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Demnitatea e prima şi 
suprema cerinţă a unui 
bărbat de Stat chiar şi 
în Ţara celui mail ne
ruşinat bizantinism.

Dr. Iustin Pop.
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Mi-au intrat aşa de mult la inimă 
cuvintele de mai sus ale lui Iuliu 
Maniu din cuvântarea sa dela Zălau. 
că nu m'am potut emancipa de a 
face o contemplaţiune istorică dar 
mai mult de natura filosofiei vieţii. 
Mi-am revocat in memorie pe ma
rele revoluţionar Georges Danton cu 
sfârşitul lui tragic de a fi fost gh.lo- 
tinat. Cel ce l a dus la eşafod, a fost 
pretinul şi coreligionarul seu în cre
dinţa revoluţionară, cu numele Ma- 
ximilien Robespierre. Însuşirea de că
petenie a acestuia a foşt inv d a a- 
poi ab litatea de a-şi masca cu mul
tă măiestrie pofta de a domina dic
tatori?, accentuând vecinie, că el 
vrea domnia libertăţii şi a virtuţii 
iar pe duşmanii sei ştia, să*i pre
zinte de duşmani ai patriei- Şi cum 
la un timp dat Danton i-era în cale, 
vicleanul pretin a unelt.t pi Danton 
a căzut victima lui* fiind la 5 Apri
lie 1794 ghilotinat. Dar marele revo
luţionar, robust şi prin fiz cui seu  
atletic şi robust şi ca tărie sufle
tească, — deja când i-s’a pronunţat 
sentinţa de moarte, a spus cu gla
sul seu tunător: »Suntem jertfiţi câ
torva bandiţi laşi dar aceştia nu mult 
timp vor gusta fructul învingerii lor. 
Eu voiu ţâră după mine pe Robes
pierre." Iar când să-şi plece capul 
sub ghilotină, i-a zis călăului: E des
tulă o curea, cealaltă ia-o şi o  pă
strează bine pentru Robespierre." A- 
bia au trecut 3 luni şi 23 zile, la 28 
Iuliu 1794, capul lui Robesp erre s’a 
rostogolit şi el în corfa cu pravul de 
firez, tăiat fiind de aceaşi ghilolină,

Nimic exagerat nici in cuvintele 
lui Iuliu Maniu: ele simt o inspira
ţie, emanată din cunoaşteiea pro
fundă a vieţii cu fluctuaţiile ei, apoi 
a stărilor de lucruri şi a oamenilor 
dela noi. Mai e apoi şi un adver- 
tisment binevoitor al unui pretin cu 
suflet de aur, care deodată cu ad- 
vertenta i-a făcut amicului seu ad
versar şi votul de o nobleţă neîn
trecută, că până va trăi el, pretinul 
sea nu va ajunge, să fie decapitat
prin calumnii, căci îl va apăra.

*

Cine a urmărit cu atenţiune com
portarea dlui A. Vaida în anii din 
urmă, Va trebui, să constate că a- 
cesta a manifestat resentimente lui 
Iuliu Maniu ba chiar a uneltit îm
potriva lui evoluând până la expec- 
toratiunile neghioabe dela Dej, arun
cate pretinului de un devotament mi 
tologic» cu o bruschetă, care numai 
dlui Vaida i-poate fi proprie*

Opera aceasta nefastă a dlui Vai
da a fost cea mai dezastruoasă pen
tru idea ardeleană şi pentru armo
nia f> solidaritatea ardeleană, pentru

cari într’un timp dsa făcuse atâta 
zgomot, ca pe urmă să le remge.

Dar dl Vaida crede, că lucră la 
sigur întocmai ca R ibespierre şi nu- 
şi dă seama, că FORTUNA e extrem 
de mob lă. Nici nu trebue, să trăi
eşti în timp de revolute, ca să pă
leşti, ce a pătit Robespierre şi ca 
soartea să şi încă caprŢile ei, de 
muiteori t nute în nota sfintei diep- 
tăti* Ş: oare avea dl Vaida date a- 
numite elemente sigure sau chiar ar
cane care-1 pun la adăpostul orică
rei surprinderi fatale in viitor? Noi 
credem, că nu, Âifâiu şi ântâiu 
FORTUNA nu cunoafte arcane nici 
tahsmane şi mei puteri ascunse iar 
pe celea văzute are forţa de a le 
zdrobi pentruca să-şi facă voia ei. 
Mai mult: noi vedem, că sunt date 
toate indicetiunile şi toate condiţiile 
pentruca dl Vaida să ajungă la eşa
fodul, pe care î-1 doreşte şi pregă
teşte lui Iuliu Maniu.

Sunt oameni născuţi pentru sc!ă- 
vie neavând ceva din spiritul origi
nalităţii. Acestora li-e determinată 
soartea: ei trebue, să stee sub pat
ronatul tutelar al altora, căci numai 
in felul acesta sunt folositori colec
tivităţii. Puşi in independentă, i-ai 
scos din elementul lor de viată şi 
devin primejdioşi prin închipuirea, 
că posedă călită^, pe cari nu le au: 
ei răstoarnă, dărâmă, încurcă şi fac 
operă de d strugere pe toată linia. 
Sfârşitul? — Ghiiotna morală*

Acestui fel de oameni i-aparfine 
şi dl A. Vaida, şi aceasta e o fata
litate pentru dsa* Ş. mai are dl Vai
da un mare negativ: dsa nicicând 
n a  fost talent politic. In sch.mb are 
un activ frumos; a reprezet tat sen 
timentul national cu multă animaţie 
şi a fost un român curag os. Lipsa 
talentului politic însă nu poate fi 
transformată în existenta lui pe calea 
magiei linguş rilor, laudelor, preamă
ririlor şi hozanalelor greţoase, făcute 
mai ales de fituica-cloacă dela 0 -  
râştie, patronată de dl A. Vlad, ac
tualul frate de cruce al dlui A. Vai
da, care probabil considerându-se 
de iresponsabil, tolerează, ca unii 
păduchi din colecţia sa, de cea mai 
scârboasă specie, să profaneze tipa
rul în modul cel mai dob tocesc pen
tru a lovi in adversar. Lipsa talen- 
ului politic nu poate fi acoperită 
nici pe calea laudei de sine şi prin 
aşa zise „conferinte" lamentabile, 
rostite ca de un fleşneteş bătrân, co
lindător de tară* Şi cine va potea 
contesta, că este in di Vaida ceva 
robespierrie, propriu de a-1 duce pe 
calea, care se termină cu fatalitatea 
eşafodului.

Mai este şi ait factor, cared im'

pinge pe dl Vaida spre acest destin. 
Acesta asie anturajul D sale. Este 
b ne ştiut, că în România-mare sân
gele românesc e de o mică cantitate 
şi nici acesta nu-i stăpânitor de Ţară- 
Privită în acest aspect, cohorta de 
pretorieni a d lui Vaida e cât se 
poate de pestriţă şi primejdioasă fiind 
ea o colecţie de a tot ce are sânge 
rău Orientul, ba se mai amestecă 
în ea şi sângele h perviclean greco- 
sicilian Elementul românesc din a- 
ceasta cohortă nu e nicidecum din 
cel select şi cum toti sunt de cei, 
ce sa u  înfruptat de voluptăţile mi- 
n steriei, le trebue o pază supraome
nească, ca să nu se răscoale, dl 
Vaida să nu scape din vedere, că 
între pretorienii d sale mulţi sunt des- 
cedentii acelor greci, cari au fost în 
stare, să i condamne şi pe Miitiades, 
cel mai mare erou national al lor.

Nu e salvatoară nici formula-mo- 
nopol a d lui Vaida, pe care a gâ- 
cit-o pur şi simplu pentru a-şi satis
face vanitatea fără seamăn, doar 
pentru d s a  e cea mai sadică plă
cere a spune mulţimii, că Erzsi dela  
Cluj s ’a ascuns sub pat de frica lut. 
Naţionalismul român e apărat la per
fecţie în programul nou al Partidului 
Nationai-Ţărâne8C, dl Vaida deci n’a 
avut nici un just motiv de a produce 
ruptura, ci potea, să steie, unde a 
fost şi dacă chiar avea pofta, să li
citeze in national sm, potea, să fie 
cei mai şOvmist în partid.

Câi pentru orientarea politică a 
d-lui Vaida, care a adoptat hitleris’ 
mu), e suficient, să spunem, că a-

Aşa scriu toate gazetele, că 
s a schimbat guvernul. Cetind in
să lista noului guvern vedem, că 
nu s’a sshlmbat aproape nici unul 
din cei cari au mal fost. Doar şi- 
au schimbat portofoliik, intre Dşii. 
Probabil pentru variaţie şi ca să 
poată zice, că li-s’a rdnoit încre
derea din partea factorului con
stituţional.

Şi, de aceasta, aveau mare lip
să, după Înspăimântătoarele întâm
plări de la Cotroceni, după asa
sinarea lui Steles :u şi mai ales 
după proaspăta ameninţare făcută 
D ui Madgearu, secretarul general 
al partidului naţional ţărănesc 1 

Dar, mi*se pare, că pricina de

ceasta preconizează o concepţie po
litică lipsită de viabilitate, deszîsă şi 
de evoluarea naturală a omeniriei- 
Hitlerismul e o orientafie de sezon, 
care nu v ’a duce Germania la tinta 
dorită. Aceasta tară teutonică oricât 
de militarizată, nu v’a mai avea în
tr’un nou războiu situaţia avantajată 
dda 1914, nici ca alianţe, nici ca 
fostă armată. Si să nu uite dl Vaida, 
că Germania, a fost, care a dat pri‘ 
mii socialişti de catedră — Katheder- 
socialisten — cari toti erau profesori 
de universitate şi nu ştiu, zău, dacă 
nu evanghelia propovăduită de a- 
ceştia şi trecută în masele populare 
până la comunism, — va fi mai tare 
ca cea a sermanului Hitler, păpuşa 
caPitalionului german.

Nu ne oprim la orientarea de 
fustă a d-lui Vaida în politica in
ternă. Poate, ca aceasta orientare 
să-i procure gratia unei perdite, dar 
tot atunci va pierde consideratiunea 
tuturor celor, ce ştiu şi înţeleg, că 
demnitatea e prima şi suprema ce
rinţă a unui bărbat de stat chiar şi 
în tara celui mai neruşinat bizon* 
tinism.

Şi după toate acestea întrebări: 
oare n’ar fi bine, ca dl Vaida să-şi 
facă un eroic: NOSCE TE IPSUM? 
Făcută această examinare cu since
ritate* ar fi o salvare pentru d-sa, 
căci ea i-ar deschidă lumina, să-şi 
vadă şi cunoască mai bine rostui în 
viata noastră publică. In felul acesta 
ar potea evita eşafodul, care altfel 
va fi o plagă imanentă pentru d-sa> 

DR. IUSTIN POP.

căpdinle pentru care Dl Tătărescu 
a cerut schimbarea şl Majestatea 
Sa Regele a acordat-o a fost alta, 
mult mal gravă şl mai dureroasă: 
a fost dorinţa şi hotârîrea de a 
înlătura din guvern pe Dl Titu- 
lescu singurul om, care aduna !n 
jurul persoanei sale, toată încre
derea: şl a streinâtăţii şi a noa
stră a Românilor.

Câ guvernul Tătărescu cel re
maniat ca şi cei înainte de rema
niere, nu a fost şi nu este guver
nul ţării, în privinţa aceasta nu 
mai Încape nici o discuţie. C har 
şl liberalii sunt de o părere cu 
noi în privinţa aceasta.

In ce priveşte însă pricina, pen-

S ’a schim bat
Guvernul.
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Cum s’a constituit
noul oxivcM'ii.

tru care D1 Tltulescu a trebuii în
lăturat din ea e, am aflat o la ve
chiul istoric gre~, cu numsle He- 
rodot, care, in cartea a 3 a a ve- 
stitei sale istori1, are următoarea 
fabulă de a lui Aesop:

Leul, împărătul dobitoacelor, 
cuprins de friguri s’a retras într’o 
localitate cu Împrejmuiri foarte ne
sănătoase şi urât mirositoare, A 
venit la Osul ursul în vizită. Le
ul s’a folosit de acest prileg’u şi 
l’a Întrebat pe urs, că ce părere 
are de locul in care s’a retras. Nu 
cumva răspândeşte auturajul mi
rosuri urlte ?! Ursul n’a stat mult 
pe gânduri şi l-a spus impăratu 
lui lucrurile aşa cum erau. l’a spus 
adecă, că se miră şi el si întrea
gă împărăţia, că stă retras şi izo
lat in o localitate plină de tot fe
lul de lucruri, cari răspândesc nu
mai putoare in jurul său.

Leul, împărat, s’a supărat pe 
urs şi, spune fabula, că n’a scă
pat teafăr din ghlarâle lui.

L’a vizitat şl lupul. A fost în
trebat şi D sul să şi dea părerea.

In potriveală cu hotărînle legii J 
administrat.ve, votată de liberali in | 
primăvara anului acestuia, dl pre
fect Miocu a plecat pr.n judeţ, ca 
să tină în plasele mai importante a»a 
zise consilii de prefectură.

Alegeri comunale şi judeţene nu 
sa u  grăbit să tină d-nii liberali în 
frunte cu dl Miocu, ca să se dea o- 
caziune locuitorilor acestui judeţ să-şi 
aleagă organele, cari să hotărască 
în afacerile de administrare şi gos
podărie, — consiliile de prefectură, 
în schimb, se giăbesc să le tină, ca 
să-şi amăgească pe proprii lor ade
renţi cu laude despie binefacerile re
gimului şi ca să aibă ocaziune dl 
prefect să-şi arete manierele de po
tentat asupra funcţionarilor*

Mărturisesc, că cu abia reţinută 
indignate am putut suporta specta
colul tratamentului, la care erau su
puşi din partea d-lui prefect şef i de 
Serviciu a driente.or tuncţiun , ch ar 
In fata publicului dela consiliul pre- 
fectional.

O altă constatare, in legătură cu 
acest consiliu de prefectură a fost 
îndrăsneala cu care organele fiscului 
fau ăcut acte de insinuări la adresa 
învăţătorilor din judeţ 8» 1® adresa 
contribuabililor*

Asistând la acest consiliu aveai 
impresia, că cei mai cumsecade func
ţionari din lume şi tn acele ş timp cei 
mai năpăstuiţi şi munciţi slujito.i ai 
obştei sunt bieţii dela perccpt>e.

Primarii interimari şi ceiatalti pre
zenţi, au rămas năuciţi de această 
indrăsneată abilitate a ior, mai ales 
că nu a mai cutezat mme să se 
plângă de manierele şi apucăturile 
lor abisiniene, în legătură cu încas- 
saiea impozitelor.

In general însă, consiliul de pre- 
fectuiă a fost o bună ocazie, ca să 
constate dlor, ia sfârşit de regim, că 
ce mare greşală a fost metoda de a 
stăpâni şi a conduce prin comisii in
terimare puse după bunul plac. Si

I El, însă, viclean, a lăudat sltuaţ a 
I zicând, că locul îa care petrece 

e ca o casă îmbalzamatâ; de de
parte se resimt odoacele alese ale 
acestei localităţi împăratul încân
tat l’a reţinut la prânz.

A venit şi vulpea în vizită. 
I s’au pus şl el îatrebări în legă 
tură cu situaţia datâ. I-s’a cerut 
să spună cum miroasă în jurul 
împăratului?! Ea vicleană, ca în
totdeauna, a spus, că de vre-o 
trei zile are uu guturai năpraznic 
şi e in împosibilitate să se declare 
asupra situaţiei, şi, aşa, a trecut 
uşor peste încurcătură.

Dl Titulescu se vede, că în in- 
prejurările mari şl grele, in cari 
se afă, de prezent, ţara noastră, 
neputând face nici pe lupul lingu
şitor, nici pe vulpea vicleană, — 
a trebuit să plece.

A mai plecat el şi Dl Miniu 
şl acum mat pleacă şi DlTitulrs- 
cu! Spre a cui folos şi bine?! Spre 
a ţârii şi a poporului românesc 
abunâseama, că nu!

sperăm, că apropiatelele alegeri ju
deţene, vor fi cel mai nimerit pri- 
leg u, ca cetăţenii acestui judeţ să-şi 
arete deplina tecunoştn.ta fată de 
liberali pentru această încălcare a 
drepturilor cetăţeneşti şi pentru fa si- 
ftcarea cinică a vieţii constituţionale*

Era jalnic să vezi la consiliul de 
prefectură ţărani, zişi primari, cari 
mai îngrabă aveau înfăţişarea de slu
goi ai regimului, decât de primari 
a comunelor. Nu îndrâsneau să se 
ridice şi să vorbească în folosul co
munelor, inghitau în sec şi tăceau 
ca peştele în ap*. Pentrucă, dacă 
şi-ar fi căscat gura, le-ar fi zis dl 
Prefect: ,,Taci mă acoiO ‘ ! Sau : „nu 
îţi aduci aminte că eu te-am pus 
primar* •

Viitoarele alegeri comunale şi ju
deţene vor creia, abunăseama, o 
stare nouă, pe urma câteia, ia un 
nou consiliu de prefectură, dl pre
fect nu va mai fi in situata ca nu' 
mai Dsui sa vorbească şi top ceia- 
iaiţi sâ asculte, ci Dsul Va asculta 
şi ceialalţi, cu demnitate, vor sem
nata greşelile administraţiei şi 1 psu- 
rile populaţiei* V. P.

CONCURS. Comitetul Gimnastu
lui de fete Oiâftie, publica concurs 
pentru apiovtzonarea internatului cu 
pâine, lapte, c«ruo şl co.ouiaie. Ofer
tele închise se primesc la Direcţiu
nea gimnastului până tu ziua de 8 
Septemvilc s. c. Oraşiie, 31 August 
1936, Preşedime: Victor lacob. Sec
retar*: Maria Mosora.

#
P U B L I C A Ţ I E .  Dl Niculae C , 

Gh tor ghiu, n*scut la 8 Noemvric 
1891 în comuna Bănăţenii (Neam)) 
domiciliat In comuta SebtŞ, (Judtţui 
Alba), a ticul cerere acestui ivlinistsr 
ue a fi autsnzat s i  schimbe numele 
siu  patronimic de Gheorghiu in a- 
cela dc Fiiip spre a se numi N i c u 
l a e  C. F i i i  p. Ministerul publici a- 
ceasta, conioim ait. 11 din legea a- 
supra numelui spre ştiinţa acelora 
cari ar voi s i  iaci opoziţtun - |n ter
menul prevăzut de aliniatul II. al zi. 
sulul arucoi,

Spre m*rea saprîndere alatregei 
opinie publice guvernul Tătărescu a 
fost remaniat ficându-se Inel ode ti 
jocul intereselor oculte şi tnlăturân- 
du-1 pe Di Titulescu. laţi lista nou
lui guvern:

Preşedinte al consiliului şi mini
stru al armamentului d, Ghtorghe 
Tătărescn;

Vicepreşedinte al consiliului şi mi
nistru fără portofoliu d. Ion Inculeţ;

Ministru de interne: d, D. Iaca, 
fost subsecretar de stat la interne;

Subsecretari de stat la interne: 
d. Aurelian Bentotu, fost subsecretar 
de stat la justiţie şi d. Vasile B irci, 
vicepreşedintele Camerei;

Ministru de externe: d. Victor 
Antonescu;

Subsecretar de stat la externe: d. 
Victor Bidulescu;

Ministrul cultelor: d. Victor Ia- 
mandi;

Subsecretar de stat la culte: d. 
M. Berceanu. vicepreşedintele Came
rei. (Subsecretariatul d« stat dela 
culte a fast oierii dlui Gheorghe Fo- 
lino, vicepreşedintele Camerei, care 
iasă l-a ref -zat) ;

Ministru de industrie şi comerţ: 
d. Vaier Pop, f j i t J  m.nistru de ju
stiţie ;

. Ministru de finanţe: d. Csnc'cov, 
fost subsecretar de stal la domenii;

Subsecretar de stat la finanţe: d.

Lupta dintre Iraţi, depe meleagu
rile spaniole, cu toate semnele de 
sfârşit, cont nul cu In vei ş nare. Şti
rile aduc veşti de grozavii tot mai 
mari. Astfel la Oviedo a foat prins 
un socialist, a fost legat de mim şi 
de picioare şi aruncat In mij.ocui 
străzii. Pe urmă un tanc a trecut 
peste el sdrobindu-i oasele. Un altul 
a fost omorit cu săgeţi, ca între tn- 
b.rile sălbaticilor.

S ite  întregi au rămas numai cu 
femei şi cu copii. Intr’o singuiă ta- 
cierare au rămas 15 mii de morţi 
dintre civili, ceeace e foarte muil 
» h ar şi în războaiele mari. Un cu
noscut gazetar din Lisabona, care a 
lost pe front, a declarat c i p in i ia 
siărşitai războiului va fi un sfert de 
mi.ion de morţi.

La Bidajoz, oraş care a fost cu
cerit de revoluţionari, au stat morţii 
pe străzi zile întregi, in faţa umm- 
icior se adunan la fiecare ceas mor
mane de cadavre şi li se dădeau foc 
deoarece nu mai era nici un singur

A aparul programul partidului 
naţionai-tărânesc redactat Iu grai po
pular. S ’a trimis căte un număr de 
5 exemplare de probi fiecărui pre
şedinte de organizaţie judeţe.ni, cu 
mvilaţtunea şi rugămintea ca să arate 
Secretariatului general central numă
rul de exemplare de care are nevoe 
fiecare preşedinte pentru judeţul siu  
respectiv.

Aducem acest fapt la cunoştinţa 
tuturor membrilor partidului naţionai- 
ţărâuesc şi-i rugim sa ceară această 
lucrare, adresându-se prin şefii de 
organizaţii locale fi prm şefii de sec- 
to*re, preşedinţilor de organizaţii ju
deţene, iar aceştia Centrului, pentru

Dunrtru Alimăaişteanu, deputat şi 
raportorul general al bugetului;

Ministerul muncii şi sănlt ţii se 
scindează din nou; ministrul muncii: 
d. I. Nistor;

Ministrul sănătăţii: d. Dr. I. Cos- 
ticescu, lost ministru de industrie şi 
comerţ;

Ministru de jastiţie: d. Mircea 
Djuvam. vicepreşedintele Camerei;

Ministru de comunicaţii: d. Ri. 
chard Franasovici;

Ministrul apărării naţionale: d. ge
neral Paul Angelescu;

Ministrul de domenii: d, V. Sassu;
Subsecretar de stat la domenii: 

d. Tiberia Moşoiu;
Ministru de instrucţia publică: d, 

Dr. Angelescu;
Subsecretari de stat la instrucţia 

publică; dnii Ştelănescu-Goangă, rec
torul universităţii din Cluj şi I. Va- 
laorl, actual secretar generai al mi
nisterului de Instrucţie;

Ministru de stat însărcinat cu pro
blemele cooperaţiei: d. M. Negură;

Subsecretar de s at ia armament: 
d. Petre Bej*n;

Subsecretar de stat la aviaţie: d. 
N. Caranfil.

A:eat guvern dovedeşte încă odată 
lipsa de .iuţelegerea liberalilor latre- 
oi uit â şi tendinţa de stăpânire dicta
torială pe carevau inaugurat-o şi-au 
întărit o dels venirea la putere.

Spania.
loc pentru săparea gropilor. Prinso- 
nierii erau Împuşcaţi la zid. Pe tro
tuarul dc lângă zid, curgea atngrle 
şiroaie.

Revoluţionarii au trimes un ae
roplan deasupra oraşului Ovldco. 
Din aeroplan s’au aruncat manifeste 
In cari se cerea populaţiei s t se pre
dea căci altfel oraşul va ft bombar
dat. Dupăce au trecut 12 ore, aero
planele au început să arunce bombe 
căci populaţia n’a vrut s i  se predea.

Revoluţionarii se sprijini In lupta 
cu guvernul şi pe ajutoarele ce le 
primesc mereu din ţări străine. Ast
fel Germania şi Ita ia au trimis ae
roplane şi tunuri ca si întărească pa 
revoluţionar'.

Amestecul străinilor In treburile 
lăuntrice al* Spaniei, ar fi putut pri
mejdui pacea lumii. De aceea guver
nul francez a cerut tuturor ţărilor 
europene aă se lege tn scris c i nu 
vor mai ijuta nici guvernul nici re
voluţionarii din Spania, Gsrmania şl 
Italia au stat cam mult pe gânduri 
până au is:*lit acea scrisoare.

j c* în felul acesta să pitem grăbi 
| făspâadirea ideilor pe c?re le cu

prinde programul.
Programul este alcătuit tnti’o lim

bă pe care o va putea îaţelege ţăra
nul român din orice parte a ţării. 

Acum că ud grupările de dreapta 
aţâţă ţara şi asmuţă ţărănimea, frun 
laşii partidului sunt datori să pună 
In mâna ţăranilor această lucrare de 
102 pagini, care cuprinde planurile 
pentru ziua şt viaţa de mâme, aşa 
cum le înţelege şi ie doreşte partidul 
naţional-ţărănesc.

Broşura foimeaz numărul „6* din 
biblioteca partidului naţionul-ţtrâaesc
şi cost* io  ici. Secretariatul general,

Vaier Paveloniu.

D iu  g ro ză v iile  răzb o iu lu i 

c iv il I O

Programul P. N. J. redactat în grai popular,
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C e  d e c l a r ă
d-nii I. Mihalache şi N, Titulescu.

— Despre ultimele schimbări în Guvern. —

Consfătuirea şefilor de 
organizaţii din Ardeal.

Ssa hotărît grabnica organizare a gărzilor ţărăneşti.
Atât dl Ion Mihalache cât şi dl 

Titulescu vădit surprinşi de ultimele 
sch-mbiri au făcut interesante 
declaraţii. Iută ce declara dl Ion Mi- 
haische:

„An citit comunicatul d b i prim- 
ministru Tâtărcscu dat in stil de de
cret.

Ds» p'edze«ă scopul remanierii: 
„pi ntru a p«t..a parcurge ultima e- 
lapi a guvernării*,

Probabil c |  dl Tătirescu vrea să 
spuc că „n!tima etapă" Ir srsmoă stă
vilire» antrhH pe care * creat o, 
patronai-o fi Incurajat-o fa prima e- 
tapă, ca să dea un rost remanierii.

Pentru noi are un alt to jeleu: o 
încercare de muşamaiisare a răspun
derilor (n anarhlzarea internă.

Debarcarea pe Îndelete pregătită 
a diui Titulescu, ministru de externe 
şi revizuirea dlui locale), prea mult 
descoperit In compiicitijiie s&le ca 
ministru de interne, direct response, 
bil de focul ce ameninţa ţara — con 
stitud suficiente dovezi. Ele confirmă 
fnvino ăţirile ce am adus ds atâtea 
ori acestei guvernări,

Sâmbătă dimicetţâ, cu un hea mi
nisterial a sosit la Sinaia d. Gh, Tă
tăresc», care s’a dus la casts* unde 
primit In audienţă de S rveran & pre
zentat demisia cabinetului, fiind tot 
dânsul Însărcinat cu formarea noului 
guvern-

Cu un tren special d. Tă.lrescu 
a părăsit Sinaia. După sosire d. Gh, 
Tâtărescu a plecat ia Preşidenjia 
Consiliului unde fusese convocat un 
consiliu de miniştri. La acest consi
liu au luat parte toţi miniştrii ş snb- 
secretirii de stat. Dl prim-ministru 
Gh. Tătăiescu a fi cut consiliului o 
expunere asupra condiţiilor îa care 
a decurs audienţa la Rege şi a anun
ţat pe cei prezenţi că a prezentul 
Suveranului demisia cabinetului. De
misia a fost acceptat! şi d. Gh, Tă
tirescu a primit însărcinarea de a 
forma un nou guvern. Apoi d. Gh, 
T.tărescu a mulţam t celor prezenţi 
pentru concursul ce i l-au dat Ia o* 
pers de guvernare Consiliul a luat

In ultima vie . e eh ştia ztdun bi- 
sericei ortodoxe române ain Orâgtie 
o fost o chestie agitata- Au influen
ţat asupra ei o seamă de forţe vă
dite «i oculte* Începând cu planul, 
lâcut Z ce-se numai la iniţiativa şi 
cererea părintelui protopop ion Moţa, 
dup'acea a început calvarul cu lo
cul şi aşezarea bisencei care a du
rat până mai acuma-

Au intervenit fel de fel de inte
rese cari au exercitat preş.unu şi 
cari nu aveau ce căuta î i această 
problemă- Apoi a intervenit acţiunea 
cu pretenţii de e fi dedusă în faţa 
torurilor judecătoreşti, a olul Radu 
şi care a avut de rezultat ca opmiu- 
nea publică eă se mai convingă o- 
datâ cu ce fel de chestii se ocupă 
Radu astfel că prou Moţa in plină 
şedinţă o fost obligat să -1 spună că: 
„asta se chiamă răutate care nu-i 
demnă de structura unui intelectual" 
şt chiar coreiig.onani iui făcându-i 
atent să nu se amestece în această 
chestie, Că rămâne ruşinat, el a tot 
voit să împiedece I rceperea turnă
rilor, mergând până şi m sprijinul 
minorităţilor.

Ce să faci, sunt unii oameni ast
fel de firi, cari n au astâmpăr şt deşi 
Întrevăd eşecul cauzei ion totuş pei-

Formsţiuma notră prezintă regi
mul Ia cbi mai sheer: partidul li
bera? disoa?-c cu soţul, gavernui e 
complect tu vâat.

Poporul zugrăveşte situsţ'a cu o 
cxprişie foarte p lts iic i: „Ţam arde 
şi baba se piaptănă".

Partida? naţional-ţarlnesc nu se 
află surprins pe drumul hotărârilor 
sale de a şi face până la capăt da
toria fsţi de Ţar», Tron şi Regimul 
Constitufional"-

Dl N. Tifales:u a f5cut agenţia 
„Havis“ următoarea Comunicare:

„N’sm aflat alcătuirea noului Ca
binet care dealtfel e compus din toţi 
foştii miniştrii afzri de mine, decât 
dnpfa ce acesta a foit constituit.

„Noul guvern no mai are nevoie 
de serviciile mele. Este dreptul lui. 
Aşi fi prrfers.t iot-şs să fia pus Is 
curent mai din vreme de intenţiunile 
sale pentru că niciodată n’agi fi încur
cat pe cineva cu persana mea. Îmi 
rezerv întreaga judecată şi întreaga 
mea acţiune politică viitor re*.

| sfârşit 1« ora 4 şi j an.
Întâmpinat de z «.rişti ia eşlsva din 

Consiliu, d. Gh. ThSrtscu a făcut 
reprtz-ntarţilor presei următoarea 
declaraţie:

„Pentru a putea parcurge ultima 
etapă a guvernării noastre, am so
cotit necesară o largă remaniere a 
cabketului şi Sn acest scop, am îna
intat M. S. R igdui demisluiea m^a.

Demisia a fost primită şi M fS . 
Regele a b nevoit a mi reînnoi în
crederea taslrcinâado-ml cu forma
rea noului cabinet.

N oii guvern va fi coastilu I în cel 
mult 24 de ore."

După consfătuirea ce a avut loc 
la locuinţa dlut Tâtărescu, care «du
rat până ia ora 8 seara, noua for
maţie ministerială % plecat la Sinaia, 
unde la miezul nopţii a depus jură
mântul.

Dl dr. Angheiescu n’a primit în
să noul mandat, derât după o lu»gT 
audienţă specială ia Suveran,

zsveieazâ cu îndărătnicne. Poporul 
când vede câte-un om carc-i neas
tâmpărat, z*ce că-1 mănâncă pielea.

Noi nu vrem să zicem, că pe 
Radu îl mânâncă pielea, numai că 
azi aşa, mâne aşa şi odată tot i-se 
poate înfunda-

Cu ajutorul Banului Dumnezeu 
însă peste toaie acestea am trecut* 
Si acum, ţrumos a'au uiît fiind pia
nul, rău a'au bine fund aşezată bi
serica, sunlem fericiţi, că s’a lovit 
cu primul târnăcop In pământ şi s’a 
începui lucrarea.

Noi românii în generei, suf run 
de o maladie a tergiversărilor şt ne 
consfâtuim şi ne certăm de 10 ori 
până bă iâptu m odată- Acum* cred, 
că măcar în chestia Sfintei B.serici 
să mergem înainte făptumd. Părintele 
protopop M o ţ a ,  căruia îi aparţine 
iruţ ativa ş uigenatea înfăptuirii şi 
care a condus această chestie, cu 
mare tenacitate şi perseverenţă în 
interesul Sfmtei Biserici, are datoria 
să conducă treburile înainte, căci 
dacă am trecut peste greuteţue for* 
mate şi am convenit asupra proec- 
teior, nu mai poate exista mei un 
alt interes şi nici un alt scop, decât 
înălţarea cât mai grabnică a lăca
şului Sfânt.

Miercuri la orele 11 a, m, s ’au în
trunii la Clubul regionai al Partidului 
N*ţlona?-Ţ*rănc*c dm Strada Regia* 
Mari», Intr'o importantă şedinţi, pre
zidenţii organizaţiilor din judeţele 
Aibă. Bihor. Cluj, Hunedoara, Mu
reş, Maramureş, Târnavs-Mtcâ, Târ- 
nava-Man», Năşind, Turda, Satu- 
Ma e, Sllaj şi Braşov, şefii Girzilor 
ţărăneşti, ai S«rviciilor de infoi mo
ţiuni şi ai Biroului ds Presă şi Pro
pagandă.

Şîdfnţa a fost declarată secretă
şi U sa nu au putut lua pirte decâ? 
membrii delegaţi.

Centrul a fost reprezentat la a- 
ceaatâ conferinţă prin di A r m »  nd  
C â 1 i n e s c u, fost ministru, asistzt 
ds dl colonel D u m i t r e s c u .

La consfătuire au luat parte d-nii 
Victor Deieu, dr. Victor Moldovan, 
f , ministru, dr. loan Pop, ţ. minis ru, 
dr. Valentin Poruţiu, dr. Ionel Pop, 
dr. Ion Vezcau, dr. Liviu Mic*a, dr. 
Hi2 Lax ir, prof. Aug. Popa. Adonis 
Popov, prof. Victor Jlnga, dr. Emil 
Şslaria, adv Dânşoreanu, dr. Atex. 
Herlea, adv. Roman, prof. Bozdog, 
dr. Titu Demian, dr. liea, prof. Bar
but, ar. Ghsţfeu, dr. Parade, Al. Co
ral, 1. Cureu, ing. Barzo, Ungurean, 
Ridocea C. Popescn, dr. Coroianu, 
Aurel Coz*, dr Todorah. Crlşain, 
Bogdan. Dor'n Pop, col. Sioica, dr. 
Vaier Moldovan, ing. Dîmoftajie, 1. 
P*p etc.

Desbatcnie au lost prezidate de

ŞTIRI.
IN ATENŢIUNFA S E R V I C E  

L O R  A P E L O R .  Locuitord dm 
Munţii-Apuseai ai Ardealului aflători 
îa comune e : A l m i ş u l - m a r  e, Nă-  
d ăş t i a ,  Gl o d ,  A r d e u ,  B o z e ş  
ş i  a l t e  c o m u n e ,  s e  p l â n g  
că le mor vitele şi paserile de casă, 
rieavând nid api de beut ţi spălat 
rufele, nimicindali-se fi recolta, din 
C«.uza apei-otrăvitoare, ce vine prin 
aceste comun:1, dela steampurile unde 
se macin minereurile Societăţii mi
niere-aurifere „Mi ca ' ,  care Socie
tate, esîe o adevărată nenorocire pe 
capul bieţilor oameni, cari de ani de 
sile Bţrig* după aj dor, fără ca So- 
cletr.tea „M ica* să-i desplgub;a*ci, 
s ’au autoraâjdn Iu drept, să lc as- 

;culte p âogenle şi să ie iaci drep
tate. I*râ di Giga, ca preşedims a 
* ceste! So i taţi hirăpeţe şi tsu/pfi- 
torre Slatului-Român fncasseaxâ sute 
de milioane cu G gârlu şi cesakiţi 
cuzijti dii_ Pdiidm  Nap-Crejiun. C i 
mai creştini sunt şi actşUâi, când po
porul din acelea regiun;-mimere nu 
are nici mămăligă, fiind b (U-.J „...OA ii 
şi exploatat la el acasă. Cerem, să 
se facă dreptate ţări amânare bieţilor 
moţi sară:iţi. Păgub it  fâ.ulc de So
cietal te, „Mtc*“ ia toile Regiunile 
miniere-aur fere unde lucrează, se 
urcă ia m u multe milioane de Lei, 
ia care Legea trebue să o oblige 
fârâ întâ ziere Societăţii „Mica*,  ca 
locuitoiii s* fie desp gabiji, şi mai 
mult nu batjocoriţi. R. tiadoiu 

*
PRIMAR-BĂTĂUŞ, Primsral-hbe- 

n i : Meteş, din comun* Ardeu, In 
12 August *. c., a spart capul lo
cuitorului paşnic G i o d ţ a n An* 
d r e i u ,  un moşneag bătrâa, de pesle 
80 ani. Fiind pnns primarul cu co
piii şi primăriţa ia furt de prune in 
grădina moşneagului Audrdu Gio- 
diu, Moşieagul i* zis; „de ce-mi

di. V i c t o r  D e l e  a, vicepreşedin
tele organizaţiilor din Ardeal şi B«nat.

S i  discutai p t .arg modul de or
ganizare a gărzilor-ţărăneşti, a ser
vililor de mlurmajis ds propsgsndă 
şi presă.

D. Armai d Q  ilncscu, a avut din 
partea d-iui ion Alihaiache o misiune 
specială la aceasta consLtuirc.

D-sc a prezentat conducătorilor 
organizaţiilor ardelene, vederile con
ducem cemraie a partidului şi a ţi
nut să se informeze de atitudinea cer
curilor din Ardeal.

Ia cadrele acestei consfătuiri, ar
delenii au arătat d-lui Armând Ci- 
linescu, că actualele gărzi.ţărăneşţl e- 
x.*teo»e Ia Ardeal, nu sunt altele de
cât fostele gărzi iuiiu Mantu. care 
sunt o Cfeiaţie a conducerii ardelene 
* pai udului şi că aceste gărzi, au 
In fruntea lor pe foştii conaucători al 
gărzilor Iuiiu Maniu,

Aceste gărzi, fără nici un ajutor 
dela centru, au fost organizate In la- 
trrg Ardealul.

Conducerea partidului din Ardeal 
a ţinut sa precizeze şi s* informeze 
pe di Aim*d Cannescu că nu ex st* 
o deosebne de vederi Intre dl Ion 
Mihalache şi laflu Maniu şi c* numai 
anumitor cercuri interesau şi nelo- 
tale le-ar conveni acest lucru.

După alte lungi discuţii de amănunt 
Ia ce priveşte organizarea g*izilor- 
jârun. şti ţa Atdeai şi propaganda ce 
urmeaa* s* se desuşosxc constitu
irea a luat stârşit.

furaţi prunele primarule" ? Prim «rut 
ia o piatră fi ti dă o lovitură atât de 
puternică In c&p, crepâidu-i faţa şl 
spărgându-i capul, picând la pământ 
bietul moşneag în nesimţire şi In 
iac cu sâage. „Caine-Meieş u unde 
eşti şi cea-i lâcut" ? De altcum tra
gem atenţiunea automaţilor In drept 
asupra primarului bătăuş din Ardeu, 
şi a tuturor primarilor provo st ton 
cum sunt ă. s. Pâcurariu um comuna 
Birsâu şi Fiorea din comuna Noj rg. 
Di P. efect al Jadeţuiui nu aude, nu 
înţelege şi nu vede?l R, Budoiu

*

SE ŞTERG URMELE TRECU
TULUI. Se ana.aţ$ din Serb:a c i la 
S irzycvo a ars săptâmâaa trecută 
cal n s.ua A bania. Această cafenea 
era m o ic i d-oarec : in e* s’a p is 
ia caic omonrea aihiduce ul Frrnz 
Ferdinand, când w’a început apoi jâa- 
boiul mondial.* Spune ştirea c* a ars 
cafeneaua amintită până’n temelii.

*

PORUMBEL CALAI OR, Ia 18 1. 
C, a sosit ia Călăraşi un porumbel 

jcţlăto . E s ion  ti obosit, dovadă cS 
venea din depărtare mare. La pi
cioare purta două inele pe cari erau 
slpate câieva numere. Aceste numere 
*u însemnare pe care nu o cunosc 
dec&t aceia pentru cad porumbelul 
tace pe posiarul. Dupăce a odihnit şi 
a măncai grăunţe, porumbelul a por
nit iar ia sbor.

*

NUMĂRUL STdLEuOR, Era o vre
me când r,Ielele d rpe cer se numă
rau cu o h ui hbîE S i număra un 
coij al ceriului, atâ’.ea câte se puteau 
vedea, şi se socotea cam câte ar fi 
pc Întreagă bolta cerească. S ’au fă
cut aparate, tot mai desăvârşite, cu 
cart se văd st ie mici şi tot mai mi
ci. Cu uit,mul aparat, cei mai bm , 
se pot număra pe ccr 500 miliarde 
de stele,

%

Cum s(a desfăşurat criza.
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CĂLĂTORIA REGELUI ANG
LIEI. Edaitrd al VlII-lea, Regele Ang
liei ti împărat al Indiilor, e în călă
torie pe Marea Mediterenă. Acum 
cercetează coasta Serbiei pe un va
por foarte frumos pe care regele l-a 
primit (n dar dela o doamnă bogată. 
In drum se opereşte In insulele ca 
pescari pe cari ti cercetează intere- 
săadu-se de viezţa lor petrecută pe 
apă. Se spune eă această călătorie e 
In legătură cu un plan de căsătorie 
al Regelui cu o soră a Reg. G.eciei. 

«

ŞTIRI BISERICEŞTI. Data Raţ
iilor din anul 1937 a fost fixată la 2 
Maia. Postul Sfâatulai Petru vs fi 
numai de o singură zi 

•
MUŞCAT DE UN CÂNE TUR

BAT, NU SE ÎNGRIJEŞTE Ştuden- 
tul Nlcolae Sărbulescu din Craiova, 
fusese muşcat acum 4 luni de un 
Căae. fără să aibe nici o grije, stu
dentul nu s ’a arătat doctorilor. Acum 
Clteva nopţi însă, a (ost cuprins de 
turbare şi după două zile de chinuri, 
a murit.

*

EXPORTUL DE VITE A LUAT 
UN MARE AVANT. Datorită des- 
vo'tăril debu şeurilor noastre In Gre
cia şi Palestina, exportul de vite prin 
Constanţa a crescut. Datorită acestui 
fapi se proectează construirea unor 
grajduri precum şi a unor rampe de 
încărcare şi desetreare In portul Con
stanţa.

S’A SURPAT O MINA LA PET
ROŞANI. Spre sfărşitul săptămânii 
trecute s ’a întâmplat o cumplită ne
norocire la Petroşani. Muncitorii Ca- 
nela Pavel, Marlon Carol şi Budai 
Andreiu lucrau Intr’o mină de căr
buni Deodată s ’a surpat partea de 
deasupra a galeriei acoperind doi 
muncitori Al treilea a alergat dupi 
ajutoare ţi a rsttşit să scoată de sub 
dârtmături pe unul dintre ei viu. Ce
lălalt a murit cu capul sdrobit de 
greutatea pietrelor.

*

A NINS IN .MUNŢI. Lucrătorii 
cari au coborit la sfârşitul săptămâni 
trdeute din mun|ii apropiaţi de Tg. 
Ocna (jud. Bacău) spun că pe mun
tele Şandru a căsut un strat g os de 
zăpadă. Aerul s’a răcit simţitor tu ju
rul oraşului de care pomenim.

Judecătoria mixtă Orăştie, Secţii Ci. 
No. 1666—1836 CL

Extract din pubiicaţiunea de licitaţie.
In cererea de executare lăcută de 

urmăritoarea Andreoi Domnica născ. 
Medrea, domiciliată în comuna Se* 
rcca, contra urmăritului A n d r e o i  
A d a m ,  domiciliat In comuna Berlu, 
la cerererea urmăritului, Judecătoria:

A ordonat licit%tiunea cxecuţio- 
nală in ce privey .e imobilul situat tn 
c. I  a comunei Berlu, din circum
scripţia Judecătoriei mixtă Orăştie, 
cuprinse tn c. f. a comunei Beiiu, 
Nrul protocolului Cf. No. 1386 de 
ordine Al. No. top. 1/7 grădină, 
curte şi casă tn extensiune de 84 st. 
p. cu preţui strigării de 3750 Lei, 
râmlnlnd Insă neatinsă stipulaţiunea 
de Întreţinere viageră intabulată prin 
Dedaiunea No. 2493—>919 c l  sub 
C 1—2 |n favoarea lui Romolea Ar on 
ţi soţia năs. Andrei Eva, pentru iu- 
casarea creanţei de 900 Lei capital 
şi accesorii şi întreţinere.

Lidtsţtunea se vs ţinea în ziua 
de 27 luna Noemvrie anul 1936 ora 
10, la Primăria comunei Beriu.

Imobilul ce o fi licitat, nu poate 
ft vândut cu preţ care nu depăşeşte 
preţul strigării.

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depositeze la delegatul ju* 
decâtoresc 10 procente din preţnl ds

strigare drept garanţie, (n numerar, 
sau să predea aceluiaşi delegat chi
tanţa constatând depunerea judfcă- 
torrţte, prealabili a garanţiei şi ză 
«emneze coidiţiunile d* licitaţie (srt. 
147, 150, 170, legea LX 1»81; art 
21 legea XL. 1908).

Dacă nimeni uu oie ă mai mult, 
cei care a oferit pentru imobil un 
preţ mal urcat decât cel de ztrigarr, 
ezte dator să întregească imed at ga
ranţia — fixată conform procentului 
preţului de strigare — la aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit. 
(Ari. 25. XLI. 1908).

Dată îu Orăştie, la 17 luna August 
anul 1936.

Judecător: sz. A. D e a c ,  
Direc. c. f. B. Nestor, ss. 

Pentru conformitate: Imp. Schlebel.

NOTARUL PUBLIC HAŢEG

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Dr. Toma Vasinca, 

notar public din Haţeg, prin aceasta 
aduc la cunoştinţă publică, efi tn ur
ma cererei lui Samoilă Goldstein, co
merciant din Haţeg, repr. prin: Dr. 
Carol Hoffingcr, advocat din Haţeg, 
contra lui Metode Jompan din Marga, 
tu ziua de 7 Septembrie 1936, ora 
10 s. m. se vor vinde prin licitaţie 
publică la faţa locului îu oraşul Ha. 
ţeg, Strada Huniadi Coivin Nr. 5, — 
306 bucăţi piei de miel In baza Ari. 
347 Cod. Corn. Ard,

Haţ. g, la 1 Septembrie 1936.

Dr. Toma Vasnica, notar public.

Delegaful Judecătoriei mixte, Hunedoara.
Nr. G 2785-1936.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

sduc la cunoşt nţl, ca ta baza deci
sului Nr. 2785—1936, in cauza ur
măritorului Dr. Adalbert Reiss, ad
vocat din Hunedoara, contra urmă- 
ritulut dom. In Cerlşor, pentru 800 
Lei cap, yi acc. fixez termen de li
citaţie publică pe ziua de 9 Septem
vrie 1936, orele 18, la locuinţa ur- 
mirituiui în comuna Cerişor. când 
se vor vinde In favorul urmăritorului 
şt In baza legii, a urmăritorilor ală
turaţi, mobilele: 2 bof, 1 vaci, eva
luate ţoale tn 4000 L ei pe lângă 
plata fn numerar făcută imediat celui 
care oferă un preţ mai urcat.

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

Hunedoira, la 31 August 1936 
Delegat ju lecătoresc: 

Nicolae Todea.

La Geoagiu-băi se vând
503 m. ptr. loc de casă In 
aproprierea vil®! Cpt. Wsd- 
mann cu 80 m. p. — Nicolae 
B â r sa n ,  Şighlşoara, strada 
Fundrilor Nr. 1.

Mirt Iubiţii noştri! 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, vA rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a plăcut să vă desfătaţi 
mintea a* sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi ţi la exis
tenţa ei, ţi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem ţi In viitor să asigurăm a- 
pariţia ei.

C o t i ţ i  „ S o l i a “

Una casâ de fier mică
ele vânzare,

Adresa la administraţia ziarului.

Abonaţi „Solia" 

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mal 
darnici 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
«SOLIA* 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră In 
mod absolut gratuit- 
In curând gazeta noastră va 
face ţi alte premii pentru ceţ 
mai harnici strâng&tori de 
abonamente-

(tofe pentrix Uniforme 
la Liceu şi ia Şcoala 
de fete, pentru Unifor
me de Cercetaşi, ciii- 
pie, berete, ciorapi şi 

lingerie, cu preţul cel mai 
r e d u s  la  f i r ma

V A S I L E  L  V U L C U
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Ceasornicărie bună garantată şi eftină.
Li subsemnatul găsiţi şi puteţi cumpătă tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, »şu

ţii ri de ţig-arete, tabachere, lan

ţuri de ceas, mărgele, precum si alte 

juvericale — dela cele mai simple, până la cele 

mai fine —- verighete de logodnă, 

Căror persoane ce cumpără, la dorinţă li* se gra

vează gratis numele pe verighete. Reparez cea

suri şi alte obiecte, toate cu cele mai moderate preţuri.
WT. M A R G EL

c e a s o r n i c a r ,  b i j u t i e r  ş i  g r a v o r ,  Orăştie.

D e  v â n z a r e
2 mori ţărăneşti în o singură curte.
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Morile sunt în stare bună, având 2 petrii, mâ
nate cu apă, 2 plvniţi, grajd, şură, magazin, lo
cuinţe, fn timp de secetă, apă multă la mori, 
iar în timp de ger apa nu înghlaţă, alimente 
multe, putându-se măcina în 24 ore până la 4000 
kilograme alimen'e, grădină cu pomi roditori în 
extindere până la 2 jughere. Loc climateric cu 
BJi renumite şi bine căutate, având un viitor 
strălucit. Reflectanţii serioşi să se adreseze iu 
scris, trimiţând o marcă-postată pentru răspuns 
Redacţlunei gazetei „S O L IA 11 la O r ă ş t i e  
(Strada Gheorghe Bariţiu Nr. 2) de unde vor 
primi toaie datele nesesare asupra morilor,

Ginuri: Dr. ALEX. HERLEA Tiparul Tipografiei „LUMINA" Orăştie;


