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AL PARTIDULUI NATIONAL TAr ANESC

Zilele guvernului liberal 
sunt numărate şi guvernarea 
tării nu va putea să revină 
decât partidului naţional-ţăiă- 
nesc care este rzi cel mai mare 
partid de opoziţie

Spre descătuşare
Suntem o generaţie însemnată cu 

pecetea suferinţe! şl a «buciumului 
lăuntric. Blestemul s ’a adăpostit Intre 
noi. Şt apăsarea întunericului vrea 
aă ne smu’gă, din suflete, idealul. 
Destinul ne apare umbrit de urâciune.

Am njuns la o răspântie tragici. 
In f*ţa unui v*l de stricăciune. E de 
prisos să-l rfscoiim .. .

Trăim vremuri de neguroasă pro- 
mlsîuit&te, sub tricolorul palid, de 
multă ruşine, — printre praporii slu
gărniciei. Crucea s’a ridicat sus, din 
mijlocul nemerniciilor. Iar cădelniţa 
cu fum da tămâie zăngăneşte bla
goslovire pentru orice imoralitate; 
pentru turpitudini omeneşti., .

N ld tjd îa  — slabă cum era, — pâ
ri seşte şi pe cei mai incresitori. Şt, 
— Incurijat de anarhia oficiali ce s a 
înstăpânit peste (ari, înăbuşied rezo
nanţa celor mai sfinte precepte creş
tineşti, şl aliuicutat Ue lanţul ntîn
trerupt al orgiilor nestăvilita, a căror 
ecou sinistru a depăşit acustica pala
telor ocrotitoire de des! âu — creşte, 
promovat de incapacitatea unor târ- 
mati, prea slabi pentru un act te
merar, prea inconştienţi şi prea laşi, 
pentru un gest de demnitate, — creşte 
gândul negru, din ce in ce mai negru. 
Creşte In s ngurgtatea lui îutcnecatâ 
şi biciuiette cu putere, năvalnic, ca 
şi crivăţul iughgţat, obrazul drume
ţului desbricat de haina ocrotitoare 
a Încrederii in destin, a şperanţelor 
de mai bine.

Axa siguranţei şi a tradiţiei 1 fost 
frântă. Fără violenţă. Încetul cu ince 
tul. Litera legilor fundamentale, sal
vată la aparenţi, de ioimahlăţl înşe
lătoare, este din ce in ce mai dis
preţuită. îngrădirile constituţionale — 
se vede că subvede pentru un po
por lipsit de conştiinţa cetăţenească 
de a le apăra şi conserva, au fost, 
din temelie, roase pe neobservate, 
de soboli harnici in nelegiuite. Mai 
Întâi prin aranjamente nocturne, as
cunse privirilor Impăiănjcmta de dal
tonism politic. — Mai apoi — la lu
mina silei, pe iaţă, In semn de sfi
dare; prin incursiuni timide, peste 
fruntariile desg<ăd.ts ale drepturilor 
poporului — la început; prin mani
festări publice de temerară brutali
tate, — acum.

Până când a’a umplut paharul.
CUpa de faţă ne imbie spre ve

dere şi resemnare neputincioasă, la 
capătul unui drum, pardosit din bel
şug cu aşternutul lichelismului, un 
mormânt deschis, in care toPliţia la» 
tune cată a răului, atotputernică peste 
meleagurile româneşti, a îmbrâncit

două principii capitale, două columne 
luminoase, pe care stătea r|z?mst viito
rul ţării noastre: demnitatea ne-mu- 
l«i şi morala creştini. §i, jar împrejur, 
Cioclii oficiali, în fracuri mrn'ster?alet 
soresc funeralii naţionale.

Dar neamul românesc, această 
asistenţă, îotrtetaii pâuă la revoltă, 
sbia îşi mai reţine, în pumnii încleş
taţi, Indignarea. Acest neam urmă
rind zi de zi preliminariile unui pro
hod alegoric a înmormântat lu saflet 
o mare n?dejde naţionali; O njdej 
de răsărită, nu de mult, dintr’o be
ţie de entuziasm care se dovedeşte 
acum naindreptăţit. Speranţa lumi» 
noasi e desminţitg azi de realitatea 
crudă. Pe care nu o putem plânge 
şi nici regreta. Căci prevederea pă
cătoasă a paharnicilor, cari org>ni- 
■eas i poraanjj sumbră a idealurilor
obşteşti ne-a ferecat Ia lanţurile ml- 
surnui c x :epţ,onwe,

S ’a alcătuit, In faini, până In cele 
mai mici amănunte, programul su
grumării l.bertăţilor, — d-ipi înhu
marea credinţelor strămoşeşti. Dicta
tura de iatac fi-a arătat colţii. Şi ml- 
jsţte  ameninţător.

Viitorul apropiat ne aşte»pt$ cu 
un semn de întrebare, fn spstele că
ruia sunt cătuşe pentru eei nevred
nici iar pentru cei neînfricaţi se des 
chde drum. 1 demaitfţli.

In crace* acestui drum ac aşteaptă 
an neîndrcptiţii. Uu îndepărtat. Pe 
care însă, nici cele mai abile mane
vre, du l-au putut exila din sufFtul 
poporului. Căci nimic nu măreşte 
mai mult valoarea unui nume, până 
a-i da forţa unui mit decât prigoana, 
nedreptatea şi fodepărisrea.

Numele lui însemnează un refu
giu suprem al desamSgiţilor, Nume 
scump tuturor, rupt din p îg ’ni glo
rioase de istorie: 1ULIU MAN1U.

De frica lui tremură cioclii şi so
bolii noştri politici. Teţ<, cei din apa
najul fărădelegilor de sus, din armata 
mare a la«hetlor păcătoşi.

Cuvântul lui va Împrăştia convo
iul funerar...

laliu Maniu ne aşteaptă la cruce 
de drum, să ne conducă pe cărarea 
demnităţii şi a vredniciilor româneşti. 
Cine va alege cătuşele merită să le 
poarte.

Corneliu Coposu•
Dels «România Nouâ“*

M Un gtilaju de fier si o 
poattă de fier se află de 
vânzare în O/ăştie Sir- Baron Ursu 11-

G uvernu l  l i b e r a l
şi-a anunţat plecarea

Zi!e!e acestea a  avut Ioc la Bu- J 
curegti o consfătuire a prefecţilor li- 
be aii, din toată ţara. Această cons
fătuire a fost făcută în scopul aran
jării chestiunilor din preajma plecăm 
dela putere. — Astfel se spune că 
chiar primul ministru a sfătuit pre
fecţii cum să procedeze acum îna
inte de plecare.

De-aici se vede clar că viaţa li-

! beralilo? este pe sfârşite si că ei nu 
vor mai desch de parlamentul, — 
Ia toamnă, cum se laudă liberalii 
cei m5c i; ei sunt siliţi să plece dea- 
cuma f.indcă ţara s’a săturat de ei 
şi-ar vre-a odată să se vadă scă
pată de dictatura liberală, cu stare 
de asediu, cu cenzură fi cu căluşul 
în gură-

Partidul Vaidist
a fost bătut şi Ia Sibiu

Ne-a ven;t o veste foarte îmbucu
rătoare ei enume că la alegerile iude-

mai mult de linguşire si care a văr
sat în judeţul Sibiu multe mii oane

a fost bătut de către partidul neţ o- 
nal-tărănesc. — Acest fapt este cu 
afât mai important cu cât la S biu şe
ful vaidishlor este Vforel Tslea care 
a fost acuzat în opiniunea publ că

păra suflete* —
Oamenii cinsflţi Insă nu s’au lă

sat amăjiţi de paralele lui Tilea &i au 
1 votat cu vechiul lor partid ardelean

1 condus acolo cu mult devotament 
de dl- Dr- Ieronim Stoich'ţă.

va avea loc la Deva în ziua de 22 Aprilie
J ji în 22 Aprilie va avea lo3 la 

Di va, în continuare marele proces 
pornit în contra „Soietăiii M;ca“ de 
către Dl R o m u l  B u d o i - D e l e a n  
pentru anularea actelor prin care 
Soc. «Mica* şi a achizjionat dreptu
rile sale miniere.

Din partea părţii reclam, va pleda

Dnii Dr. Alex. Harlea si Gh- iVoisanu 
iar din partea pârâtei dl. Dr. Eugen 
Tâiaru decanul Baroului advocaţilor.

Acest proces promite a fi deose
bit de interesant fiindcă dela solu
ţionarea lui depinde în bună parte 
validitatea t tluriior proprietăţii pe 
cari o stăpâneşte azi Soc- „Mica".

Partidele
de dreapta

au fost bătute do naţio- 
nal-tărăuişti eliiar şi îu 
alegerile dela B ucureşti

In ultimul moment ne-au sosit 
rezultatele alegerilor comunale dela 
Bucureşti* Din ele rees? clar că cel 
mai puternic partid de opoziţie este 
pert dul nsţionfil-tlrănesc. La f ecare 
d ntre secţiile de votare partidul na- 
ţional-ţărănesc a luat cele mai multe 
voturi, faţă de toate celelalte partide

de opoz ţie*
Aceasta este un semn îmbucură

tor pentru partidul nostru, fiindcă se 
dovedeşte încă od .lă că partidul si-a 
păst-at popularitatea şi că el fiind 
dintre toate parfldele de opoz ţe  ccl 
m ii putem c numai el poate veni la 
putere, după ce vor cădea 1 berahi*
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Forsan e l haec olim m em inisse juvabit.
" V e r s  d i n  A e n e i d ă .

Sunt un diligent si vigilent ceti
tor al .Soliei Dreptăţii". Este expli
cabil- Dar afurisita de administraţie 
a  ei m’a păcălit urât. La 19 Ian- 
1935 plătisem în abonament 500 lei, 
cu toete acestea îndată după ruptura 
dlui Vlad, mi-s’a  sistat trim'terea foii 
— bag seama din pedeapsă, — deşi 
meritam un exemplar de onoare chiar 
gi în calitatea de adversar, doar am 
fost colaboratosul şi chiar duhovni
cul ei botezător. Acum sunt silit, ca 
în fiecare săptămână să fac efortul 
de a cheltui un leu pentru ea. Dar 
face, mai ales decând dl Vlad îşi ti
păreşte furiadele-

Am cetit pe cea proaspătă: Ctne 
e trădătorul ? Mărturisesc, că m’a 
impresionat si m’am ales cu sincer 
regret, că d. Dr. Zaharia Boilă i-a 
făcut dlui Vlad nedrepte recriminări 
pe tema conduitei sale din timpul 
războiului mondial- Acest procedeu e 
în prejudiciul succesului polemicii 
dlui Boilă. Dl Vlad si-a păstrat sen
timentul national curat si în timpul 
războiului- Elogiul acesta binemeritat 
ce-1 fac cu o obiectivitate, ce mi-se 
impune, nu exclude o altă cb ecti- 
vitate, că d Vlad nu era fără pă
cate nici sub regimul maghiar- Dar 
despre acestea voiu, să vorbesc nu
mai după ce voiu fi cetit memoriile 
dlui Vlad, în aşteptarea cărora sunt.

Ceace recriminează d. Bo'lă, sunt 
lucruri asa de ugor de înţeles, că nu 
se mai cer a fi explicate. Nu omul 
e stăpânul vremilor, ci vremile iau 
putere asupra lui. Judeţul Hunedoara 
era judeţ confiniar cu graniţa vei hei 
Românii- Situaţia aceasta geografică

- M *  ti ...________

noastră, a  celor din acest judeţ, fiind 
mai aspru luaţi la ochiu si puş, sub 
supraveghere de administraţia, de 
politia civilă, dar mai ales de decte- 
tivii autorităţilor militare magh'are, 
de urmărirea cărora în special eu, 
singurul dintre fruntaşii români cu 
domiciliul în Deva, centrul astor-fei 
de comănduiri, — n’am scăpat nici 
o clipită- Această supraveghere era 
explicabilă prin faptul, că ungurii în 
frunte cu contele Tisza Stefan, dm 
momentul izbucnirii războiului, fi*au 
aţinti ochii asupra României, având 
teamă de aspiraţiile ei asupra Ar
dealului. Trebuia deci, ca noi frun
taşii judeţului să facem o bună în
ţelegere a vremilor grele, în cari ne 
găseam, mai ales că legea privitoare 
la măsurile excepţionale pentru caz 
de războiu, exista deja dela anul 
1912, cu internările. întemniţările şi 
el te draconisme, pe cari le prevedea, 
ar fi fost deci o insanie din partea 
noastră, să dăm aga cu uşurinţă jert
fe gratuite molochului meghiar.

Dar d- Vlad a uitat, s o spună 
In articolul dsale, că atunci, când 
dsa cu alţi fruntaşi ai noştri din co
mitetul national au fost la înmor
mântarea Regelui Carol I. înOdobr- 
1914, luând anume contactul cu ma
rele patriot Teke lonescu acesta a 
spus* .Declareiii de fidelitate? — 
Dati-le ungurilor, câte vă ceri" De 
altfel nici n’a  fost singur jud- Hune
doara, care vorba proverbului: a 
aprins si dracului o luminiţă- Sau  
făcut ele şi pe alte locuri, doar e am 
încă cetăţenii Ungariei de atunci, — 
asa de ex. la Sibiiu apoi cele ară
tate de d. Vlad etc. Dl Boita a tras 
deci peste iintă şi prin recriminările

ridtaate înveninează lucrurile în o 
măsură, care nu se poate justifica 
oricât de acei bă ar fi polemia, care 
s’a încins între dsa şi d. Vlad-

Dar nici nu avea d- Boilă nici o 
lipsă de asa o deviere bruscă- Doar 
ştia dsa. că dacă si marele erou mi
tologic, Achlleus si-a avut punctul 
său vulnerabil în călcâiu, unde nu 
l-a ejuns apa Styxului, în care a  fost 
băgat tinut de picior, pentru a câş
tiga invulnerabil tales, — d. Vlad, 
care n’a văzut apa Styxului, a ră- 
mos vulnerabil pretutindenea ase, că 
nu e greu, ca într’o polemie să-l faci
olog rănindu-1 la amândouă căh â ele- 

•

Nu înţeleg însă un lucru- Pentru 
ce d* Vlad în combaterea recii mi
nărilor nedrepte, ce a î idura*, justi
fic ându-se pe sine în mod convin» 
gător, mă pune şi pe mine în cauză 
chiar în sens peiorativ, făcându mi 
împunsături de eşa fel, încât — sunt 
gata- să-mi p!ec capul sub ghilotină, 
— că nu mi-le-ar fi făcut, dacă nu 
qm sta în fată ca adversari de o 
ostilitate accentuată, d/n pertea mea 
de altfel atât de justificată ? Eu cu 
toată hăituiala exacerbată de doi ani 
si în pofida tuturor actelor de călău, 
pe caii le-a săvârşit împotriva mea 
$i sub raport moral si sub cel ma- 
teiial, nu i’am atins pe d- Viad nici 
când, nici barem cu o vorbă legă
nată, — recur.osc, că sentimentul 
national al dlui Vlad a fost curat.

Dar cu toată lipsa de delicateţă, 
noţiune atât de străină de sufletul 
dlui Vlad ba chiar în butul notei de 
bruschetâ, care este elementul de
L v moa-oirilnir
dsale, — în care sunt tinute aceste 
împunsături, eu i-le iert sub o con
diţie: dacă l-servesc pentru îmbună 
lăţirea stării sanitare a  creerilor dsale.

lată împunsăturile vespelui hiper- 
veninos, numit în zoologie vespa 
erebio ori dacă vreţi: iată zgârietu
rile mâţei sălbatice, cum l-a numit 
di loiga pe di Vlad: 1. că dsa m’ar 
fi impedecat, să fac o dedai at ie în 
Consiiiui judeţean, în care s a r  fi bla
mat si înfierat tinuta Regatului Ro
mân-ei fată de monarthia ungară 
prin declararea războiului de elibe
rare ba o mai spune, că eu eram 
câştigat pentru teza maghiară. Nu
mi aduc aminte de acest caz, că ar 
fi survenit, ci numai de chestiunea 
condamnării dior Moţa si Os vadă, 
căci acesta e cazul, asupra căruia 
vicecomitele Csulay L- s’a adresat si 
a purtat tratative cu d. Dr. C, Duble- 
siu- Când d> Dub.eşiu mi-a comuni
cat solicitarea lui c suby, l-am as
cultat în mod receptiv si am răspuns 
cu reserve, că în asa o chestiune 
trebue, să Consultăm si cu d. Viad 
8i a!t>i dintre fruntaşii noştri, mem
brii In Congregaţie. Nu cred, că d. 
Dublesiu va deszice cuvintele mele 
de aci*

Dar în ipoteze, că a survenit în 
adevăr cazul spus de d- Viad, pe 
care nu voiu, să-l contest, — si atunci 
e o răutate gen Aurel Vlad, să spună 
în paranteză, că eu eram câştigat 
pentru teza mag h ară. Dr. Vlad nu 
va putea susţinea despre mine, că 
sub regimul maghiar af fi lucrat 
Vreodată in notă discordantă şi tn 
desolidarizare de dsa si ce lalti frun 
ta&i ai noştri din judeţ nici chiar în 
chestiuni mărunte iai decând sun

tem în tara întregită am înghit:t s’ eu 
— cum spunea regretatul Emil Şe* 
leriu — toate sopârleie ba chiar si 
Şerpii, cu cari ne trata gloriosul nos
tru f- conducător. Asta pentru pacea, 
liniştea si solidaritatea în căsnicia 
noastră politică comună* N’a trebuit 
deci, ca d. Vlad să-mi facă vre-o 
persvadare sau mai propriu dsale: 
dăscălire si nici vre-o convertire de 
conduită Pusă ch stiunea z să de 
dsa, eu şi atunci mVm purtat re
ceptiv si fără să mă fi angajat în 
prealabil, am conveît în părere. In 
general nu mi-s’a dat în viată, ca o 
voinţă străină să mă ti influenţat în 
de a-mi lua liber determ.nările mele. 
La d. Viad e chiar invers si asta e 
nenorocirea dsale.

Nu m’am ceborât si nu mi-am 
atins demnitatea de român nici ch ar 
atunci, când făceam intervenţiile la 
autorităţile maghiare în binele inter
naţilor români din judeţul nostru, o- 
peră aceasta, la care d. Vlad n’a 
cooperat nici o iotă. Si mă resimt si 
azi de fericirea si mândria, că li-am 
fost de bun ajutor unora-

Apoi e cazul greu al lui Dr- Vic
tor Bontescu, vărul dlui Viad si al 
meu, care datorită unor denunţuri 
foarte periculoase pe tema brosurei 
nlngujjban\  momentan a fost pus 
în batalion de mars pentiuca să fie 
trimis pe front. Mi a succes, ca prin 
maniere tacticoase să câştig bună
voinţa autorităţilor de aici fi Bon
tescu a  fost salvat. Intervenţiile însă 
le-am făcut cu atâta const entă, că dl 
Vlad, care cu nimic nu m’a ajutat 
în aceasiă salvare, nu va putea zice
i-JS « m  n n l iS n i t  n n s t . n ’u l  a! n n n n r p »
mea de român-

( Cât pentru di Moţa numai atunci 
m am hotăiât- să iau cuvântul in 
congtegatie, după ce în prealabil 
m am informat temeinic, că oare exi
stă vre-o măsură civilă sau militară 
pentru urmărirea sau supravegherea 
supărătoare a  dsale si până nu am 
constatat indubitabil, că nu ex stă 
asa dispoziţii, ci d. Moţa avea nu
mai fiica si bănuiaia de ele, —- nu 
m’am determinat, să iau cuvântul 
Pentru propunerea la ordinea zilei.

De altfel nimenea n’a înţeles asa 
zisa „condamnare" cu atâta înţelep
ciune, decât chiar condamnatul meu 
prieten, Vasile Oi vadă, cu care în- 
lânindu-mă pentru piimaoară în Ro
mânia mare în Sibiu, la 1919 Ianua
rie, a  alergat la mine, m’a strâns in 
braţe si m’a sărutat cu a âta afec
ţiune, încât ni-8’a  oprit graiul amân
durora.

*

E o plăcere sadică deci din par
tea dlut Viad, să-ir.i pună în dub.u 
nat onali8mul. Să-i fie si asta — spre 
sănătate I Dsa ştie, că nici odată 
n ’am luat si n’a trebuit, să iau lecţii 
de nationalism nici dela d sa nici 
dela altul- Eu deja în cl. II- a  liceu
lui călugărilor piaristi din Cluj mi-am 
afirmat nat onalismul si curajul de 
român, când m’am dus la directorul 
lkeului, să-mi vidimeze chitanţa a- 
supra ridicării stipendiului meu dela 
Biaj, ch.tanlă făcută în limba română- 
Ş. când directerul Dr- Vaida Gyula, 
de n a re  marcă sovinistă, m’a repe
zit pentru asta tunând |i  fulgerând, 
că am îndrăznit a mă «înfăţişa îna
intea lui cu aşa o chitanţă strigân- 
du-mi: az âllam hivatal08 nyelv® a

de: Dr. Iustin Pop.

magyar s en csek magyamyelvQ 
nyrg'ât lâtlamozok — româneşte: 
limba oficială a statului e cea ma
ghiară si eu vidimez numai o chi
tanţă făcută în această limbă, — si a- 
tunci mi-a si rupt chitanţa în bucăţi. 
— Dar eu nu m’am spăriat si nici 
n’am cedat, ci m’am adresat tatălui 
meu, care mi-a redactat o nouă chi
tanţă in limba latină, cu care m’am 
prezentat d n nou la grozavul direc
tor. Numai eu Ştiu, prin ce descăr
cări atmosferice a trebuit, să trec 
până am ajuns la uşa cancelariei 
directoriale. Şi totuşi n’am cedat nici 
atunci, ci mi-am făcut din nou o 
chitanţă românească, cu care m’am 
dus la protopopul român unit, care 
îmi era profesor de limba română si 
acesta mi-a făcut v’dimările tn tot 
timpul, cât am stat la liceul din Cluj.

Pe clasa a V-a a aceluiaşi liceu 
eram deja secretarul societăţii de 
lectură a studenţilor români d<n liceu 
care funcţiona clandestin. Am fost 
descoperit si persecutat pentru aceasta 
mai ales de profesorul Dr- Pachinger 
Alois, şvab de origine care în fata 
clasei m’a apostrofat si st'gmatizat 
cu cuvintele: Ha'Ija rrags, Pop Iustin, 
magârol az a hir van elterjedve az 
egâsz lyceumban, hogy negy dă- 
koromâa 6 3  gyiiioli a magyarokat — 
româneşte: Ascultă dta Iustin Pop 
despre dta e răspândită în întreg li
ceul faima, că eşti mare daco-român 
fi porţi ură ungurilor. — N'am mai 
avut pace de acest călugăr renegat 
asa apoi am părăsit Clujul sil m’am 
dus la scoale le din Blaj-

La universitatea din Cluj abia
liiowîo \ct (aoultaiea dio drept,

am si început eforturile pentru reîn
vierea soc. acad. literare ,/u/fa" a 
univ. români din Cluj, pe care gu
vernul megh ar a  disolvat-o pe la 
anul 1884. Pe anul al Il-lea eram 
deja membru în comit, de conducere 
al tinerimii iar mai târziu am fost 
ales presidentul acestuia-

Ca advocat sunt mândru, că fn 
timpul alor 17 ani, cât am pledat în 
instanţele maghiare, n ’a exstat în 
jud. Hunedoara proces politic, pe 
care să nu-1 fi susflnt eu chiar si 
când acazaţul era altul decât un ro
mân. N’au fost persecuţii politice, în 
cari eu să nu fi făcut intervenţiile si 
lucrările necesarele autorităţile ma
ghiare în binele celor oropsiţi.

In noua Românie am fost apre
ciat nunumai prin decoraţiile, ce 
mi-8au dat, pe cari însă nu le-am 
scos §i nu le voiu afişa nicicând, ci 
îndeosebi prin numirile la locuri de 
elită; profesor universitar la catedra 
de drept penal a univ. din Cluj, Con
silier la înalta Curte de Cusetie şi 
Justiţie, Consilier minist. la resortul 
ju8ttlei al Consilinlui D rgent, învi- 
tăr le stăruitoare la postul de procu
ror general la parchetul Curţii de 
Apel Cluj ba eram presumptivul pre
sident el secţiei penale dela Curtea 
de Ctsatie contemplată la Cluj pen
tru Ardeal si Banat, pe care însă li
beralii au zădărnicit-o. Şi dacă as 
fi vrut, să mă învârtesc, o duceam 
şi mai departe până la fotoliu mi
nisterial, unde au ejuns atâţia ne
trebnici.

In cele politice: am fost totdea
una cap de listă la Senat, ales mai 
de multeori- Am ştiut, să urc şi tri-
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buna parlamentară fi am fost lăudat 
nu odată pentru cuvântările roetUe-

Şi dacă dl V/ad ar cerceta, ar 
găsi «1 alte pagini lunvnoase 31 fru
moase In biografia mea, cari toate 
constitue un veto puternic împotriva 
agresiunii negh oabe a dsale de a 
scormoni în sufletul meu românesc, 
care si tradiţia familiară a ştiut, să-o 
păstreze si cinstească altfel de cum 
a făcu-o d. Viad.

Eu în adevăr am ştiut, să mă in
spir dela si să urmez spiritul lui 
Gheorghe Barifiu.

Trebu'a să spun lucrurile acestea 
nu pentru a  mă afişa, ci pentrucă 
nu mă pot lăsa terfelit de adversa
rul meu, care are setea eternă a dripi 
pe altul, si mă resimt de naţionalis
mul meu superior care nici nu zbea- 
râ nici nu comercializează, ci apro
fundează problemele vieţii noastre 
publice iar când vede obstacole’e de 
neînvins, ce stau în calea progresu
lui civilizat al tări:, mai fi plânge pe 
ruinile Catarginei.

*

Intrarea în România mare a fost 
pentru d. VI ad epoca de metamorfo
zare. De astă dată nu voiu stărui, să 
desvolt pe dea întregul teza aceasta, 
Voiu prinde doar momentul, când 
după o aşa de îndelungată convie
ţuire politică în part- nat-ţăr a rupt 
brus; cu trecutul si s ’a lăsat învă
luit 31 strâns de braţele de polip ale 
cocosului Vaida, cari de mult i-erau 
întinse ch:ar pentrucă polipul, ca me
dic, îl sita si-l declarase pe d> Vlad 
de bolnav deci incapabil pentru pre- 
Sidentia Ardealului si Banatului în 
part'd* Ştia polipul, că boala d-lui 
Vlad are un accesoriu: lipsa de 
voinţă, care se degradează până la 
apatie si că voinţa i-se poate trans
mite pe cale de influenţate ca marfă 
de contrabandă astfel cu un gând 
hain l-a injugat la opera criminală 
de sfâşiere a partidului numai si nu
mai pentrucă să-&i satisfacă fudulia 
de ciocoiu, care nu cunoaşte mar
gini*

Vlad vaid sful e flagrant contra 
zis de Vlad anteriorul. Acesta se ca
ri cterza prin o concepţie înţeleaptă 
In politica feţă de minoritari, pe care 
Si-a păstrat-o până la vârsta de peste 
60 ani, când un om normal trebue 
să fi ajuns la punctul de cclmina- 
tiune si de încheiere a experintelor 
pe terenul viet i politice în stat. Toată 
lumea o ştie, că d- Viad nicicând 
nu rostea vorbe şovine si chiar ia 
calitatea oficială de president al con
siliului jud- era de o indulgentă fi 
tolerantă aşa de avansată, că pe unii 
membrii ai cons* i-supăra*

Săritura esa de bruscă Ia hille- 
rism nici nu e sinceră fi nu e expli
cabilă pe bază de convingere ci nu
mai pe bază de infiltrare a unei 
voirle externe si pe bază de ntilita- 
lism. îşi aduce d. Vlad amintei de 
câteori o spunea in conversările 
noastre la intruniri, ca o sentinţă 
rostită cu excluderea apelului: Vaida 
nu-l ban de altceva decât ca aă a- 
copere camarila! Şi a mai recunos
cut d. Viad, că Vaida a fost numai 
decor ca ministru st prim ministru, 
dar nu om al concepţiilor şi al ta
lentului politic. Iar când cu legea 
convers'unei la 1933 din Aprilie Fu- 
hrerul de azi trebuia, să-l tină în 
lanţuri pe d. Viad ca să nu urce 
tribuna pentru a tuna si fulgera şi a 
torpila înpotriva legii de conversiune 
împotriva căreia d. Vlad a fost sin
gurul parlamentar, care a  votat con- 
tra. , ,

Tot atonei ta consfătuirea majo
rităţilor, când d, latin Mania stăruia

O plângere îndreptăţită în 
contra Primăriei Orăştie.

d n răsputeri, cm proiectul lrgli con- 
veisîunii să fie susţinut şi vom de 
toţi parlamentarii partidului, clei alt
fel guvernul Vaida este rxp-s  că
derii, — d. Vlad m strigat st*ntorlc: 
Să cadă, nici o pagubă în căderea 
lut l Cu ce tupeu spune deci d. Vlad 
în mrtir. său acum, că Vafda a dat 
cea mai benă guvernarea part naţ- 
tirlnes'*. ?!

Şl Vlad şl patronul slu  Vaida au 
ştiut prea bine. eft In part. naţ-ţăr. 
Îşi pot satura şi valorifica veleităţile 
de nationalism în măsura lui com
plectă. Doar programul part;dului a 
fsst lăfldat şi de ei, ba dl Vaida a 
participat chiar la elaborarea lui şi 
Când a fost gala, a adus cele mat 
înaHe elogii dlui Mihalache, a fătul 
etmsşe scoată o cinstea aşa de mult. 
De altfel ei şl azi spun, că nu ei au 
păris't partidul, ceeace înseamnă, că 
ei Işl găsise locri şi încăperea tn par
tid. Amândoi Iasă ciocoi de f re, ne
sincer! pentru concepţia democ*tiet, 
cu o nestatornicie congenttă in Con
cepţiile politice au ficut pe răzvră
tiţii, ca să poată produce sfâşierea.

O bună dovadă, că Viad nu din 
convingere s'a ficut vaidfst, consti
tue faptul, că atunci, când a partici
pat la o masă comună a vaidlştilor 
în Cluj la hotel Central, s’a grăbit, 
s i se scuze chiar tn „Solia Dreptăţii" 
că dsa numai întâmplător a fost la 
Chj la şrdinţa Solidsr’tlţti şl că fiind 
la masa sa In restaurant, vaid ştii 
forjat l-au luat cu ei şi l-au dus la 
mssa lor, unde l-au împins s l  toas
teze.

Alt cas doveditor: când mai mul
ţi dintre noi re-am dus U Orăştie 
pentra a-1 persvada pe d. Vlad si 
nu producă ruptură tn partid, tn lo. 
calul băncii Ardeleana i-#m ţinut o 
alocuţiun-, la cursul căreia l’am se
sizat, că In caz de rupturi nu-l vom 
uim i, dsa la sfârşitul întrunirii noas
tre ta admesfera acesteia s’a schim
bat cu totul aşa, că la despărţire cu 
toţii ne-am ales cu convingerea, că 
tşt va trage seama şi va rămâne, un
de a fost.

A triunfst Insă itilitarismul cu so. 
cotelile lui mesch’n e : Vaida sf-i cum
pere pădurea lui Vlad pentru Sta» 
drept răsplată a reconcilierii, că d. 
Vlad n’a urcat pare-mVse în siua de 
10—11 Aprilie 1933 pentru a torpila 
egea conversiune! porecliţi Alex. 
Vaida. Vlad sa  bizantinizat, pe mi 
ne bizantinismul mă provoacă şi în 
dărjeşte tot mat mulU

Dar Nemesis l-va ajunge pe toţi 
r^sViătiţii vaid şti. Ea deja se mani
festă. Ciocoiul dela Olpret, după ce 
a sfeclit-o aşa de prost cu francma
soneria tşt vede deja roadele fatale 
ii nănişiei sale cu care aşa de stu
pid se mândrea chiar etnd a tost as
cultat ca martor. Astăzi el nu ştie, tn 
care gaură de foarec să-şl ascundă 
capul şl cum să se de solidarizeze de 
cei nănăşiţi văzând bestialismele ce te 
fac piatră de încremenire produs; de 
garda de fer, bestlslisme fără prece
dente in istoria omeniri şl care ni-au 
compromis deji ţara înaintea popoa
relor ca adevăraţi cultură şi inspira
ţie pentru civilizaţie.

Sic transit g’oria mundi, dacă te 
scrânciob!, aă fi bărbat de stat şi nu 
eşti decât un diletant. Filhrerul a pă
ţit-o ca ZsUberlehrlingul din balada 
lui Geoethe, Numai cât ucenicii politi
ce nu-i iertat, să conduci destinele 
unui neam, unde trebue să iii: Mel- 
8i r  iiber die Geister-

Dr. Iustin Pop*

In ziua de 12 Aprilie 1937, s’au 
prezentat la redscţ’a ziarului nostru 
mai mulţi măcelari din oraşul nostru, 
regâadu-ne să Inserăm In ilar urmă
toarele plângeri:

întrebăm pe dl Primar al oraşu
lui, cern înţelege s i resolve ches
tiunea abatorului comunal, care (n 
starea actuali nu corespunde cerin
ţelor hlglenice, fiind Intr’o infecţie de 
nedescris. Aceasta atât pentru lucră
tori, cât şi pentru publicul consumă, 
tor al acestui oraş.

In nenumărate râadurl s’au b»ge
ts! sumele necesare renovării abato
rului, dar aceste sume nu s’su folo
sit pentru acest scop. Această stare 
nu mai poate s i  dăinuiască, pentra 
Că măcelarii din Orăştie coctribue a- 
nual la oraş cu cel puţin 300.000 Lei, 
cari nu sunt folosiţi nici pe departe 
la vre-o îmbunătăţire a abatorului 
comunal.

Noi credem că articolul XXI. din

Pe ziua de 18 1. c. era snunfatl 
la Brad o întrunire a Frontului va- 
Ish'ştilor d-lui Vafda şi Vlad, însă 
organizaţia lor locală a crezut dc Cu

viinţă s i smâie această adunare pe 
ziua de 25 Martie, ca fiind zi dc săr
bătoare, In speranţă că populaţia a- 
fâadu-se în si de repaus, va îmbră
ţişa Cu bucurie pe dl Vlad Aurel ş! 
comp. Dl Viad ffeea mai bine tn in
teresul d-sale şi al frontului său, sl 
şadă acssă, căci acum a doua oră 
s’a putut convinge că na are ce ciuta 
în ţinutui Moţilor, cari desaproabă 
pe orice amator de dictatură, fie co
munistă ssu fascistă, vorba veche: 
„lupul fn ori-ce blană 11 îmbraci, tot 
lup r l» â n e “.

Di Aurel Viad ar face bine să 
dea pace lui Horea, Cloşca şi celor
lalţi eroi naţionali, să-şi doarmă som
nul de veci necontuibsţi, deosre-ce 
aceştia au luptat pentru dezrobire, 
pentru dreptate şl libertate şi nu pen
tru ca să vâre poporul îu sclăvie sau 
iobăgie cum vrea dl Viad să faci.

Deşi era zi de sărbătoare şi ca 
atare era mnltă lume la Brad, find 
zi de târg săptămânal, totuşi dl Vlad 
a trebuit să dsa drumul hiităiior 
d-sale pe piaţă ca să prindă pe cei 
vre-o 40—50 de persoane ca să 
meargă la adunare, dar şi aceste per
soane au fost 75# naţional-ţirlnişti 
şi membri a altor partide, cari a’au 
des la adanare, numai ca s i  întrebe 
câte ceva pe dl Viad şi să-i mai răs
pundă câte una acri pentru vala- 
hiştj, după cum a’a şi răspuns, căci 
atunci când dl Viad stigmatiza P. N. 
Ţ. şi pe dl Iuliu Mtnlu, poporul a 
ovaţionat îndelung pe dl Maniu şl 
Part. Niţ.-ţir.

Când dl Vlad spunea că d-nul 
Maniu a fost şi este un slăbănog şi 
bolşevic, t-s’a răspuns d-lui Viad, ci

legea de poliţie sanitară veterinară, 
cu Nr. 905 Decret Lege şi publicată 
In Monît. Of. 81 djn 5 Aprilie 1935, 
— este categoric.

Nu înţelegem al avem numai în
datoriri faţă de stat şl comună, iar 
de drepturi să nu beneficiem.

La toate acestea mai adăugăm, 
die Primar, şi faptul, că noi măcela. 
rii bu suntem serviţi cu toată bună
voinţa de către organele şi funcţio
narii, cari ar trebui s l  ne stee la 
dispoziţie, fiindcă s’a latlmplat casai 
ci pentru a nu se deranj* un func
ţionar cu perceperea accisului într’o 
sâmbătă dupi masă, ne-a lisat cu 
carnea tăiată şi ne scoasă din abator, 
timp de trei zile, adecă de Sâmbătă 
până Luni.

*

Noi găsim absolut îndreptăţite a- 
ceste plângeri le dim loc, pentru ca 
lucrurile al se fndreptese cât mai 
curâad.

slăbănogi au fost şi sunt aceia cari l-au 
trădat pe dl Maniu, deci şi dl Vlad şi 
dl Vaida, clei ori cât ar încerca va- 
Uhlşti să facă ruptură între popor şi 
dl Mania, nu vor reuş’, despre ce 
s’«u putut convinge la Brad, că tot 
dl Maniu a fost, este şl va fi adevă
ratul fiu al Ardealului şi idolul po
porului. Cu împroşcări şi ocări la a- 
dresa adevăraţilor fii ai neamului, 
cum e dl Maniu, nu va prinde rădă
cini niciodată doctrina valahlstă a 
d-lul Vlad în adevăratele mase ţără
neşti şi muncitoreşti, mai ales când 
această doctrină este propagată de 
către personalităţi mai viclene decât 
vulpea sau vipera. Poporul român, tn 
special cel din Ardeal, e sătul de 
sclăvia şt iobăgia mileră a Ungurilor 
şi nu-i trebue o noul iobăgie, nici 
chiar românească pe care o doreşte 
valahii dela Orăştie.

Poporul român este un popor nou 
desrobît şl are nevoie de dreptste şi 
libertate ca să se poată dezvolta pe 
cale voluntară şi paşnică şi tocmii 
de aceea este strâns unit cu Pzrlidnl 
Naţ.-ţSr. şi cu di Maniu.

Tiranului şi muncitorului român 
nu-i trebue nici dictatura autorităţii 
bolşevice, dar nici pe cea a capita
lului fascist, pe care ar vrea dl Viad 
să-l vadă aşezat ia putere şi apoi mai 
cere tu ţărane dreptate dela vala
hi şti, Că-ţi vor da lzglr de concen
trare, ba poate şi*mai rău.

Lecţia dela Brad să o înveţe dl 
Vlad de-arostul, că poate aă-i prindă 
bine cu alte ocazii, pe alte meleaguri. 
Căci Îs Brad a văsuţ bine că nu are 
ce căuta, altcum s’ar deprinde repede 
s i strige la cor cu Bridenii:

„Să trăiască IULIU MANIU şi 
Partidul Naţional-ţărănesc.

IN. A d a m .

Cetiţi numai „Solia“

Eşecul adunării din Brad 
a d-lui AUREL VLAD.
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ŞTIRI.
SERBAREA CRUCII ROŞU Sâm

bătă, tn 17 Aprilie 1937, la orele 9 
seara, va avea loc Sa sal# „Central" 
din O.ăştle. S»rb*rea arar.jeatS de 
filiala Crucii Roşii. Festivalul va s- 
ve* un program fnternsţlosl.

Ests de dorii 9ă participa rât mai 
mult* lume ca să fie deplin garanta
ţ i  şl morali şi materiali a serbării 
fiindcă aceasta vor Întări robia  ins
tituţie a Crucei-Roşf.

Preţurile de inirsre sun t; Loj° 200 
Rezervat 30 — Stal I. 20 Stal II. 10 
Elevii 5 lei, După producţiune urm
ează dans până în sori. —

DL. ADVOCAT GHEORGHE 
VOIŞAN. Şi-a răscumpărat ziua ono
mastică dăruind pentru căminul de bl- 
trâni d n  localitate lei 200.

tfc
INVITARE, Direcţiunea şcoalei pri. 

mare de fete din Ioc. invită Onor. pu
blic la matineul cursului supraprimar 
ce va avea loc Duminecă, 18 Aprilie 
a. c. ora 5 d. m. în saia festivi a 
şcoalei.

*

MAESTRUL KING. Ia s»la Central 
Maestrul King şi dna Miily aihicunos- 
cuţi la Oriştie va da in ssara silei de 
luni 19 Aprilie ora 9,30 seara un spec
tacol de Iluzionism s&b toate farmele 
cele mai interesante şi distractive. 
Acest spectacol este un jubileu de 
25 de ani de carieră artistică. Suntem 
siguri că Maestiul King se a bucu
ra de un succes strălucit având în 
vedere simpslia de care se bucură 
iu oraşul nostru.

*

CONVOCARE. Membrii sabsec- 
ţiei înv. Oi*ştie sunt convocaţi în a- 
dunarea generală extraordinară eoni. 
u t .  27 Statute la siua de Dumineca 
18 Aprilie 1937 orele 8 in localul 
şcoalei primare de băeti din Orăştie

In cazul că ia ora menţionată nu 
se va intruni numărul de membri ce
rul de Statut adunarea se va |ine in 
aceiaş zi la ora 10 cu ori ce număr de 
membri prezenţi.
ORDINEA DE ZI. 1 Deschiderea a- 
dunârn şi darea de seamă asupra mer
sului subsecţiei In »nul trecut.
2, Raportul casierului delegat. 3. Vo
tarea bugetului subsecţiei pe 1937] 1938 
4< Altg<rea unul casier in iocul d-şoa- 
rei Ana Căndea demisionate. 5. Ale
gerea a 7 membrii In comitet. 6. 1c- 
linţarea unei biblioteci a subsecţiei. 
7. înfiinţarea unei «ase de od.bnâ ia 
Geoagîu. 8. Satirizarea învăţătorilor 
raportul dl, E. Cioioianu. 9. Modifi
cările necesare legii inv. primar ra
portul D-lui P. Cimponeriu. 10. Di
verse propuneri, Comunicări, etc. 
Preşedinte: Dănescu secretei: Clor o- 
tanu.

•
STĂJEREŞTI. prin ordinul Nr. 16 

478-1937 al Oficiului da Educaţie m 
Tinretului Român, Di Inr ţâtor Emil 
1. Ciorolsnu absolvent ai careurilor 
de comandanţi premilitan (Deva) de 
comandanţi (stiăjeri cercetaşi B.eazi) 
şi al cursurilor de comandanţi stă jart 
dels Si. Gheo- ghe a fost autorii»! 
să orgsnizese unitate stilj crească la 
şcoala primară de Stat fund num t 
comandant al stolului respectiv.

Stolul de străjeri este aîcătu t din 
5 centurii după numărul învăţătorilor 
comandate după cum uimsazâ Cen
turia I ionii at A din elevii clasei I co
mandată de Di inv. N* Creţu direc
torul şcoli centuria II alcătuită din e 
levii clasei a II comandată de Di inv. 
E, 1. Cioroianu centuria III alcătuit*

din ekviî clasei * III comandată d* 
de Dl înv Gr. Dănescu centuria IV 
alcătuită d!n elevii clast lor IV—VU 
comundtâ de D3. Inv P. Oroponoriu 
centuria V formată din elevii claselor 
V—VII. comandaţi d? Dl. Inv. Petre 
Citnronerir, centurii V. formată rlin 
elevii claselor V—VI comandată de 
Dh lav. P. Doroga

Efectivul total este 230 elevi stt- 
j^rî. Stljedei ti sunt dessinata 9 ore 
săptămânal.

S ’olîl d? s tlj 'r i  mul s~s menţ’o- 
natîn cokborire cu micuţi sVjeri şi 
midie slrij*re dels grădina de copii 
şi şcoala primară de Stat pentru k te  
din O.ăţtie au ds?t o satb&re în sea
ra zilei de Duminecă 21 Mir lie a. c.

Serbarea a avut un foarte mare 
sueaes mor*5. Venitul Culto-materlsl 
a fost da lei 4538 sumă care s’a dis
tribuit în p?-rţi «gale celor trei şcoli, 
pentru stolurile respective.

Terenul din jurul bisericii oitodo- 
xs a fost arendat de către comitetul 
şcolar. Partea de la miază noapte i t  
suprafaţă de aproape o treime de 
jugăr cadastral a fost desinată ca gră
dină şcolară.

Nefllnd lucrată niciodată elevii 
stâjeri împreună Cu învăţătorii lor au 
ades-o |n stare de a fi cultivată.

Este de remarcat vcioş'a şi răb
darea pe care o dovedesc micile vlăs
tare.

S lij;rîa  face pe copii mai sănăto
şi mai aseultStori, mai respectuoşi, 
mai iubitori de D-zeu, Patrie si 
Rege.

*
f  MULŢUMIRI. Se aduce pe aceas

tă cale mulţumiri tuturor acelora care 
au luat parte la (rmormitarea mult iu
bitei noastre mami, mamă soacră şi 
bănică. Anastasia Roşea n. Simboa- 
nw  care avut loc la Oriştie ia data 
de 13 Aprilie 1937

Asemanea aducem vii mulţumiri 
Diui Bora şi corului de sub conducerea 
sa, şi dlui B.aisai Brutes pentru grija, 
atenţiunea şi punctualitatea manifes
tat* cu prlejul ceremonialului. —

Familia Roşea.
•

t  TOMA VULCU. In comuna 
Balemiruî-de-iâmp a încetat dia visţâ 
In zma de 14 1, c. Tom* Vulcu pre
şedinte de onoare »1 org. part. nsţ- 
ţăr. şi eassier al bănci poporale din 
localitate. Ca persoană a fost activ şi 
conştiincios atât pe terenul politic şi 
economic a fost un suflet bun dela ca
re am putut lua exemple bune in viaţi. 
A trăit 82 de ani fiind cunoscut în 
torte pârţle. Io turnarea rămăşiţelor 
pământeşti sa făcut în ziva de 16 A 
pnlie a. c.fiisd pet ecul de mu'tt lu
me din ioc şi jur. Dseu să-l odihneas
că în pace.

*
S I  UDENŢII NAŢIONAL - ŢA- 

RĂNIŞTI. Sunt consideraţi demisio
naţi dm partid. Cosidy,i.erea pai Udu
lui na|, ţărănesc considerând pe stu
denţii din partid demis onaţi a dat ur
mătorul comunica!: Studenţii membri 
si tineretului naţional-ţărănesc sunt 
socotiţi demis onaţi din partid şi sunt 
îndemnaţi a da pildă de respectare a 
legii; subscriind declaraţiile ce ii se 
cer la preluarea cursurilor universi
tare.

*
Di Dr. RADOVANU, pre#. org 

din jad. T miş a PariidBjui Nsţ'oaal- 
ţărănesc a inspectet aproape toate 
o.ganizaţaie din judeţ. Timiş Iotâm- 
pmal pretutindeni cu mare însufle
ţire şi încredere, dsa a dat energice 
dispoaiţiunf cu privire la lupta ce tre
buie dusă îa vederea alegerilor eo 
munale şi cari în actualele împreju
rări politice au Importanţă deosibită. 

•

ANUNŢ De cmâad epare Ia toate 
librăriile din întrenga teră, broşura 
'Unară „Biblioteaa Ostaşului" de sub 
conducerea D-lui General C. Dona 
şi Maior Gheorghiu Aurel.

Broşura are un caracter educe tiv, 
moral, ostăşesc, national şi petriotic*

Scrisă s'ib forma de povestiri 
simple, unele peirecute în războiul 
de între grie a  neamului, altele din 
viata reală, într’o limbă simplă Pe 
întebsul tuturor, şi sfârş'nd cu un 
învăţământ. Aceas'ă broşură cultivă 
vhtutile ostăşeşti: curajul, bravura, 
camaraderia, jertfele pentru Patrie şi 
Tron.

Broşura esie dislreriivă şi de mare 
folos tineretului şcolar, prcmilitar şi 
mirelui pub’ic.

Un exemplar cosîă numai 4 lei şi 
se găseşte la Tb Ariile româneşti din 
judeţul no8tru.

O recomandăm cu toată căldura. 
*

A NINS. îa mal multe p?rţi ale 
tării, Îs începutul Unei Aprilie a că
z ii zăpada |n munţii Vracei şi Măgu
ra, î i  munţi B aiâului şi îu regiunea 
dela Târgovlşie. Deasemenea a nins 
la Predeal şi împrejurime. In zilele 
de 4—5 Aprilie a fost ploaie şi vânt 
rece in multe părţi ale ţării, todeose- 
bi In vechiul regtt.

LEAC PENTRU VITELE BOL
NAVE. îa ziarul „Universul* s’a pu
blicat, un leac ieftin.

La porci. Atunci când porcul e 
aproape de moarte, i se dă 50 gra
me praf de pucioasă amestecat bine 
la 3 kg. fliDă de porumb, peste care 
turnăm apoi apă. Dacă porcul începe 
să-şi revini, ti dăm vreme de două 
săptămâni această hraaă. Se face a- 
poi o pauză de o luni, dându- se ani
malului hrana obişnuiţi, iar după o 
lună i se mai dă în curs de o săptă
mână, zilnic in 2 kg. Urnă cu apă 40 
grame pucioasă. Dacă porcul Încă na
şi revine complect, i se mai ameste
că din c«nd Iu când câte 40 grame 
pucioasă in mâncare.

La alte animale• Câad dă boala 
in sat şi vrei sâ-ţl fereşti vil* le de 
îmbolnăvire, f e porci oi vaci sau bol 
dă-le 2 kg. făină d t porumb ameste
cată cu 10 grame praf de pucioaă o- 
dati pe zt timp de două săptămâni 
iar după acest răstimp ie dai numai 
odată pe săptămână pâaă l â id  trece 
valul de boală.

Pentru pasări Pentru a ne fs- 
ri găinile gâştele r*{eie ctc. de boală 
să ie presarăm grăunţele umezite cu 
praf de pucioasă omoară ori ce fel de 
microbi cari lmboluăvesc şi ucid ani
malele fi pasările.

Una casă de fer mică
de vânzare.

JUDECĂTORIA MIXTĂ HAŢEG 

Nr. G. 4899-1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnata! delegai judecătoresc 

prin acer sta aduce la euno*llr»t5 pu- 
biiră c* ta arma d^cislunei jaded- 
torisi m 'xl' Hrieg Nr. G 4899—1936 
la iivaral Iul K rbi Erna d a  H*ţ*g 
represent»* pri Dr. V jna Farkrs ad
vocat îa Haţeg, contra dorr\ î i  co
muna Rării Iova Negol prntru suma 
de 1211 lei şi accesorii se fx*aiă 
termen pectru efeptulrea licitaţiei pe 
s ’ua de 27 Acriile 1937 ora 3 p. m. 
la fafa locului In comuna Rich tova- 
Negoi la locuinţa srmirhului câad şi 
unde se vor vinde prin licitaţiune pu
blică obiectele secvestrate şi anume: 
1 vacă roşie cu alb, 1 bou roşu cu 
alb, 2 d u  cu malţt de prune, 1 claie 
de fân, 1 cad* de prune, 1 c afe de 
fin, 1 claie de fâa preţuite In 4800 
lei,

Acestea obiecte te  vor vinde ce
lui mai mult prom otor pe )ă?gă bani 
gata iar în caz de lipsi şi sub pre
ţul de estimare.

Hiţeg, la 2 Aprilie 1937.
deleg, jad.: Indescifrabil.

m

de 17 luni, rasă zi- 
mental, se află de 
vânzare. — Doritorii 
a se adresa la: 

CRANCIOVA IOSIF 
com. A urel Vlaicu,

Vin de vânzare.
Vin nou foarte ture cu 7 lei litru, 

viu special „Risilng de Rin* cu 12 
Lei litru, vin vechio „Ris’ing de Rin" 
cu 16 lei htru se vinde dela 3 ferii 
tn sus. Iafo>maţii la adm. gazetei 
„Solia" Str. Gh. BariŢu No. 2.

Tiattir
Cumpăî TRACTOR marca 
FORDSON necesar pentru 
batosă de treerat. Poate fi 
folosit de 2—3 ani dar la per
fectă stare de funcţionare.

A ae tdicsa oferte d-lui.

Toma Iordan
Com. MÂNERÂU, pl. Hunedoara.

I Motor
/m.

de 10 H. P. sistem Ferosgricola, renovat 
In 1936, p'ston nou, cilindru strung71, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. —  Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 
800— 1000 mm.

Uşor de transportat cu 2 boi.
Preţ f. redus. Informaţiunl la :

MA X I M C O Z A C ,  0*3ştie, 
Strada Cogălnireanu Nr. 24. i
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