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Intelesol alegerilor judeţene. Ş i - a u  p i e r d u t
minţile ?

la ziua de 25 Iuiia vor fl ale
geri In mal multe judeţe din ţară 
şl latre acestea este şi judeţul nostru.

Aceste alegeri le fac liberalii 
la sfârşitul regimului !or de stăpâ
nire. După toîte socotelile con
stituţionale, 1 hlar şl după cele mal 
favorabile, liberalii nu mal potrfi- 
mâne la putere mal mult decât 
până In Septemvrie.

Se pune deci întrebarea, care-i 
rostul ş ’ îaţelesul acestor alegeri? 
Ce urmăresc liberalii prin aceste 
alegeri?

In judeţul nostru a stăpânit tur
ceşte patru ani d« zile dl prefect 
Mlocu. N’a avut lipsă nici de sfa
tul, nici de concursul şi niei de 
controlul reprezentanţilor autorizaţi 
al acestui judeţ. A pus atâta Im
pozit pe comune, r ât II lipsea pen
tru scopurile şi socotelile sale; a 
stabilit atâta salar primarilor şi ce. 
lorlalţl funcţionari puşi in slujbe, 
cât a voit şi cât a cerut interesul 
de partid; a clădit edificiiş olare, 
a făcut şosele acolo unde cereau 
Interesele de partid şl ambiţii do
mniei sale de obsedai, chiar şi dacă 
acelea nu erau de lipsă sau nu 
erau reclamate de populaţia locali; 
şl a schimbat funcţionarii judtţu- 
iui, fără considerare la interesele 
judeţului, numai şi nunal după 
criterii înguste pobtice. Cu un cu
vânt şl a Ucut de c»p timp de pa 
tru ani, fără să ţină socoteală de 
opinia, interesul şi putinţa de p!a. 
tâ a acestui jideţ.

Se pune deci în ehip stărui
tor şi foarte concludent întreba
rea: ce urmăresc I beralii şl In deo 
sebi dl Mlocu cu aceste alegeri ju 
deţtue ?

Dl Mlocu, personal, este v!zat, 
este pus In cauză prin aceste ale
geri, Aceste alegeri, în rândul în
tâi, sunt chemate să spună ver
dictul, să aplice sentinţa care se 
cuvine şi după dreptate, operei şi 
persoanei dlui prefect Miocu.

Dl M<ocu a mai cunoscut, 0 - 
dată, părerea acestui judeţ tu oca
zia ategenlor diu 1 8  Februarie 
1935, Nu l-a fost de lo v it u r ă ;  
stăruie, cu Încăpăţânare, in ere 
din,a că ei va fi apreciat, in cea
sul din urmă, de opinia acestui 
judeţ.

Plugarii, muncitorii fl toate 
păturile conştiente de marea bine

facere a libertăţilor ?n viaţa cetă
ţenească, vor folosi ocazlunea a- 
cesfor alegeri, ca să condamne, 
prin votul lor, ps prefectul Mioc, 
pentru că a stăpânit patru ani cu 
metode didorlale arest judeţ. Prin 
acest verdict vor pune la punrt şt 
partidele aşa zise de dreapta, cari, 
de asemenea, doresc să stăpâ
nească ţara şi judeţul fără contro
lul şi plrerea eelă eneastă.

In rândul al doilea, alegerile 
judeţene, după socoteala liberală, 
vor ară‘a voinţa şl preferinţa po 
porului pac tru partidul politic, care 
va trebui să urmeze l i  conduce
rea ţării.

Liberalii nu o mărturisesc pe 
faţă, dar presupunând că vor pu 
tea strânge voturi numeroase ur
măresc să-şi continue stăpânirea 
cu încă patru ani. Şl, dacă nu Îl 
se va realiza această socoteală, 
totuşi sperează să introdu ă oa
menii lor In consilii, ca să p ată 
împiedeca guvernarea partidului 
cate va veni la putere.

In rândul al treilea, prin aces 
te alfgerl, urmăresc înăsprirea lup
tei dintre cel-lalte partide, ca să 
scape dela aprecierile ş ’ socotelile 
cari ar trebui să li se facă gaver- 
nărel lor, plină de a â ea uriduni 
şi păcate l npotrlva binelui public.

Şl, mai uruâresc, prin aceste 
alegeri, să dea p?imă de încurajaie 
acelor partide de dreapta, cari di 
nalnte s ’au legat, pentru cazul că 
vor fi aduşi la putere, — să gu
verneze după inspiraţii şl indicaţii 
hberale.

Împotriva tuturor acestor soco 

teii se impune o singură atitud'ne 
şi trebu’e $ă se urmeze o singură 
Cale: p o p o r u l  n o s t r u  » A  
s p r i j i n  ea soă p a r t i d u l  
n a  ( i o n u l -  ţ  A r f t i i  e s e ,  o a  

r e  v a  l i o i i i d a  ş i  p e  l i 
b e r a l i  ş i  p e  t o a t e  o o «  
d i  ( e l e  l o r ,  c h i e m e - s e  
a e e i a  g o g o » e u z i ş t i  
s a u  f r o n t  r o m â n e s c .

Votul dat pentru naţlonal-ţă 
rănişti va răsbuna suferinţele de 

patru ani şl va condamna trădă 
rile tuturor lichelelor organizate In 

d.ferlte fronturi.

Votaţi deci roata tradiţională!

In Uioara s’au strâns (o adunare 
politici conducătorii Frontalul româ- 
mlnasc, svb prezidenţia d lui VLAD. 
La această adunare, Intre alţi deo- 
chiaţi fi pestriţi trădători ai solidari- 
tatii (t *i mândriei ardeleneşti, a foit 
şl Tile», instrumentul tuturor imbe- 
cliitlţilor politice.

Ls această adunare, acest domn 
Tilea a spus, cl el fiind tu străină
tate, i-a povestit un prietin din Lon
dra (o li Rothemere, sprijinitorul Un
gurilor. Nota culegătoruiuj, că i-ar 
fi spus dl Titulescu, că dl Mmiu l-a 
Căutat şi i-ar ii cerut să stea alături 
de el la o acţiune republicani.

Aceste declaraţii au făcut mare 
tulburare In opinia publică şi prin 
gasete. Luând di Titulescu cunoştinţă 
de ele, a trimis o desminţlre la sta
rul .Universal", care a sunat aşa: 

„Huntem autorizaţi de 
E>1. Titulescu să. dăm cea 
mai categorică desmiaţire 
acestei afirmaţiuui ta În
tregimea ei şi să cerem 
d-lui Tilea să spună, cine 
e prietenul din Londra 
care l-a informat.

In nici una din convor. 
birile avute cu Ol Mauiu, 
nici iu cele recente, nici 
ia cele de mai înainte şi 
nici de căud ii cunoaşte 
pe Oi Maniu, n’a fost vre
odată vorba de cele afir
mate de dl Tilea4*.

lată prin urmare, «ă di Tilea, care 
cu ocaaia alegerilor judeţene din Si
biu, a tipărit o ediţie specială de ga-

La § li'nug au fost alegeri comu 
nale suplimentare. S’au depus două 
I ile* Una cu semnul nostru naţional- 
lărănes: si alta independentă. L'sta 
naţional-ţărănistă a întrunit 60 voluri 
lvând două m andate; ier Ista inde
pendentă, de asemenea, a Întrunit 
60 voturi, luând tot două mandate.

Din consilierii listei mdependi nte 
unul este neţ onal-ţărănist. Altfel na- 
ţ onal ţărăniştii au introduci în urma 
acestor alegeri, 3 consilieri.

Nu există n ci un aderent al fron
tului românesc în Şoimus, decum să 
podă fi vre-un consilier.

seti, In csre a publicat că ar fi că
soi guvernul Tâtiressu şi a fost În
credinţat Vaida cu formarea noului 
guvern, — ca sft aducă în rătăcire 
buna credinţă a alegatorilor şi ca s |  
stoarcă voturi pe teams Frontului 
romlnesc, — acuma ae dedă la alt 
trac mincinos şi infam, împotriva d-lui 
Maniu şi prin asta Împotriva parti
dului nostru, ca să impresioneze fac
torul constituţional şl ca s i  determine 
opinia ţării împotriva noastră.

Această iaptă a d-lui Tilea, nu 
numai că e o ruş.ae şi un fenomen 
de degradare morală, dar e o nes
pusă batiocură şl ofensă la adresa 
opiniei publice.

De aceea, în numele opiniei pu
blice ardelene, protestăm împotriva 
acestor brigansi ai vieţii politice şi 
rugim pe cetăţemi, cari vor vota la 
alegerile judeţene, să i huiduiască şl 
<ă-l condamne, ca pe cei mai mari 
răufăcători ai Neamului şl ai Ardea
lului.

Şi această adunare infami a fost 
preaidatl de dl VLAD l Pâaă unde 
se posts scoborl un om, cănd patima, 
invidia şi răutatea sfătuise facultăţile 
Imbltrâoite ale unui om.

D-le VLAD, ai a rz i  de boorru- 
rung, arma Negrilor din Africa. A- 
ceea dacă n’o ştii arunca se întoarce 
(n capul aruncătorului şi îl sparge.

Ce aţi lăcut la U.oara, e o iaptă 
ruşinoasă, degradantă şi regretabilă. 
Ca boomeruogui, se va Întoarce a- 
supra capului D tale politic §; ţ l va 
sdrobi, pentrucâ poporal nu iasă ne- 
răsbunat pe Dl Maniu I Redacţia.

Valdigtii dela «Solia Dreptăţii" nu
mai cu m nduni si închipuri mai pot 
creia consilieri, în realitate însă ei 
sunt, pe ţoală linia, desfinţalt. Atât 
le este de desperată situaţia, că fi- 
au pierdut gi inteligenţa de a minţi. 

Un şoimusan.

UHU O
A bonaţi „Solia.6*

Solia Dreptăţii
schimbă adevărul.



Pag* 2* . S O L I A Nr 22.

Plugari, să fiţi solidari! votaţi 
liberalii!Ia {«ţa primejdiei şi animalele au 

instinctul şi simţul apArlrei în comun, 
îmi adue aminte, că la munt*, rând 
ss apropie ursul de ciurdele de vite, 
atunci ele se strâng ta cerc şi cu 
pateri comune se ap lrl î «potriva 
rlpitoralui. Lupta tar In comun le 
asiguri viata.

Muncitorii din fabrici, cunoscând 
binefacerile luptei în comun, s’au 
organizat şi lupta lor dus$ ta comun 
l-l adus la biruinţe şi succese Însem
nate.

Numai plugarii s l nu-şi cunoască 
laterestle lor, numai el s l  nu pricea
pă puterea, ce o represintl, lupta 
solidari? 1

De douăzeci de ani s’au tot tm- 
părţlt voturile tiranilor între diferite 
partide, carj n’au nimic comun cu 
Interesele poporalul; p la i acuma 
mulţi ţărani şi-au vândut voturile pe 
ţigări şl ţuică, ptnă acuma mul)! din
tre (Irani au alergat după politicienii 
diferitelor p lit de crezând uşor tutu
ror promisiunilor.

A sosit ins* vremea, Ca s l înţe
leagă plugarii ca soartea lor s« va 
schimba, drepturile şi durerile lor ae 
vor tâmldui numai ta cazai c i vor 
lupta sol dar în rândurile partidului 
national-ţirănesc, care sic g ar luptă 
s neer, serios şi cu statornicie pest'u  
realizarea revendicirl or sociale, po
litice şi culturale ale ţărăn’mel.

Plugarii strâogeţi-vă râanurile şi 
purtaţi lupta mare, pentruci de asu 
daţi, st* tu faţa voastră ursul d eta- 
turei, pe care voesc s i o Introduci 
In {ară liberalii şi partidele de drea
pta a tuturor frost arilor, ca sl vă 
puni In iob.gie fi robie, din care, 
apoi, nu ştiu câud şi cum veţi mai 
eşil

Să nu vă săpăcească clevetirile, 
minciunile şi ocările cari se aduc 
partidului nstional-tftrănesc da toate 
celelalte partide. Tocmai In acoasti 
campanie spumegând* de mă fi pa

timi, împotriva noastră şl a tuturor 
celorlalte partide trebue să descope
riţi semnul dreptăţii luptei coistre.

Pe Hffstos l’*a acoperit cu ocări 
hule şi batjocuri, pentruci a lost 
prea drept şl a volt prea mult bine 
pentru cei multi şi săraci!

Lui Iuda în schimb i s ’a dat 30 
de argin|i pentru trădare.

Cum a lost pe vremea lui Hris- 
tos sş A-i li acuma.

Lupta la care vă chemăm e grea 
şi va cere oboseală, sacrificiu şi chiar 
suferinţă. Dar cine ştie mai bine ca 
voi plugarii, că numai pe ogoarele 
muncite cu sudori răsar roadele mul
ţumire! şi a biruinţei.

loca o minciuna,
In gazeta «Solia Dreptăţii" citim 

câ în ultimele alegeri comunale din 
judeţul Hunedoara Frontul Românesc 
a obţinui 16 mandate, dintre cari 
3 in comuna Şoimus 8i 5 ;n comu
na Cozia* Adevărul esle că nici în 
comuna Cozia si nsci în Şoimus Frontu 
Românesc nici nu a participai !a a- 
legeri şi nici nu a avut listă. In am
bele comune au fost câte două liste 
si anume: câte o listă nat.onal-ţără
nistă si câte o listă cetăţenească*

Rezultatul a fost 3 consilieri aleşi 
de pe lista cetăţenească şi 2 de pe 
lista Partidului Nat.*târ*, iar la Cozia 
6 de pe lisia cetăţenească ş; 4 de 
pe lista National-tăiănistă.

Au uitat insă yalahistii să arate 
rezultatele din comunele Vetel, H r  
repia, Câoiu, Putreni, S.meria-veche, 
Săuieati etc* ie vom publica.

Falş f.când rezultatele existente si 
refăcând cele care nu-ti convin, e 
uşor să te arăji popular. Poporul d*n 
aceste comune a putut Insă vedea 
cum faişifică vale h ştii rezultatele si 
vor st sa tragă învăţătură din aces
tea* Noi numai atât mai spunem, că 
în toate spusele lor, este atâta sin
ceritate si atâat adevăr, cât este de dre
pt că au învins în alegerile dela Şoi- 
mus Si Cozia.

S>î\ nu 
cu

Ia alegerile care unne**â *S nu 
vol*|l ca liberalii: pentrucă su căl
cat în picioare legile ţlrit, ţinând 
poporul sub stare de asediu şi cen
zură ;

pentrucă au scupit viaţa ta aşa 
măsură, câ omul s3rac abia po«le 
«l-şi mai ţină tră ia i;

pentrucă au m lilt impozitele şi*- 
mucurile că abia le mai pot oamenii 
plăti;

pentru:! la încasarea impozitelor 
(şi bat jac de oameni, d'■va«tind ca
sele fi păgubind averea oamenilor;

pentruci au f xat un prej d« iâ i 
asupra grâului şi a bucatelor, cari 
sunt prodftse ţârăneftî;

psnt-tt :ă au pus dare pe capele
le d? vite şi pe ulolul de sym ânţ-;

pentrucă 4 an< au gospodărit 
comuna şl judeţul cu comisii interi
mare, ca s l post* a l - f a c ă  de cap, 
după bunul lor plac yl

petutracă s’au Îmbogăţit numai ei 
ta aceşti 4 ani de stăpânire, spor la

in alegerile judeţene din 25 Iulie • 
partidul nostru chiamă Ia lup*ă pe 
cetăţeni nu numai inpotriva libera
lilor, ci si împotriva t<ădătar<lor*

Partidul nostru reorganizai acum 
doi ani, după cerinţele vrem lor în 
care trăim» si a fixat un program si 
a stabilit o tacbcă de luptă, pentm 
care avea lipsă de tot< oamenii de 
bine şi de M i fruntaşi; săi*

Cu ocaztanea acestor,mari lucrări 
de rtoui aşezăminte si importante 
orientări in favorul binelui tării si a 
fericirii tărăni-ei, s'au găsit 11 mari 
demnitari de ai partidului» in frunte 
cu Dl* Vaida, ca să î’i trădeze.

Aceştia, sub numele de front ro
mânesc» au pom t o luptă d, sperată 
inpotriva partidului nostru, dar mai 
ales inpotriva Dlui Maniu- Faptul câ 
au păiăsit partidul în cond tiuni ş 
pe motive ridicole, precum si inpre- 
jurarea că’l atacă pe Di* Maniu cu 
patimă Şi răutate, neîntâln.tă până 
acum in viata politică» îi calJică cu 
numele de trădători* Până acuma 
n’au cutezat să se înfăţişeze în fota 
poporului si la alegeri, cu toate că 
au avut ocaziuni* Acum însă s~au 
luai indrăsneaia să cand.daze ia a- 
ceste alegeri judeţene» sperând că in 
confuzia si invălmăsata luptei, se 
vor putea strecura si ei, obţinând 
voturi, cu care, apoi, sâ-yi facă bo
tezul politic*

Noi insă vi-i arătăm cu degetul 
Si vă atragem atenţiunea asupra lor, 
arălându-le întreagă fizonomia mo* 
ralâ de trădători ai partidului Şi de 
duşmani ai poporului.

A mai avut paitidul nostru tră
dători, au mai fost şi până acuma 
bărbaţi, politici, pe care poporul i-a 
tinut pe paime, i-a ridicat la emste 
fi mari poziţii de incredere si c a r , 
pe urmă l’au tr&dat*

Deosebire între cei de până acu
ma si Intre trădătorii de ultimă oiă 
este, că cei de mai înainte s ’au sciis 
in alte partide si in tovărăşia altor 
partide căutau sâ-si găsească soco
teala egoistă de căpătuială, — ace
ştia, de acuma» aŞa zişii front.ytii 
lipsii de simţul onestităţii si al mo-

da-şî averile şi îastădndu-se, cum 
au z’a mal pomenit, Iar grosul po
porului sb'at tgi mai duce trăiai vieţii. 

Având aceste realltiţl ale gaver- 
rsărel liberale ta ia)a D-Voastrl, să 
na se lase aime ademenit de (ui a 
şi ţrglrile lor, ci să le ştiţi în potrivi 
(Jâadu-vă votul

pentru partidul naţional-ţărănesc,
care va restabili dom ala legilor şi a 
dreptiţii, care va scădea impaslteie 
nedrepte şi nefireşti, care va cerceta 
toatei răutăţile st Ipâ nirei liberale şi 
le va pedepsi,

care va ş'.ergr «tarea de rssdia şi 
cenzura, care va rlsbuaa pe tojl ce- 
l$ţenîii, cari timp de 4 sal au tre* 
buit să sufere şl să pătimească dela 
liberali.

A ie stea avâidu-le înaintea ochi
ta d; $-Vi votai pe semnul partidu
lui nostru, pe reati! pentrucă acest 
p*it,d va prelua frânele guvernlrei 
pests două luni.

ralilăt i* lucrează pe cont propriu in
potriva partidului si a poporului* 

Trădători au fost in toate vremu
rile l Fa cum nu poate fi pădure 
fâ:ă usjt turi, nya nici in viata poli
tică nu poate fi organizaţie fără 
transfugi, fără trădători*

Şi «ceea e adevărat, că trădătorii 
pricinu sc pagube mai mari sau mai 
mici acelora pe cari îi trădează* Dar 
tiădătorii nici odată nu au nimicit 
viata s vigoarea acelora partide sau 
fo moţiuni, din rândul cărora au d e 
zertat. Dm contră, trădătorii au fost 
prtagiu de stimulare a vigoare! ai a 
puteni de reactiune a partidului* 

Pentru exemplificare nu vom in
voca alte argumente de cât acelea 
pe care !e-a arătat partid j 1 nostru» 

Câţi fruntaşi si oameni cu răsunet 
politic nu i’au părăsit până acuma?!

Toţi aceia s’au lichidat si li-s’a 
văzut nulitatea, partidul însă a rămas 
8i încă tot mai viguros si inchiegat* 

Aceeas soarte trebuie să aibă «i 
trădătorii din echipa D lui Vaida* 
Alegerile actuale sunt ocaziune ca 
să H-8e aplice, din partea poporului, 
sentinţa de condamnare si de scoa
tere d<n viata politică a  judeţului 
nostru*

Această atitudine de condamnare 
Si huiduire li-se cuvină cu atât mai 
vârtos, că partidul s> cetăţenii acestui 
judeţ i-a încărcat de onoruri, le-a 
arătat toată increderea s> i-a tncun- 
jurat cu toată dragostea până acuma 
—1 iar ei au răspuns cu actul de tră
dare a poporului si a intereselor lui 
permanente* Poporul nostru a uitat 
si va uita numele trădătorilor a lui 
lancu, Horia, Cloşca s< Crisan, in 
trecut si a D-lui Maniu in prezent, 
cari s’au sacrifcat pentru popor nu
le va uita nici odată*

Prin urmare se cuvine trădători
lor, cari vin si vă cer votul, in nu
mele frontului românesc, — dispreţul 
alegătorilor, cărei arată prin aceea, 
că nu le dau nici un vot, ci votează, 
in masse compacte cu partidul natto- 
nal-tărănesc «1 cu semnul traditio
n a l• roata.

Crezul Naţional-Ţărănesc.
1* Cred în statul ţărănesc, care mă va izbăvi de nedrepiătile, de 

suferinţele si de umilinţele ce au năpăstuit atât de amar de vreme neamul 
nostru dn ţărani.

2. Cred în partidul nostru national ţărănesc, purtătorul drepturilor yl 
apărătorul nevoilor noastre, ale celor care rodim fi sfinţim pământul din 
mila lui Dumnezeu si cu truda si ch nuita noastră muncă, veşnic furată de 
cămătari, de ciocoi y. de samsari-

3. Cred în dreptul la o dată  mai tihnită, mai sănătoasă si mai 
îmbelşugată pentru muncitorii ogoarelor României, pentru care luplă parti
dul meu târănesc*

4* Nădăjduesc o aplicare cinstită a legilor, fără prihană si deopotrivă 
de dreaptă, fată de toii*

5, Şl omenie fată de sătean ş ; fără demnităţii lui d*n partea tuturor 
dregătorilor yi cârmu.toriior stalului*

6* Râvnesc şl împărtăşirea satelor din binefacerile culturii yi stanţei, 
dela care, până astăzi numai minţile orăşenilor se luminează, numai sufle
tele lor se desfată, numai trupurile lor îsi pot păstra sănătatea,

7* Si care să şteargă amintirea jugului si să stingă lăsunetul jale! si 
ticăloşiei ce ne-au stăpânit de atâtea veacuri in fata lumii.

8, Cred în Ion Mihalache, stegarul ţărănismului, îotruch'pare — de 
o mie de ori dovedită prin pilda faptei — a virtuţilor si înţelepciunii po
poralul nostru românesc.

9* Cred în el, crainicul deşteptării noastre, care si-a dărurt (oată 
viata yi puterea lui, izbăviri si înălţării satelor, ce prin glasul lui profetic 
iyi strigă suferinţele si nădejdihe*

10* Mărtufsesc biruinţa sfintei dreptăţi a ţărănimii române, prin 
lupta necruţătoare a ţăranilor, teti s tân s  unit', cu conştiinţa celei mai sfinte 
datorii, sub cutele steagului Partidului No(tonal Ţâră 'esc

i t .  Aştept înfăptuirea statului nat ional-tărunesc, care va respecta şi 
va cinsti yi va ocroti deopotrivă munca fi cinstea tuturor muncitorilor cin
stit!, Si va nimici tânduiah celor lacomi yi a trântorilor ce trăesc din 
munca altora*

12, Si care va statornici un viilor mai bun, mai demn de trăit mie 
«1 urmaşilor mei: neamului nostru românesc,

Socoteala cu trădătorii.



Nr. 22. . S O L I A Pag. 3.

Guvernul şi grâul ţărănesc
Liberalii na s’au deim nţ-l nicio

dată « Sad e vorba de câil'guri ne o 
menoate pe spinarea ţării.

L i guvern îşi aranjerzl s facerile 
băneşti fi paguba ţkrii fi ta defavo 
rul ţăranilor, de a căror sosite nici 
ci>U'jraU nici economică nu s ’an în
grijii, decât dacă an avat un câştig 
bănesc ori interes electoral.

Dovadă este fi noua afacere li
berali, prin care ca să poată câşti
ga parale, — drept merinde pentru 
opoziţia ce i aşteaptă, — fi s i  mai 
sugrnme tacă odată pe ţăranii cari 
muncesc In rudosrea pământului ţă
rii fi sdună ssf, In arşiţă de soare, 
spic cu spic griul romănesc ssu ţă
rănesc.

Şi aceasta o iac prin o lege, — 
să nu se zici că fură (n afară da le
gs, — a valorificării grâului.

Cu aceasti lege vreau, ca la mo l  
să se controleze mai sever fi s l  în
caseze laxele pe făina ce sa macini. 
De această parte vreau ca preţul 
minimal de cumpărare al grâului 
să-l micşoreze (scadl), Aderi grâul 
sl-1 posti cumpăra mai ieftin deia 
ţăranii producători decum s’a cumpărat 
p in i acum.

înţelegeţi cum stă lucrul is»? L i 
moară pentru ca să-ţi macini grâul 
plăteşti date. Pe piaţă fi in târg grâul 
si-1 vinzi mal ieftin de cum i’ai

In calitate de primar al comunei 
eşti rugat a răspunde la următoarele 
întrebări? Am dori s l şt!m că cele 
ce scriem mai jos sunt adevărate sau 
neadevlrate. Noi nu aiirmăm pozitiv, 
ttol tntreblm numai pentru a afia 
adevărul curat.

Este adevărat că alinia concentrezi 
Ia sala festivă a Primăriei let cite 
20—30 locuitori ebrisristi şi particu
lari pe care îl ameninţi cl In caz că 
la alfgerils cari urmează nu te vor 
vota va fi rău, iar cu codiţele cari 
te ajută sp in  că numii singur e|ti 
Ia stsre de a fl primarul comunei S> 
meria. Unds al făcut şcoala aceasta 
de m ire tehnician la Silvaş sau la 
Lhittd?

2. Este adevărat fi cum ai repacbtisat 
bugetul omunei şi pe ce l-ai hel- 
ta't, întrucât ia fiecare an ai făcut un 
buget de aproape trei milioane lei. 
Despre canalizare cred că nu vei 
vorbi nimic iiindcă ai făcut o din re
stanţa de dare rămasă din anii 
1932-33 care a iost in suma de Lei 
650*000 sumă csre ai încasat-o pnn 
sechvestre ruşinoase din plats persona
lului C. F. K. şl din pensiile atât de 
reduse ale pensionarilor, orfznllor şl 
văduvelor do război. Arată alte in
vestiţii importante care ie-ai iă -ut. 
L i trotuare nu poţi arăta nimic fiind 
plătite de fiecare propriei ir  de crsă 
unde s’a făcut.

3. Este adevărat că al urcat darea 
Comuaală la fieştecare locuitor, dar 
mai cu acarul personalului cir. şl 
Bistărenilor sută la sută, indiferent 
că au sau na avere In comuni.

4. Este adevărat că ai făcut stră
zile de pe locurile de casă Tischler- 
Holtzingher, dece si lăsat 120 locui
tori tot cu drumuri de ţarină cu toate 
că i-i impus peste măsură, doar aces
tora U-se ruinează casele In im olul 
şi apa care se scurge deia atelierele 
tfr. care nu au nici un fel de săur-

vindut, pentru ea negustorul liberal, 
la tovărig e Cu cei cari v | năpădesc 
sitele ca aă eâştlge mai mult râ^d 
iţi vând g«âii tău cumpărătorului 
străin.

Iată cum vă fericesc pe vo! libe
ralii.

Auzind de această lege micii mo
rari, au protest st Ia D miaistra li
beralii n’a volt să asculte plângerile 
îndreptăţite şi aşa s’au hotfrât să se 
pllngiD  Mae stat-a Sa şi să-i prezinte 
un memoriu, prin cari vor arăta u im i
rile rele ale acestui pericol de lege 
atât pentru micii morari cât fi pen
tru poporal sărac.

S I nădăjduim ’că Maestates Sa 
ti va asculţi fi va îndrepta lucrur'K

Dar p&nă atanci, protestaţi fi voi 
fraţi ţărani, acum când libărufii bat 
pell uşile voastre.

Aveţi ocazie cXnd sunteţi chemaţi 
In luna aceasta la vot, să arătaţi, cl 
nu vă tmpărtf şi|l cu aceia cari vi 
iau bucata de pline de pe masă, ca
ri vă cumpără giâul ieftin ca să-l 
duci peste graniţă gheşeftarii liberali 
imbogăţindu-se din truda voastră.

Grijiţi, î i  25 linie a lunei aceste
ia, ciad sunteţi chemaţi s l  puneţi 
stampila de vot, s l  o puneţi pe 
r o a t a ,  l u m i n o a s ă  a partidului 
n a ţ i o i m l - ţ ă r ă u e s c ,  care e sie- 
gsrul apărător a drepturilor ţăranului 
român, Spic.

5. Este adevărat cl locul de ci
mitir care l-ai cumpărat deia paro- 
cbii din Biscaria ca 20 000 le), pen
tru ce l-ai schimbat cu dl Ocukoi, 
Căruia tot pentru atât teren mai 
nepotrivit şi In lungimea fi nu In II- 
ţlmea cimitirului cum a fost primul 
teren i-ni mai dat fi suma de lei 
25.000 diui Ockuoi, care apoi |l-a 
vândut un Isc mare de grădină din 
loc@l de care-1 cumpărase-şi deia 
B scireni, Cred că li fi plătit scump 
fiindcă e tocmai în capul grădinii 
d-tale fi aveai mare nevoie de a-ţi 
mări grădina?

6. Este adevărat că ai cumpărat 
Cele 2-3 jug*re teren dinspre abator 
care încă d n  anul 1922 a fost în io 
tosinţa biaericei Ort. iornini din Si- 
merla ş cu cât i-ai cumpărat?

7. Este adevărat că înainte de 
sfintele P*ftl ai trimis un emisar al 
mat>le pe ia toţi măcelarii, prin ca
re ai cerut Câte 700 lei deia fiecare 
m&celar pentru cs să nu le fixezi 
prcţurle max,male reduse chiar pe 
sfintele sărbători, poate ei fi crezut 
efe lumea nu aude fi nu vede! Dacă 
e aşa die primar Nsdelcu semn prost 
pentru viitori Întreb şi pe dniilocu
itori In calitate de consumatori te  
părere au asupra autorităţii diui Nc- 
delcu primar In astfel de caz.

8. Este adevărat die primar unor 
b ind  cară au lost in localitate fi u- 
nor p r i e t e n i  intimi le-ai şters 
zeci de mii de lei dare restanţă iar 
restul locuitorilor le-si ridicat darea 
comunală sută la sută; ptaă când va 
merge aceasta?

9. Este adevărat că in disersa- 
rile pe care le-ai ţinut după concen
trările locuitorilor la restaurante şl 
cârdume la cinstea care s’a dat, ai 
spus că nu numai de câteva mii de 
lei vei da beuturi votanţilor la ale
gerea comunali, d  de seci de mii 
de lei. De unde si atljis bani cl

doar înainte de a fl primar nu-ţi ve
deai capul de datorii?

10, Ette adevărat că ai vândut 
lemnele tăiata de pe străzile comu
nale dini Legeey tâmplar din Sime- 
ria şi pentru ce nu le-ai d l  prin li
citaţie pub'ieă cum prevede legea? 
Pentruce ai vândut uzufructul adeca 
ai arendat terenurile Comunei din 
mână lib*ră şi dece »u le-ai dat şi 
pe aceste» prin licitaţie publică?

11. Ette sdevfrat că ai adus lem
ne din pădurea Biscariei de le-ai 
vândut şi ca ce lemne ţi-ai ars cără
mida cu care ai făcut comerţ alături 
de ajutorai de primar Munteanu?

Ia cai că dl primar Nedelcu nu 
va răspunde acestei cereri şl întrebări 
locuitorii comunei sunt hoţirăţi de a 
nu-I acorda încrederea de primar şi 
nici nu-i vor da votai lor la alegerea 
din 21 Iulie 1937.

Dnl Ncdelcu ca să-şi prepare te
renul pintru alegerea din lona Iulie 
şi a luat de tovarăş pe dasornicarul 
Secări ana Petru pe care l-a pus s* 
cand(deze şl el cu listă separată snm-

Gogoriţa cu
Aţi cetii 8' voi fraţi ţărani că, gu

vernul în fuga lui deia putere vrea 
ca să vă motorizeze şi pe voi cu o 
gogonţâ de frumoase Căşt'guri bă
neai1, să înţelege pentru liberali — 
cu a |a  z :să a tractoarelor.

Adecă cum? Voi ţăran'i de acum 
inainte să nu mai araţi cu juncanii 
voştri ci cu maşini tractoare- Tfşaba 
asta ar fi bună, dacă ? Dacă, n’ar fi 
maşină ce trebue bine îngrijită şi 
condusă cu b ândeţe pentru ca să 
dureze. La maşini îti trebue condu
cători pricepuţi şi bine plătiţi tot a- 
nu!, dar nefolosiţi de â! 3 (Vei) luni, 
ceeace apasă mult asupra preţului 
de cost al lucrului. Această piotră a 
făcut-o o societate zisă »S jia", care 
a vrut să îmbunătăţească culiura pe 
loturile ţărăneşti dm jud. Durostor. 
Dar ce a  fost rezultatul?

Lucrul prea scump, foloasele prea 
slabe şi — atunci tractoarele s’au 
vândut cu preţuri de nimica, deci 
pagubă.

S* mai spune că, iiberuşii acolo 
unde fac centre de motoculimă cu 
l-a;toare, vor Pune gi slujbaşi plătiţi. 
Vei putea căpăta tractorul să-ţi ari 
câne oiştea numai dacă înaintezi ru- 
gare timbrată, apoi să aştepti până 
ţi-se aprobă.

Dar s& zicem că se aprobă ce
rerile? One credeţi D-voastră haţi 
ţărani că, 86 va bucura şi va bene
ficia de aceste tractoare ce se cum
pără cu gacrif ciile băorşti pe care 
le face s ta tu l?  Din banii munciţi de 
voi şi storşi de perceptori cu doba, 
prin vânzare» mobilelor, v telor sau 
spargerea uşilor caselor voastre ? Vor 
beneficia tntt'adevgr ace5a cariau ne
voie ejuio? ? s g vor d 's'r bui după 
necesităţ leelectorale sau mai pe ro
mân» şte, după părul ş1 căc’ula li
berală.

Să nu mai fiţi şi cred că, nu sun 
feţi aşa crezători în apucăturile din 
ceasul el 12 lea al guvernului 1 ba
rai, care vă serveşte gogoriţa cu trac
toarele.

Voi fraţi ţărani, cu holdele voas
tre de un sfert, o jumătate sau chiar 
un jugăr, risipite în diferite hotare» 
veţi putea ara cu tractorul şi fără a 
nu ninvei şi sdrobi h aida vecinului ? 
Nu nici odată ! Tractorul plătit dc voi, 
nu este pentru voi ş!’n folosul vos
tru, ci, pentru liberalii şi ciocoiţu cu 
pământuri lungi şi late. Aşa cum 
are şi este Dl. fost ministru din ju
deţul nostru Aurel Vlad, care rână 
a fost sub ascultarea înţăleaptă a 
Diui Maniu, era mai iub tor de ţă
rani şi nevoile lor, dar cum deia o 
vreme s’a c'ocoit şi s ’a făcut iub tor 
numai de bani, a fost dat afară din 
partidul ţăranilor.

D-le Nedelcu!

nul Valdlştilor numai cs să facă pe- 
ded listei Nr. 1 pe csre figurează 
cri tnai detreabl şl de omenie oa
meni, csre sa trecut frumos şi su 
stat întotdeauna iu mijtojul munci
torime! In ajutorul lor şt s ang«jat 
pe fostul intendent Îs Casins pop. 
Română anume Boer loan cars prin 
declaraţii mincinoase calomniază pe 
uns dintre cele mai de cinste persoa
ne fiindcă in calitate de preşednte 
al Castnei a fost silit s l concediese 
pe acest Boar, care ss dăduse ia ce
le mai ruşinoase scandaluri, certări 
cu membrii Casinei şi falşiliclri de 
beuturi In Cadnl. Dovadă semnătu
ra a 163 de membri pe cererea de 
concediere şt alte dovezi care se a. 
fii la dosar oricând. Noi vom inte- 
tenta proces de dare In judecată 
pentru calomle contra declaratului fi-a 
cetora care-1 instigă având doveai- 
l s necesare şl motivele constitue ele
mental Infracţiune!. Numai atât pen
tru astfel de persoane de data acea- 
»ta. Vom reveni în viito.-,

Slmereaa.

tractoarele.
Pentru astfel de Domni s ’a  făcut 

şi povestea, care devin fapt in scurt 
timp, cu tractoarele.

Nu vă lisaţi amăgiţi, voi ţărani, 
de aceste promisiuni de fericiri a ţării 
cu tractoare. E un nou mijloc d© 
furi |i  jaf al lărănimei noastre.

Înlături cu liberalii şi slujile lor 
iubitori de bani cari sunt Vt ad i ş t i i  
din judeţul nostru oripăfiţi numai la 
băncile care încasează cametile şi 
ia 25 din luna aceasta vă feriţi şi 
de ciomag şi de roata pestriţată ca 
şi sufletul lor; înlăture ţii* şi cu votul 
vostru arătaţi Maiestăţii Sale Carol 
IMea că, voi doriţ- la tâ rn a  ţării pe 
dl Maniu ş. Mihalich , apărători ne
înfricat ai dreptur.-lor ţărăneşti, con
ducători ai partidului Neţ onal-ţără- 
nesc adevărat partid românesc.

Votati roata curată şi nepătată• 
C I R U S.

O plângere.
Ss prezintă la redacţia ziarului 

nostru an Iccuîtor al oraşului Orfştie 
şl ne roagă s l inserăm următoarele:

N-im ştiut piuă acum ci liberalii 
au pus jatariu şi pe străzile oraşului. 
In ziua de tâigul de vite sm dat vi
tele in ciurdă ştie-a eşit unul înainte 
şl le-a închis la grajdul taurilor. A- 
vâad bilete plătite In regală cu ce 
drept vine el s l închidă vitele oame
nilor. Noi ştim că avem legi şt sun
tem ietr’o ţară constituţională, Car nu 
ne m r|m  că acela care le-a închis 
credea că e pe câmp şi n-o fi vizat 
de pălărie că el de fapt poartă pă
lăria tot pe ochi de nu vede bne  pe 
sub ea. iar clteodată îşi mai umflă 
şl guşile ş atunci se acsţl de viteje 
de p« at,«zi şi le închide.

ş t i r i .
A PLOUAT fu toată ţara. Ia zi

lele din urmi a plouat în toată ţara, 
aşa că de acuma şi îa Mo’dov are 
pământul revn-ală. D*r pluaia a că- 
aut ia zilele din urm i nu mai ajută 
decât cucuruzilor şi fânaţelor. Pre
tutindeni g âal de toamnă, mazSea şi 
răpija se prezintă bins, f induă aiăi 
griul de tosmnă cât ş plant*h mai 
s is  pomenite au ajuns s l s . desvoU 
te Înainte de a fi venit secât*. Cucu- 
ruzele au Ia>â zlat pretutindeni, orz i  
de primăvară est: slab ta c-a mai 
m ire parte. In judeţul Tuto va nu 
se ia de pildă nici simânţa, D sas:- 
nunea a fost slab şi ovlsul,

9
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LA 11 IULIE începe munca de 
folos obştesc a t'neretuluf. In vara *- 
ceasta tinerelul prrmilitiar va fi con- 
central petlni munca d î folos obştesc. 
Este vorb* dc tineretul pmn4i!ar u- 
nîversitar şl ş :olar, Concentrarea se 
va face în trei serii a câte 20 z'le, 
dela 11 Iulie înainte.

*

SCUTIRE DE IMPOZITE. Se 
mai anunţi şl »ş» ceva. Anume: Mb 
nlsterul de Finanţe a Hrn's In silele 
acestea un ordin cftre administraţiile 
financiare, prin G«re le fafie cunoscut 
cl scuteşte de Imposlte pe timp de 
15 ani, pe cultivitorii ce vor fo'oai 
plmlnturile pânâ In prezent neculti- 
vabile,

•

O GROAZNICA EXPLOZIE la 
Moreui, O coaductă de g tze s’a spart 
şl mecanicii dela schela de petrol 
Ţinea ni viaănd pocniturile g z? lor 
att încercat a’o astupe. Dar n’au tre
cut nici trei minute dela începerea lu
crului şi a isbucnit o groaznici ex
plozie. Încăperea unde se afla con
ducta s’a umplut Intr’un moment de 
flăciri. Mecanicii şi lucrătorii Ce erau 
de faţă au început şi ei să ardă de 
vii ca luminările. O parte însă din 
ei logroslţl s’au aruncat In apa din 
b'zlnurlle din apropiere. Trei inşi 
au mărit, iar 10 sânt greu răniţi şl 
au fost dnşi la spitalul Bo'descu, 
pentru ■  H-se da îngrijirile de lipsi. 

•

NU SE MAI SCHIMBA legea con 
versiunii. In vremea din u im i s’a 
vorbit, cl guvernul ar avea de gâod 
s l  schimbe lrgea conversiunii, ertând 
datoriile ce nu au fost plătite. G «ver
nal a dezminţit aCum aceste zvonuri 
şi a declarat, c l nîcl o schimbare nu 
se va mai face In legea conversiunii. 

•

OAMENILOR nu le trebuie bani. 
Ministerul de Finanţe a trim's la Iaşi 
O tomulncare din care se vede că la 
regiunea Iaşilor au eftţtfgst oamenii, 
cu acţiunile împrumutului de tezes- 
trare, peste 60 de milioane Lei, ue 
cari Iasă nimenea nu i-a ridicat. Oa
menii au Ccmplrst aceste hărţii de 
valoare cam de s 1* şi s’au Împăcat 
cu glndul că acel bani sunt daţi, aşa

că nid nu s’au mai Interesat dacă 
au câştigat ori bs. Cercetaţl-V* şi D- 
Voastră ar.*ste acţiuni, ţi anume la 
cea mai aproplrtl bancă i omln<*assl, 
şi vă ridicaţi eventualele câf'gorl.

*
AU NĂVĂLIT, lîlcuste In ţ*rl. A- 

eum când lanurile de g<âa sunt mii 
frumoase şl pretutindeni par’d  rid 
tn raz*le soarelui ce-şi plimbă u«de. 
lei ea)de printre tipicurile lor îrver- 
alte, stoluri mari şi oegre de lăcuste 
au năvălit Ii ţară. Ele au năvăli*, c* 
burbjriide p* vremuri. sS roidi  toi 
In caHa !or. Aşa s’a Insâtnp1*! 11 co 
tnuna Peri prav* jad. Talcea şi altele 
din jurul acesteia. Stolurile de lăcus
te au distrus înslmtaţirile ş' pomii 
iruc !fieri. Stlenli au ceti t » j’to*re 
dela Bucur-şti, d r până la sosirea 
lor a’au vgznt nevoiţi s i se descoto
rosească singuri de ac? şti oaspeţi ne
plăcuţi. Cu toată strădania lor tuşă tu 
mare parte slm lnă urile au fost ni
micite.

*

UN SINGUR MEDIC la 10.000 lo
cuitori. Dăunfzi s’a flaut lt Brcure- 
şii congres il medicilo ■. Cu acest pri
lej s’a constatat că 10 000 de tirani 
primesc tugrijlree medicală dela un 
s'ngar medic, 3200 locuitori glzesc 
un s’rgur put de spital, Iar* 5307 
locuitori pot avea logr'jirca unei s'n- 
g ’re «ore ds caritate (fogrij toare de 
bolnavi). De aceea mor 89 la sută 
din copii înainte de an an ş’ 78 la 
aulă din oamenii mari bo navi Ut* a 
fi mi Car văzuţi de un medic. Triste 
lucruri 1

*
NUCII NU SE MAI POT 1ĂIA 

fără autorizaţia M a şterului Agricul
turii, M. S. R*gele a semnat allele 
trecute un decre l-lege prin care se 
opreşte a se mai tăia vreun nuc fără 
de autorlzzţU (Invo'rea) Ministerului 
Agricultorii. Iar dacă se d l acea au
torizaţie, propfetarul este obligat să 
plantez- 3 nuci tineri ps ac-laş teren. 
Pentru a se asigura de acesta, pro- 
p şelarul nucului il  at trebue sl de
pună la Stat 200 lei pentru fiecare 
nuc tăiat, pe cari nu-i mai primeşte 
înapoi decât dup* 5 ani dela planta
rea nuci’o şl numai dacă nufiii plan
taţi s’au print. Buni lege,

Daca doriţi să vindeti 
sau să cumpăraţi

Pământiul şl clftdirl,
Unelte şl maşini agricole, 

Animale de solu,
Lână, tămânţarl şl fructe, 

Cereale şl alte produse 

agricole :-i

Adresaţl-vă la Cooperativa agricola
„ A L . B I 1 N A "

Secţia Informaţiuni,
Orftştie Piaţa Aurel Vlalcu No. 11.

A v i z .

Am uns b a t o z l  cu vtaturltoare 
de 70 cm., pentru Care caut un tava- 
răş cu un motor Crc. 4—5 cat putere, 
am clientelă bună cel puţin 60 zile 
de lucru. — Doritorii se vor adresa 
pe adresa

MIHUŢ PETRU, BALŞA
p. u. Geoagiul de-jo«.

Una casă de fier mică
d e  v â n z a r e .

Informaţiuni la admln;s(retia g zete.

r

participă la expoziţia dela Paris
Tn cele  mai avantajoase condiţiuni.

Pentru 5400 Lei four-refour oricine pOate 
merge la expoziţia dela Paris, — vizitând 
timp de 12 zile Zagreb, Veneţia, Milano, 
Lyon şi Parisul.
Asociaţia „Transilvania-Turism" organizează în cu
prinsul mai multor judeţe din Ardeal călătoria la ex
poziţia dela Paris în condiţiunile cele mai avanta
joase din câte se cunosc până astăzi.
Preţurile sunt calculate astfel ca să poată participa 
şi aceia cari nu pot plăti zeci de m ii de Lei pentru 
această călătorie şi pe cari totuş dorinţa de-a ve
dea lume şi de-a se instrui î i îndeamnă s-o facă 
cu orice sacrificiu.

1. A R U L !

Itinerarul a fost deja fixat definitiv şi anume:
întâlnirea excursioniştilor în ziua de Duminecă 1 Augustla orale 5 p, m. 

‘n Timişoara Hotel Pension Central unde li-se-vor d stribul legitimaţiile 

individuale şi biletele de tren.

Duminecă 1 August ora 19.32 cu rapidul plecarea spre Zagreb.

Luni 2 August ora 6.30 sosirea în Za<>Teb-

Marti 3 August ora 8.20

Miercuri 4 August

Jii 5 August

Vineri 6 August

Sâmbătă 7 August 
Duminecă 8 August 
Lull 9 August

Marţi 10 August 
Joi 12 August

a. tn. vizitarea oraşului, o institutiunilar şi monumentelor 
mai de seamă 
d. m. liber
ora 22.25 plecarea spre Venefia 
sosirea în Veneţia
a, m. vizitarea oraşului, aici se pot Vedea palatele dogi
lor, Biserica San Marco, Candul Grand cu gondolele mi
nunate, peste 6 catedrale una mai grandioasă ca alta etc, 
d. m. liber
ora 19.22 plecarea spre Milano 
ora 23,50 sosirea in Milano 
noaptea cartiruire în Milano
Vizitarea oraşului Milano, Palatul artelor, Teatrul Scala, 
Piaţa, Domului, Biserica şi Coloanele sft„ Laurenfiu, Bi
serica sît. Ambrozie, Santa Maria della Grazie, etc, 
ora 15.15 plecarea spre Lyon 
ora 23.30 sosirea în Lyon, noaptea în Lyon 
o. m. Vizitarea Lyonului, cu instituţiile lui culturale şi even
tual împrejurimile apropiate 
d. m. liber
ora 23.50 plecarea spre Paris
ora 8.10 sosirea la Paris: Vizitarea expoziţiei.

CE SE POATE VEDEA 
IN  CUPRINSUL EXPOZIŢIEI DELA PARIS. 

Expoziţia are 14 secţiuni şi anume: I. de arte grafice şi 
sculptură. - II. a publicafiunilor, - III, de editură, cărţi şi 
reviste, - IV. filozofică, - V. problemelor sociale, - VI, ar
tistică şi technică, - VII. dituziunei artistice şi technice, - 
VIII. industrie şi artă casnică, - IX. architectură şi a urba
nismului, - X. construcţii şi beton armat. - XL decorafiuni 
de interior şi mobilier, - XII. modei, - XIII, turism şi trans
port, - XIV. sporturt.
Deasemenea la Paris pe lângă multe alte lucruri minunate 
se poate vedea: Catedrala Notre-Dame, Domul Invalizilor 
cu mormântul lui Napoleon, Pantheone, muzeul LuVru, ma
lurile Senei cu Vestitele sate poduri etc. etc.
In aceste 5 zile se pot face eXcursiuni facultative /a Fonta
inebleau, Versailles, Coasta de azur etc. cari durează fiecare 
câte o zi. Aici se pot admira palatele clădite de marii reni 
ai Franţei cu parcurile extraordinare precum şi locul de 
întâlnire a fntregei aristocraţii din lume in regiu ne cu o 
floră şi o natură de tot aparte.

ora 10.15 plecarea spre casă 

ora 11.59 sosirea în Timişoara.

t .  C O N D I Ţ I U N I L E  O l  P A R T I C I P A R E !

Costul partidpallei este de 5-400 Lei tn care samă se cuprinde: 
Preţul biletului de tren dela Jlmbolia Parts şi retour accelerat, vizele 
consulare, preţul legitimaţiei individuale de participare la expoziţie 
şl ghidul acolo unde se vizitează in comun orsşele prin cari trecem-

Toţi acela cari doresc să la parte la această excursiune, vor 
trebui să adresese o cerere de înscriere către Asociaţia » Transll- 
vanla-TurlsmH, biroul central pentru judeţul Hunedoara în Orăştte 
str• Gh. Bariftu Nr- 2 sau agenţiilor cart se găsesc publicate.

La înscriere fiecare va solvi suma de 1-000 let. — înscrierile 
dureaţi până în 15 Iulie a■ c-, f«r restul de 4-400 lei se vor solvi 
până cel mat târziu la data de 21 Iulie 1937. — La aceeaşi dată 
îşi va trimite flecare Paşaportul individual, taxi de paşaport la pre
fectura respectivă fiind 1 000 lei• — Acolo unde doreşte să parii 
cipe sot cu soţie sau copii sub 16 ani vor face un singur paşaport 
repartlzându-se această sumă pe grupa întreagă.

Plecare are drept să treacă peste graniţă în valuta noastră 
3. 000 lei sau un echivalent în valută streină. Aceia care doresc 
să facă cumpărături şt să cheltuiască mal mult se vor îngriji sin
guri de valută-

In cuprinsul expoziţiei se află restaurantul D-lul Andronic 
dela Sibiu astfel încât oricine va lua masa acolo va putea obţine 
condiţiuni de plată mai favorabile

Locurile fiind strict limitate, preferinţa se acordă în ordinea 
înscrierii.

In cazul când cineva renunţă la excursiune, sumele plătite nu 
se residue, dar se pot recunoaşte în beneficiul unul participant nou 
înscris care nu a plătit-

Conducerea excursianii nu răspunde de modificarea orarului 
trenurilor Internationale, de scăparea trenului, de pierderea baga
jelor, de contrabandă vamală, de accidente etc.

Fiecare poale să şi întrebuinţeze timpul aşa cum doreşte, în 
cursul execută îl programului în comun fiecare participant trebue 
să se conformeze dtspozittunilor luate de conducerea excursiei•

Un deiseblt avantaj prezintă faptul că fiecare va avea legitimaţie individuală 
la expoziţie, astfel că o va vizita în timpul pe care-l va crede mai potrivit, rezer- 
vându-şi timpul liber pentru excursiile facultative.

Deasemenea prezintă un deosebit avantaj şi faptul că ori cine doreşte să ră
mână câteva zile mai mult la Paris îi putem aproba despărţirea de grup şl poate ră
mânea la Paris sau îi altă parte 30 zile. —  Având posibilitatea să obţinem bilete cu 
valabilitate de 30 zile pentru retour, — vă rugăm dinainte să ne scrieţi această do
rinţă în cererea de înscriere pe care-o înaintaţi.

Scrieţi de urgentă pe adresa:
„TR AN SIV AN IA T U R I S M 11 
biroul central pentru jud. Hunedoara. 
ORĂŞTIE Str. Bariţiu Nr, 2. Telef. 14.

C 'e t i ţ i  i n  f i e c a r e  n u m ă r  a l  g a z e t e i  n o a s 
t r e  u l t i m e l e  i n f o r m a ţ i u n i  I n  l e g ă t u r ă  c u  
a c e a s t ă  e x c u r s i e .

Giram: Dr. ALEX. HERLEA. Tipuri! Tip«jgfiîlal «JkVMlMA" drtftiţ


