
şi număr.

Acest Dumitru Mane, a iest can
didatul diui Vaida-Voevod, la epis
copia Maramureşului.

Toaie le Înţeleg, dar să vii Tu 
Aexandru Vaida-Voevod, să îl Înjuri 
aiât de ordiuar şi trivial pe Iuliu 
Maniu, tu care vroind sâ ne dai nouă 
celorlalţi pildă de supunere şi devo
tament, spuneau: „Iu persoana lui 
Maniu s ’au acumulat toate virtuţile 
taaei; Maniu care a organizit elibe
rai ea celui Întemniţat", iar la ultima 
ieşire în faţa maj jniăţiior, atunci când 
protectorii Dsale, forţele oculte, şi-au 
bătut joc

Ce să mai facem noi cei cari l-am 
iubit, cari l-am secondat cu credinţă 
timp de 18 am? Cum puteam eu Iile 
Lazar, sâ-1 urmez, când pas cu pas 
am cnnstatat contrazicere, ipocrizie, 
ialşitaie, servil sar şi lipsă de demni
tate. Par’că vă văd şi azi In aceia zi 
de 6 Maiu 1933, când *’a certat cu 
mine timp de 4 ore In mansardă la 
Dr Popovici, spunându-mi „să nu faci 
pe p.ostul, fiindcă trebne să te de
cişi şi să-ţi înţelegi interesul".

In aceaşi zi după masă, In f «dinţa 
comitetului executiv mi se cerea şi 
votul meu pentru decapitarea iui Iuliu 
Maniu. Eu, In contrazicere cu ceilalţi 
prieteni ai mei, până mai ieri, până 
la discursul din Dej, am militat pen
tru o Împăcare Maniu—Vaida; ori 
acuma domnilor îi răspund diui Vaida, 
exact cum i-am răspuns In 6 Maiu 
1»33 „mal bine mă retrag la ţară, 
detât sâ fac parte dintr’o organizaţie 
alături de un Tilea sau popa Man *.

CJirte sunt „valataiştii4*
dia Maramureş,

Cât priveşte loviturile directe şi 
indirecte împotriva mea şi a mem
brilor familiei mele, le pum escşim i 
resemnez, fiindcă eu pe Alexandra 
Vaida nu l-am speculat ca anturajul 
Dsale ci l-am iubit, Ia aşa măsură 
încât odată atacat nmd pe chestia 
moşiei Olpret, era sft sugrum pe popa

Bârlea, In comuna Sat Şugatag, în 
prezenţa Diale.

Se face dl Vaida, că nu cunoaşte 
„pe vrednicul protopop al românilor 
din Cehoslovacia", azi v ic trsl Mara
mureşului, fu casa căruia a fost şlla 
adresa căruia altă dată n’a avut de- - 
cât vorbe de laudă, de dragul parti
zanilor Dsale Intre cari eternul can
didat la vicariat, valachistul Vlad 
Darie, cel care în 1918, In congre
gaţia judeţeană, pus la cale de către 
prefectul ungur a citit declaraţie de 
fidelitate către Statul maghiar? Pen
tru acest trădător de neam tovarâfa 
lui Mihail Peter tn al 19-lea an de 
unire a trebuit un Vaida-Voevod să 
insulte pe un episcop?

Alături de acest trădător de neam 
mai are dl Vaida şi alţi indivisi ca 
legături directe Ia Budapesta, cu soţii 
unguroaice ciurucuri trecute prin 
toate partidele, oamenii de afaceri 
murdare şl in legături cu toţi evreii 
din judeţ.

Însumi mie mi-a spus odată dl 
Vaida „aă nu mal văd pe aici pe a- 
ceste lichele".

S i mă ierte di Maniu, precum şi 
opinia publică ci Îmi voi permite în 
termeni cari altă dată pentru nimic 
în lume nu i-aşi fi întrebuinţat si-1 
pun la punct deocamdată foarte su
mar pe dl Vatds, care la adresa epi
scopului Rusu, între altele visăudu- 
mă pe mine spune „sprijiniţi o miş
care ce sguduie unitatea politică a 
Statului".

Să ştie dl Vaida, dacă a uitat, că 
tu Cernăuţi uude ca iei m’a atacat, 
eu am fost acela care am pus primul 
steag pe primăria oraşului, după 143 
ani. Sâ mai ştie dl Vaida, cft oraşul 
Slghet fi judeţul meu Maramureş, a 
lost ocupat cu lupte de stradă, Iar 
dintre toţi autohtonii numai cei 2 fraţi, 
Lazăr au luat parte la aceste lupte.
Să mai ştie dl Vaida că eu Ii urmes 
sfatul Dsale de mai Înainte, de a nu
mi trada tovarăşii de luptă. Sâ mai 
ştie dl Vaida, că sub guvernarea 
Dsale, pentru atitudinea mea după 
părerea altora demnă, am fost Izgo
nit din partidul In care 18 ani am 
activat. Să mai ştie di Vaida că sub 
guvernarea Dsale, tâlhăreşte am lost 
atacat de către bandiţi puşi la cale 
de poliţie şi sâ mai ştie di Vaida, câ 
la intervenţia studinţilor Dsale, Viad 
şi Tilea, am foit Întemniţat, iar la 
urmă tot d i  cătră lichelele Dsaleam 
fost şi Împuşcat.

S i afle dl Vaida, că dintre 71 de 
prefecţi, numai fratele meu a lost In. 
locuit, deşi cine fi cunoaşte, 11 apre
ciază ca un om de caracter, onest şi 
priceput. Sâ ştie dl Vaida dacă a 
uitat că latre valahişlii Dsale Iu Ma
ramureş, sunt nişte trădători de neam, 
geşeftan ordinari, lâpâdaturi ale tu
turor partidelor, cari atunci când ţara 
şi graniţele vor fi In pericol, cu si. 
gurantl nu aceşiia, a  iarăşi cei 2 fraţi 
Lazăr şi cu românaşu dm jurul lor 
vor său cu arma U m iţu  şi cu j:rtl* 
fiinţei Iar Iţi vor apira  cecace au 
cucerit.

Antisem iţi, dur to 
varăşi cu 131ank şi
F arkas Mozes,

Despre antisemitismul diui Vaida 
fi al valahiştilor Dsale, las să judece 
opinia publică, dacâ es.e moral, ca 
atunci sând In toate co asume de ad
ministraţie eşti tovarăş cu B ank, 
Farkas Mozes, Zsiingcr, Adam A d .m, 
Sotpkez, Kaufmann, Kolozsi Emu şi 
toţi ceilalţi dela Soc, Româna Amc-

1  ) l l l i e  ]  ^ a z ă r  î n t r  o  e n e r g i c ă  c u v â n t a r e  p u n e  
l a ap u n c t  d e f i n i t i v  t i c ă l o ş i i l e  v a l a c l i i s t e .
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ricană, Lomsş, Sana ele. d a rl este 
Cavaleresc şi cinstii sf. vorbeşti de 
ordinar şi trivial pe luliu Man fu.

Cavalerismul valabislului Mircea 
Vaid» (fiul dlui Vaida), 1-sm cunos
cut fiindcă eu i-am fost protejatorul 
Dsale, rugit fiind de părinţi, pentru 
a fi angajat ta serviciul societăţii 
„Skoda".

S ’a văsuţ cu prilej al scandalului 
„Skoda*1 atitudinea cavalerească a a- 
cestui domn, care cred, ba chiar aşi 
putea să precizez amănunte, ar tre
bui atât lui Zeletzky, cât şi mie, să 
tie recunoscător, fiindcă prin Însem
nata noastră contribuţie a aj :ns azi 
fericitul proprietar al castelului şi mo
şiei grofeşti Glodeni. Las s i judece 
opinia publică, dacă nu se numeşte 
spionaj industrial de a fi ta fail pri

mului ministru fn aceizş timp anga
jatul firmei „Skoda1* şi al concuren
tului Malaxa.

Pâaă când eu şi tovarăşii mei cari 
am renunţat ia privilegii şi putere, 
rămânând pe linia demnităţii ardele
neşti, tovarăşii valahişti ai dlui Vaid?, 
continuă a ne fi călăii noştri pone- 
grindu-ne şl prezentându-ne că am fi 
antidinastici, iar dumnealor îşi con
tinuă fără picd>* demnitate linguşirile 
şi tovărăşiile de afaceri murdare.

Eu fi doresc ţării şi monarhiei 
noastre soldaţi ca aceia cari să mul
ţumesc Cu linia demni a înaintaşilor 
noştri, şi renunţă ia vremelnice mă
riri, palate şi viaţă luxoasă, fiindcă 
aşa credem noi că este bine şi in in
teresul prosperării neamului şi a con- 
versării dinastiei române.

I îjV tra  estej vrem e|nepotrivită pen
tru acţiuni politice: deoparte pentru- 
c | poporul este ocupat la lucrul câm
pului; de altă parte pentrucă dom
nii sunt cam răi de călduri şi tre
buie a i se retragă la băl şi la munţi, 
ca si-şi direagă sănătatea. Cu toate 
acestea şi ta timpul verii sau  Întâm
plat anumit s fapte politice, cari ebme 
să le cunoască cetitorii noitri.

L a liberali.

Dl Dinu Britianu, preşedintele 
partidului liberal, a plecai ia Berlin, 
se aice, ca să înveţe, acolo, de la 
Hitler, cum trebuie s i  fie un om po
litic cu mâai tare. Vorbesc gazetele, 
pe urma acestei călătorii, ci are de 
gând s i’i dăscălească mai hotărî! pe 
Di Titârescu şt de aceea caut» învă
ţătura la H tier.

L a G ogo-Cuzişti.

Tot la Berlin a călătorit şi Dl 
Goga, ca să se întelnesscă ca Hater, 
cu care se sice, că are legături mai 
dinainte şi de ia care aşteaptă sfa
turi hotăilte şl chiar şi sprijin ca s i  
se poată Înstăpâni şi Dsul, ca dicta
tor, (n ţara românească. D ;a susţine, 
c i rre  calităţi In această privinţă şi 
a găsit apropiaţi asemănare latre 
D*a şi Htsier. Dsa când a fost mi
nistru de interne a omori! la Rusii 
Sireiului nostru câţiva ţărani, !a vre
mea «legerilor; iar H.tier, cu mâna 
sa propie, a împuşcat o mulţime de 
oameni de frunte, despre cari ere. 
dea, ci-s împotriva lui.

Se potrivesc pentru a-şi da mâna, 
pentrucă ambi o au mâaj tă cu sân
gele celor cari au luptat pentru lege 
şl dreptate.

L a valachiştii 
dlui Vaida.

S'a observat o mare mişcare In 
timpul verii. Dl Vaida a ţinut o a- 
dunare la Dej, Ia câre s'a dcsvelu Iu 
toată uriciunea sa. Iatr’o voib.re pă
timaşă a atâcat pe Di Maniu şi epis
copii uniţi, ca să nu mai rămână ni
mic nemânjit şi bârfit în mândrul no< 
sun Ardeal.

Oamenii orbiţi de mândrie de
şartă, dacă nu se pot înălţa şi sus
ţine la Înălţime prin fapte vrednice, 
atunci fac iele şt voib.se Ia cleve
tire. Dar, o Învăţătură primită deia 
vechii greci, ne spune, că lucrul cei 
mat ban e nici să nu se pomenească 
pic» fapta nici vorbele astor ieliu de 
oămeni.

După adunarea dels Daj s’a dat 
ordin, că să se organizeze partidul In 
toata judeţele, După aceastl poruncă 
au plecat, Ia uaele părţi, a judeţului 
nostru pe la sate, domnii froatişti, ca 
să oîganizeze frontal dlai Vaida.

Dl Câmpian Simion şi Vtrniches- 
cu auzim, câ-s mai zeloşi la noi în 
judeţ. Deia ţaranii noştri am auzit, că 
se duc pc sate şi ch iarnă oamenii, ca 
să se anunţe cine vrea să tie primar. 
Despre fapl drese iz» proces verbal 
şi pun pe cei prezenţi să semneze. 
De fapt ei dresează proses verbal de 
organizarea locală a partidului. A> 
ceste organizări sunt pictus mascu
lul, c m  vor avea preţ Înaintea şe
filor, cari t-au trimes la această ti ea- 
bi, Înaintea poporului însă continue 
obiect de glume.

Frontal valach, ca şi celelalte par
tide am imite, nu ţin nici o so toată 
de guvern şi faptele lui, ca şi când 
nici n’ar mai il guvern In ţara ro
mânească, ci cu toţii se ocupă numai 
de partidul.

IMaţional-ţiirănesc.

O zicală de a noastră din bătrâni 
spune, că ornai vrednic şi harnic se 
Cunoaşte după mulţimea duşmanilor 
şi a vrăşmaşilor, ce-i are. Oii, lu
poid va p nrsid alui N nţionai- ţâ rănesc 
se ridică toate partidele, cu tot feluri 
de clevetiri şi născociri.

Dl Madgearu secretarul partidu
lui nostru şi dl Lupu vicepreşedin
tele partidului nostru au călătorit şi 
Dşii In «reinstate, ca sâ se Informe
ze de lucrurile de acolo, cari au le
gătură cu soarta» ţării noastre.

Pâaă erru Dais Ia sire iui, voinl- 
coasele gazete, puse îa slujba parti
delor noastre de dreapta, scriau iei 
şi fel de bazaconii despre Dsii, Nu 
mici ne-a fost mirarea ş, compăti
mirea faţă de „Soim Dreptăţii", care 
scria cu litere gsose, că d, Lupu nici 
nu mai tndrăeneşte s i  vina In ţară, 
după cele ce a făcut pe ia Pa as. 
Probabil de frica celor deia „SoLa 
Dreptăţii* ? 1

Atât-dl Lupu iasă câi şi dl Mad- 
g-aru, isprâvladu-şi călătoria propu
şi, s’au tutors acasă şi In vorbirile 
pubiice, pe care le-au ţinut, au ară
tat tot adevărul din streinitate ş ca
ma călătoriei lor.

Au vorbit răspicat opiniei pub i- 
ce româneşţi, aiătâad, că numai re
gimul democratic poate aduce bine

şi poate Creia condifluni de progres 
Ia ţara noastră; iar îtr ce priveşte la- 
tregilatsa hotarelor şi ferirea de răs- 
bolu, nu se poate «s’gttra de cât a- 
lături de vechii ţi probaţii noştri 
aliaţii: Franţa fi Anglia.

Opinia publici a ţării noastre să

aleagă: sau cu rol fi cu pacea şi a- 
sigurarea intregităţii teritoriale, s ta  
că neasttmpzSraţii dictatoraşi ai par
tidelor de dreapta şi cu stafia răz
boiului şl primejdfa i®bunMţirei 
ţării noastre 1

V. P.

Partidele
de dreapta şi ovreii.

Partidele noastre, aşa zise de 
dreapta, neavind progiam psntruln- 
flptuiri politice şi sociale, se rgită 
şl chiamă lumea să se înfrăţească în 
ură contra minorităţilor conlocuitoare.

Referitor la tactica pe care o fo
losesc pentru popularizarea acestei 
formule, se înfăţişează două metode: 
deoparte este metoda gogo -cuz'şu- 
lor si gardiştilor, cari sub mino iţiţi 
înţeleg pe evrei şi pe aceştia 11 vi
zează Ia acţiunea lor de u ră ; de a tâ 
parte saat f fonti ştii dtui Vaida, cari 
fiind ta taudreţă politică şi socială cu 
întreprinderile jidoveşti, nu-le pome
nesc numele, ci formulează acţiunea 
împotriva minorităţilor In genere.

Ovreii însă nu s :  sinchisesc de 
nici una din aceste acţiuni, pentrucă 
ştiu că oricare din aceste formaţiuni 
ar veni Ia putere, şi-ar schimba şl 
vorba şi programul ! □ privinţa pur- 
tărei faţa de ovrei.

Dacă undeva, In vre-o ţari, se 
poate întreprinde ceva Împotriva ev
reilor, apoi în ţara noassrâ este eschis 
aşă ceva.

Ca să se cunoască adevărul ace
st ri afirmări voi Invoca o situaţiune 
istorică asemănătoare.

In epoca de mărire a imperiului 
Babilonic era rege Artaxerxe* cel 
vestit şl foarte capabil. Acesta a di
vorţat de soţia sa legitimă si a înăl
ţat la treapta de împărătească pe 
Est era, f emeie din neamul ovreilor, 
duşi in prinsoare In Bubilon. — de
spre a cărei viaţă vorbeşte o carte 
întreagă din sf. Scriptură.

Mai marii şi conducătorii împără
ţiei, odstî, au forţat mâna împăra
tului, Ca să semneze un decret de

prigonire şi asuprire împotriva ev
reilor.

Când însă decretul s’a dat publi
cităţii şi a Început a se aplica, a In
tervenit Mirdochru, mai marele ov
reilor din prinsoare, la împărăteasa 
Estera, care a mijlocit deia Împărat 
retragerea decretulal, dsgraţierea 
fruntaşilor bib'ioneni şi aruncarea 
lor Ia îach soire.

h r  pe gîama evreilor a rezultat 
o situaţie de înălţare şl beneficiare 
la tu te  privilegiile unei stăpâniri au
tocrats şi. dictatoriale.

Cine vrea şl are minte, pricepe 
să L e i asemănare cu stările dea si, 
v i găsi ţiterminii potriviţi ai »srmă- 
nărei ia stările ds aii, — casă paatj» 
judeca sinceritatea, valoarea şi serio
zitatea acţiunilor mâncătoare de ovrei.

O exemplificare apropiată şi con
cretă: In gazeU dlui Vlad: „Solia 
Dreptăţii", suntem îndemnaţi să cum
părăm numai deia români; iar la bSi
le „Dodoaa" deU Geoagiu, In vara 
aceasta au fost 80% ovrei.

Deci morala atitudine! ar fi aşa: 
românii să cumpere numai deia în
treprinderi romfneşti, întreprinderile 
românsş i însă, pot face afaceri cu 
ovreii, dacă se imbie ocaaie.

Ac. asta ar fi o morală aplicabilă 
numai pentru cetăţenii români nu şi 
pentru întreprinderile române.

Din ipocrizia acestei atitudini poate 
lumea avea învăţăminte pentru sin
ceritatea doctrinei pait. de dreapta 
înpotriva evreilor. Păcatul este insă, 
că se gătesc naivi cari cred şi cari 
se bat pentru aceste formule ne
fireştii V. P.

C levetitorii sanatoriului de tuberculoşi
din Geoagiu.

Iatr’um  din Sâmbetele trecute că
lătorii autobusului de la sanatoriul 
din Geozgiu au putut remarca pe un 
doctor din vechiul regat, caic se re
comanda tuturora şi spunea că face 
o viziit sanatoriului din Geoagiu, că 
numai pe acesta nu-i cunoaşte încă 
şi că Dsui încă a condus sanatorii 
de tuberculoşi. Era individul foarte 
prietenos şi Intim cu toată lumea. Şi, 
toată lumea, până şi directorul sana
toriului di Dr Rasu, a fost plăcut 
surprins de acest vizitator. Ş -a dat 
st.inţa să-i arate sanatoriul cu toate 
Instalaţiile, dă ud explicaţii asupra tu
turor aspectelor acestei case de mân
gâiere a calor mai nenorociţi mor- 
boşi, at uberculojilor.

După o vizită de 4 ore s ’a reîn
tors, ca să ia drumul Bucureştiului. 
Na m a  ştim ce o fi făcut mai de
parte acest domn. Am cetit insă du
pă câteva zile, la Universal o cores
pondenţă, reieritor la Sanatoriul Geoa
giu, ca aprecieri calomnioase de a 
dreptul revoltătoare. Se spune ci di
rectorul sanatoriului nu-şi face da
toria, ci călugăriţele se preumblă

prin pădure, iar bolnavii mor pe ca
pete şi nu se vindecă.

Faţă de aceste calomnii, opinia 
publică judeţ ană, care cunoaşte cor
ectitudinea şi munca de sacrificiu a 
directorului Rusu şi apreciază activi
tatea j ertieimcă a săracelor călugăriţe, 
este pi of and îadigaată.

Ia fiţa acestor cai o unii date [n 
publicitaie prin „Universul" acest 
deoch.at oigau al exaltaţiuailor na
ţionale, nici morboşii sanatoriului n ’au • 
rama* indiferenţi. S ’au adunat ia slat 
şi au redactat o moţiune de protest 
înpotriva calomniilor şl de alumsre 
a deplinei şt recunoscătoarei lor mul
ţumiri Lţa de directorul Rasu şi per. 
sonului d» serviciu, cari sunt bietele 
călugăriţe.

De bună seama, că more b‘zan- 
tino a crezut cineva, câ poate s.» se 
tastaleze la Sanatoriul din Geoagiu. 
Na-i ds aj uns, că la Geoagiu nu sunt 
internaţi nici 2% de ardeleni din 
nrui total al pacienţilor, cl mai vreau 
să Îndepărteze şi pe bieţii noştri con
ducători, înainte de vremea penzio- 
narei, ca sa se desăvârşească mai de 
vreme, aspect ai colonial al provin
ciei ardelene, V, P,
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Ş T I R I .
-  SERBARE RELIGIOASĂ LA 

GEOAG1U BĂI. Asociaţia „A. §a- 
guna* a  clerului ortodox, secţ;a Geoa- 
giu, potrivit unui obiceiu introdus, a 
comemorat si anul acesta patronul de 
ziua Maicei D-lui- Cu acest prilegiu, 
pe lângă un program religios» s’a des
făşurat si un program politic natio
nalist, comemorându-se si regretatul 
profesor V. C. Paulescu.

Metoda naţionalismului gardist 
este, că-si face propagandă în adu
nările Oastei Domnului si sub pra
porii credincioşilor conduşi de preoţi, 
la astfel de spectacole* Partea bise
ricească si naţională a  festivalului» 
a  fost frumoasă- Cea cu subînţăle- 
suri politice, putea rămânea.

*

NUMIRI DE PROFESORI. La li
ceul „Aurel Vlaicu* din Orăştie au 
fost numiţi următorii profesori: Ba- 
ran V. Nlcolae la catedra de latină- 
elină fi Pitaru Ion la catedra de filo- 
sofie-drept.

*

MULŢUMITĂ PUBLICĂ. Comi
tetul Bisericei rom• unite din Orăştie 
exprimă mulţumită publică d-lui de
putat şt advocat Dr. Isidor  Radu,  
pentru donaţia sumei de Lei 7000 
pe seama fondului de zidire a Bise
ricei unite din localitate.

Comitetul parohial•
•

MONEDELE DE 100 LEI vechi 
vor fl înlocuite In următoarele trei 
luni, din cauza multelor lalşiflcări. 
Se vor bate noui monede de 50 fi 
100 Lei din nichel,

•

REDUCERI LA PLATA IMPO
ZITELOR. Ministerul finanţelor a fă
cut Înlesniri ia plata impozitelor a- 
celor cetăţeni cari vor plăti până la 
31 Martie 1937, înlesnirile sunt după 
cum urmează: Rămăşiţele până la 
1931 (şi pe 1931) se pat plăti cu 20 
la sută In bani, 30 la sută bonuri de 
impozite sau renta tranşa B„ iar re
stul de 50 ia sută se scade. Rămă
şiţele pe 1932—33 şi 1933—34 se pot 
plăti cu 20 la sută In bani, 80 la sută 
bonure de impozite sau renta tranşa 
B, Cei cari au de plătit impozite re
stante, se pot scăpa astfel destul de 
uşor.

TOVĂRĂŞII VALAHISTE. Citim 
următoarele In publicaţia economică 
Consum: „Soc. An. Forestieră din 
Căiătele aparţinătoare concernului 
Greedel, care In anul trecut s’a mu
tat dela Cluj la Bucureşti, In aduna
rea generala din anul acesta a ho
tărî! lichidarea el. Lichidatorii între
prinderii sunt dd. dr. Emil Haţie- 
ganu, Fenyves Zoltan, Alexandru 
Steinberger şi Beckesch Gustar. Fă
ră alta comentarii decit cea a sub
linierii tovărăşiilor curat valahlsteale 
aghiotantului ului Vaida-Voevod.

s ‘ *
A v i z .  Medicul dentist Dr, 

S. S e i d n e r  din sir. I. G, Duea 

Nr. 1 suspendă co n su la te  deia 

11— 25 August a. e. fiind călătorit.

Cotiţi
şi faceţi 
reclame

ŞI M. SA REGELE PETRU II 
ÎNVAŢĂ BINE LA ŞCOALĂ. M. Sa 
Regele Petru al Jugoslaviei, vărul 
Marelui Voevod Mihai al Rtmâniei, 
a terminat de curând clasa III de 
gimnaziu real. ia timpul anului şco
lar M. Sa a dovedit o foarte bună 
purtare şi mare râvni ia învăţătură. 
M. Sa Regele Petru II are un deo
sebit dar In Învăţarea limbilor străine. 

*

f  C. R. M1RCEA, inginer şi pro
fesor la Politechnica din Bucureşti, 
senator al Camerelor de comerţ şi 
director general al Uniunii industria
şilor din România, a răposat zilele 
trecute la Viena, unde se afla }n con
cediu. Inginerul Mircea era o perso
nalitate bine cunoscută In toată ţara. 
Bărbat activ, cu vaste cunoştinţe so
ciale, industriale şi politice, răposa
tul era ascultat ca inginer şi apreciat 
la tribuna parlamentului, unde pre
zenta o notă distinctă pentru progre
sul tării pe teren industrial. — Odih
nească în pace, căci şi-a făcut dato
ria 1 E regretabil, Insă, că Ţara pierde 
astfel de oameni, când are mai multă 
necesitate de ei.

SINUCIDERE SAU ALTCEVA? 
Iu ziua de 18 Aug. c. o pacientă a 
sanatoriului Geoagiu a închiriat la 
hotelul Transilvania din Orăştie o ca
meră, unde a sucombat in inprej urări 
pe cari le vor stabili organsle poli
ţiei, cari cercetează cazul.

*
VITE MOARTE DE CĂLDURĂ. 

Căldările cele mari din săptămânile 
trecute au pricinuit multe pagube. 
S ’au Îmbolnăvit oameni şi chiar au 
murit. In Basarabia, In partea de 
miază-zi, au murit oile pe capele. 
Acum, după ploile din ultimele zile, 
aerul s’a răeorit simţitor.

*

PREŢUL BUCATELOR. In por
turile ţăni preţul bucatelor e urmă
torul pentru vagon: Grâu nou 43 700, 
45 mii Lei, porum b: 24.500—29 de 
mii, ovăs: 25.500, secară 28.500, ma
zăre verde 38—39 de mii.

a
UN COPIL RĂPIT DE UN VUL

TUR. Cazul s’a petrecut în Aipii 
austrieci, în apropiere de satul Lu
cerna. Un copil In vârstă de un an, 
pe când se juca pe o pajişte, a fost 
răpit de un vultur uriaş, sub privi
rile îngrozite ale părinţilor lui.

•

SĂPTĂMÂNĂ NENOROCIRI
LOR IN GERMANIA. Din cauza In- 
ghcsueln prea mari la Olimpiadă, 
săptămână trecută s’a încheiat cu ccie 
mal multe nenorociri din uluma vre
me. Astei au lost raniţe mai grav şi 
mal uşor 4434 persoane dintre cari 
189 au încetat am vieaţă. Toate a- 
cestea în cursul unei săptămâni.

Dela Comitetul §colar al liceului Aurel Vlaicu
Orăştie,

Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi câ pentru furniiurlle de: 
pâine, franzele, lapte, târne şi co
loniale se pubuca concurs cu data 
de 1 Septemvrie a. c.

Ofertele se vor trimite in pli
curi sigilate, La licitaţie vor par
ticipa personal şi ofertanţii.

Caietul de sarcini se poate ve
dea in Biroul Direcţiunii In oarele 
de oficiu.

Preşedinte:
ss. D r .  A .  D e a c .

Nr. 590—1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnztul Portărel aduc la cu

noştinţă pupîlcă cum că mobilele ur
mătoare: 1 cal la păr alb, care tn 
urma deciziunei Nr. 117—1929 a ju
decătoriei rurală Pui s fost seche- 
strrte la 14 Iunie 1929 în favorul lui 
Ignaţie Abraham repr. prin dr. Mihai 
Tirea In contra urmăritului dom. în 
corn. Livadia de câmp pentru suma 
de Lei 1307 capital şi acc. şi care 
s’a preţuit în suma de Lei 4000.

In baza deciziunei Nr. G, 1486 — 
1929 a judecătoriei rurală Pui se fi
xează termen de licitaţie pe ziua de 
1 Septemvrie 1936 la orele 11 a. m. 
la faţa locului în comuna Livadia de 
câmp, averea sechestrată se va vinde 
cu bani gata, iar în cai necesar şi 
sub preţul de evaluare, spesele sta- 
torate până In prezent sunt In sama 
de Lei 962 plus dobânda legală dela 
5 Ianuarie 1929.

Petroşenl la 14 Augast 1936.
T  AN ASIE POPA, delegat.

Nr, 47—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică Cumcă mobilele nr- 
mătoare: 2 clăi de fân, 2 vaci la păr 
roşii cu alb, care in urma deciziunei 
Nr. 1326—1934 a judecătoriei Pui a 
fost sechestrate la 10 Oct. 1935 in 
favorul lui Moguţ Eiemer in contra 
armăritolui dom. in corn. Nucşoara 
pentru suma de Lei 1986 capital şi 
acc. şi care s’a preţuit in suma de 
Lei 4800.

In baza deciziunei Nr. G. 1594—
1935 a judecătoriei Pui se i xeszâ ter
men de licitaţie pe ziua de 1 Sept.
1936 la orele 17 la faţa locului in 
comuna Nucşoara, averea sechestrată 
se va vinde cu bani gata, iar in caz 
necesar şi sub preţui de evalnare, 
spesele statorite pana în prezent sunt 
in suma de Lei 613 plus dobânda 
8% deia 12 Iulie 1934.

Petroşeni la 14 August 1936.
T AN ASIE POPA. delegat.

No. 720-1936.

Publicaţiune de licitaţie.

Subsemnatul Portărei aduc la cu
noştinţă publică cumcă mobilele ur-

pentru cei mai 
narnici 
de adonamente

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

Una casă de fier mică
de vânzare.

A dresa la administraţia ziarului.

mătoare: 372 buc. lemne in lungime 
de 8 şi 4 metri stejar şi 48 banchete 
lemne de foc cCa 120 metri, care in 
urma deciziunei No. G. 699—1936 a 
judecătoriei Pui a fost sechestrate la 
9 Iulie 1966 |n favorul lui Drăghici 
Hlip repr. prin Dr. Mihai Tirea In 
contra urmăritului dom. în corn. Lu- 
peni pentru suma de lei 28500 capi
tal şl acc. şi care s’a preţuit In suma 
de lei 13.320.

In baza deciziunei No. G. 3627— 
1936 a judecătoriei Petroşeni se fi
xează termen de licitaţie pe ziua de 
1 Sept. 1936 la orele 14 la faţa lo- 
locului In comuna Galaţi, averea 
sechestrată se va vinde cu bani gata 
iar (n caz necesar şl sub preţul de 
evaluare, spesele statorite până In 
present sânt In suma de lei 4359 
plus dobânda 8 50 procente dela 6 
Aprilie 1936.

Petroşei la 3 August 1936.

TAN ASIE POPA 
deleg. jud.

La Geoagiu-băi sa vând
503 tn. ptr. ioc de casa ia 
aproprierea vilei Cpt. Wid- 
mann cu 80 m. p. —  Nicolae 
B â r s a n ,  Şighişoara, strada 
Fundrilor Nr. 1.

ROMÂNIA.
Delegatul Judecătoriei Mixte Orăştie. 

Nr. G. II. 988-1936/3.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc, 

aduc la cnnoşiinţă publică că In urma 
deciziunei No. 945—1936 a judecă
toriei Orăştie eiectuându-se execuţia 
silită Iu favoarea urmăritorului Benan 
Augustin repr. prin „advocatul Gh. 
Voişan din Orăştie contra ui măritului 
din Cugir s’a iixat licitaţie publică 
judecătorească pentru Încasarea cre
anţei de 416 Lei şi acc. care se va 
ţinea tn ziua de 4 Septemvrie 1936 
era 15 la locuinţa urmăritului mai 
sus arătat, cu care ocaziune se vor 
vinde mişcătoarele sechestrate anume: 
1 viţea, 1 vacă, celui ce va oieri mai 
mult, chiar şi sub preţul de evaluare 
care a fost stabilit Iu 3600 Lei.

Orăştie la 18 Aug. 1936.
Delegat judecătoresc:

FLAVIU POPP.

Cătră 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 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 „Solia"

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

Girant: Dr. ALEX. HERLEA Tiparul Tipografiei „LUMINA*1 Orăştie,


