
A N U L :  X V I. (III.) ORAŞTIE, LA1'5 AUGUST 1937. Nr; 26.

Ţărani! Voi sunteţi nă
dejdea tării: In răsboiu voi 
umpleţi tranşeiefe; în timp de 
pace voi lucraţi şi stoarcefi 
rod ogorului românesc! Lu
minaţi-vă, deşteptaţi-vă ţărani!
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O  o m n u l e  A .  Ţ l a d ,
Recunoaşte că ai greşit:
Intre noi polemica de acum înainte este inutilă 

căci ne-am răfuit. După cum inutile s’au dovedit 
toate atacurile la adresa D-lor M a n i u ,  i> Iil i n 
i a  d i e  şi M i h a i u  P o p o v i c i ,  şi toate bat
jocurile (într’un limbaj care sa califică singur) Ia a- 
dresa D-lui Justin Pop şi a colaboratorilor să-i.

După votul exprimat în ziua de 25 Iulie, un 
lucru mai aşteptăm: se recunoşti că ai greşit.

Ar fi o mărturisire sinceră, cinstită, dreap-ă şi 
mai ales logică.

Şi iată dece:
Sunt aproape trei ani de când ne-am despărţit
Ne-ai luat gazeta — deşi aparţinea partidului 

pe care-1 părăseai — şi nici n’ara protestat, am scos 
alta şi ne-am văzut de drum.

Te-ai întitulat reprezentantul partidului Naţional- 
Ţârănesc şi săptămâni şi luni de zile ai afirmat pre
tutindeni şi deci şi în gazeta D-tale că în judeţul 
Hunedoara noi suntem dizidenţi.

Ai ridicat la rangul de prim aghiotant pe Dl. Dr 
Simion Câmpean, care pe timpul cât era prefect a- 
verescan te-a batjocorit ca nimeni altui.

Ţi-ai ales de secretar general pe A. Vernichescu 
pe care D-ta şi advocaţii D-tale l-aţi acuzat în faţa 
Tribunalului în şedinţă publică de nereguli numin- 
du-1 „duhul rău.“

Ai reprimit în partid pe Nicolae Bogdan pe 
care D-ta sub propie iscălitură îl excluse-şi din par
tid socotindu-I nedemn.

Ai scos din consiliul de administraţie şi de ia 
advocatura Ardelene! pe dl Justin Pop, numai şi 
numai pentru vina de a nu te fi urmat politiceşte, 
uitând că a sacrificat sute şi sute de mii de lei în 
timpul când Ardeleana era să-ţi scape din mână, şi 
au ajuns în consiliu oameni cari complotau împo
triva D-tale atund când Dl. Dr. Justin Pop sacrifi
ca sute de mii de lei pentru D-ta.

Ai început campania, aşa cum o ştie toată lu
mea, batjocorindu-ne prima şedinţă de comitet ţinu
tă de noi cei cari am rămas credincioşi partidului; am

răspuns şi noi deşi am fi fost bucuroşi [ca această 
polemică să nu fi existat.

Apoi într’o bună zi gazeta D-tale a schimbat 
frontispiciul şi s’a numit organ al partidului Naţional* 
Ţărănesc şi al Frontului Românesc. Nimeni n’a pri
ceput ce vrea să spună acest frontspiciu. (organ a 
două organizaţii cari erau în luptă acerbă)

Apoi te-ai lăpădat complect de partidul Naţio- 
nal-Ţărănesc şi de aci încolo în coloanele gazetei 
D-tale numită organ al Fr. R. şi în toate discursu
rile D-tale şi corifeilor D-tale ne-aţi numit interna- 
ţional-Ţârănişti şi comunişti, deşi ştiai aşa de bine 
că partidul nostru nu este nici una nici alta şi nu 
avem printre conducătorii noştrii oameni a căror ce
tăţenie română să fie discutabilă, după cum este al 
D-voastră Mirto şi alţii ejusdem farinae.

Ne-ai mai spus că suntem vânduţi jidanilor şi 
că suntem oamenii lui Auschnit, deşi ştiai că D-nii 
Maniu şi Mihalache, nu primesc bani de la jidani, 
după cum primesc D-nii Vaida, Haţegan, Mirto, Ti- 
lea şi alţii şi nici tovarăşi la vreo prăvălie jidoveasscă 
n’a fost nici un membru al partidului N, Ţ. aşa 
după cum a fost unul dintre aghiotanţii D-tale.

Cât despre Auschnit ştiai foarte bine că la 
toate alegerile în jud Huned. a sprijinit şi sprijineşte 
pe liberali.

Ai început apoi o campanie de întruniri cum 
n’a făcut nici un partid de când e România Mare şi 
nu te-a impresionat nici primirea de la Dobra şi nici 
cea de la Brad, ai răsculat în lung şi lat judeţul 
împrăştiind bani şi mai ales atâta urăl

Rezultatul 2.804 de voturi din 54549 voturi ex
primate, deci 4°lo

Şi dintre acestea câte sunt date de oamenii legaţi 
prin slujbe, prin avere şi onoarea lor de instituţiile 
bancare ce le conduci?

De acum înainte D-le Vlad, poţi fi Ministru, 
Prim Ministru sau orice ai dori, de câte ori pofteşti 
p e t r o c ă  o p i n i a  p u b l i c ă  a  a c e s t u i  
j u d e ţ  t e - a  s a n c ţ i o n a t  c r u n t  pentru 
toate inconsecvenţele şf pentru toate cutezanţele dfn 
ulifmul timp.
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Desffnţarea DtaJe politică în judeţul Hunedoara 
nu constă numai în faptul că organizaţia Naţ-Ţăr. 
pe care ai batjocorit-o si combătut-o cu o vehemen
tă demnă de alt scop mai bun, am luat de 5-6 ori 
mal multe voturi ca D-ta, deşi ai luptat cu toate in
gerinţele, ilegalităţile, banii şi ţuica unui regim „liberal" 
ei mai ales în faptul că la D o b r a ,  care 
te-a consacrat la 1903 în politica Ardealu
lui, din capitalul cărei consacrări ai trăit 
o viaţă întreagă, cu toate ca ai o filială 
a băncii D-tale, ai luat 90 de voturi ade- 
ca 4* din totalul voturilor exprimate, iar 
96* stau clar şi categoric împotriva Dtale. 
Iar la secţia de votare din Haţeg în cea 
mai românească regiune a acestui judeţ 
a i  l u a t S  ( o p t )  v o t u r i  deci 0,3*.

Şi după doi ani de crunte svârcoliri 
după atâta propaganda şi atâta cheltuială 
n’ai reuşit să iei nici atâtea voturi câte 
s’au dat din eioare listei eu roata turtită.

A d u ţ i  a m i n t e  D - l e  V l a d  
c u m  ş i . a  i s p ă ş i t  p ă c a t u l  Va- 
sile Goldiş, c a r e  t r ă d a t  v e 
c h i u l  p a r t i d  a l  A r d o a l t i l i x i .

Examinează deci, acest bilanţ cu toată 
obiectivitatea, fără patimă şi recunoaşte 
că ai greşit.

Este singurul act ce-1 mai poţi iace 
în interesul prestigiului D-tale.

S o l i a .

Io legi tară cu modal cum s’au 
făcut alegerile la Hunedoara, despre 
care am relatat In numărul nostru tre
cut dl Dr. Nlcolae Penescu, lost se
cretar general la ministernl de in
terne, şi vicepreşedintele organizaţiei 
■aţional-ţărăoiste din judeţ, a f cut 
următoarele declaraţii ilarului „Ade
vărul".

— „Am cetit o cotită In „Adevă
rul" de eri, care m’a surprins, fiin
dcă cate contrarie realităţii.

Nu-mi place să reproduc conver. 
saţiuni particulare şi regret că de 
data aceaata snnt obligat a’o iac. In 
aina de 24 Iulie am mers Împreună 
cu dl Constantin Bârsan, vicepreşe
dintele organlaaţiei liberale din Hu
nedoara, la preşedintele tribunalului 
Deva, căruia d. Bârsan i-a declarat 
că dezaprobi depunerea încă de acum 
no an a unei liste liberale camnilate 
cu semnul partidului naţional-târă- 
nesc (un cerc foarte pntin turtit la 
partea de sus). Dl Buram a adăugat 
că d-sa nu a cunoscut acest truc 
electoral nedemn de partidnl liberal 
(sic) şi regretă deasemenea că preşe
dintele biroului electoral nu a anulat 
acea listă primind contestaţia noastră.

S ’a mai tntlmplat că lista avea 
un candidai mort şi deci era nuli. 
D. B ara»  a cerut să se annlese lista 
liberali cu semnul cercul, care putea 
produce coniuiluni. Nu m*i era timp 
aă ie  tipărească noul buletine. Tre
buiau amlnate alegerile. La aceasta 
m’am opus eu.

Confuzia s’a dovedit a doua si 
cănd ţăranii au crezut că ne vo
tează pe noi şl an votat lista a 
doua de pe pagina întâia cu sem
nal an cerc puţin diformat.

in acest fel am pierdut peste trei 
mii de votări, cart deci na trebuesc 
adăugate listei liberale ct celei na
tional- ţărăniste, dând astfel 19.000

de voturi exprimate pentru noi-
Dar acesta na a fost singurul 

abuz.
In dimineaţa alegerilor s ’a bătut 

toba în satele din munţi anuntân- 
du-se amânarea alegerilor. Aşa se 
explică de ce din 95000 de alegă
tori au votat numai 53 000. Cum na- 
natlonal-tărăniştli erau foarte puter
nici în regiunea de munte, ei au pier
dut 20-000 de voturi prin neprezen- 
tarea acestora la vot.

Ceiace m’a îndurerat lesă a fost 
că s’a încercat coruperea ţăranilor cu 
băuturi.

Este cea mai mare greşală pe 
Care au făcut,o electorii liberali şl 
care s :  va întoarce in contra lor. Nn 
că vom da şi noi vinars, dar o vor 
face alţii. Noi nrmtrim dezvoltarea 
unei conştiinţe cetăţeneşti In ţărănime 
nu prostituarea voiului universal.

Mulţi muncitori şt ţărani au fost 
împiedecaţi s i voteze şi prin a.te mij
loace. Astfel trenurile n’au mai trans
portat grstait pe alegători pe direc
ţiunile In cari naţional-ţărăniştii şi so- 
cial-democraţii erau mai nume. oşi. 
Mulţi alegători au fost şterşi de pe 
listele electorale. Coincidenţă dure
roasă. Erau muncitori care aveau 
drept de vot la Csmeră, dar pe care 
nu-i mai aveau la judeţ, din voinţa 
arbitrară a primarilor liberali.

Dreapta a lost definitiv zdrobtlă
Obiectivai de luptă al nostru n’au 

fost liberalii, ci dreapta. Noi am fost 
atacaţi totuşi de liberal), dar mai ales 
de dl Vlad şi de extrema dreaptă.

Cele mai odioase calomnii s’au 
răspândit în judeţul întreg. Dl Mihi- 
lsche era desenat In caricatură ia bra
ţul unui ovrei care jefaia pe tirani, 
sub protecţia partidului naţional-ţă- 
răneic.

D Vlad cerea suprimarea d-lui 
Mantu îo n'rcnlrl pub lor. Am t e- 
bait «Ă ne aparim şi să ataCftm la 
rândul nostru.

Manevra liberală a eşuat
L beralii au urmărit, cu aceste a- 

legerl, s i  pr&voace o diversiune în 
favoarea dreptei. Este politica Inculeţ.

Dreapta a fost învinşi.

La recentele alegeri pentru Con
siliul Judeţean liberali s’au făcut de 
râs, clei prin metodele lor nu au lă
sat aceste comune s l  participe la 
votare. Motivul este bine cunoscut* 
d oarece aceste comuue au votai îu 
bloc la alegerile trece te din 18 Fe
bruarie 1936 cu o:nzia alegerii de 
drpatat a Domnului Gh ţi Pop cu 
partidul Naţlonal-Ţărâncsc ca sem
nal rost*.

Aceste comune sunt situate tatr’o 
regiune muntoasă înconjurate de dea
luri mai mult nepreducfttoare. care 
constau din râpe şi stîncl şi nu se 
pol întrebuinţa decât prin cultura vi
telor ocapaţiunea de clpetenie ce o 
au. încolo cumpără toate produsele a- 
limentare aiară de cartofii pe cere-i 
poate produce orice cultură de pro
ducţie este sub minimum de randa
ment şi recolta deficitară. Populaţia 
acestor comune fiind astfel nevoită 
a-şi câştiga ex,stanţa prin tăiatul lem
nelor, este ştiut că majoritatea lor 
„Stâagenarli" sunt angajaţi la exploa
tarea pădurilor prin Vâicea, Severin 
Goij, şi Dolj, ocupaţiune In care sunt 
specializaţi şi numai Iu felul acesta 
îşi pol agonisi existenţi. Ori pentru 
aceste alegeri şi au lisat lucrul ve
nind ca să voteze şi an pierdut tim
pul mai bice de o săptămână pe dru
muri ca apoi sosiţi acasă să fie opriţi 
Ca să meargă la votare, dându-le or
din autorităţile in acest ssns.

întrebăm pe această cale cum este 
posibili o prezentare al acestor comu
ne in Constiinl Judeţean câctd repre
zentanţii lor cu dreot de alegător se 
ridică ia circa 1.500 de votanţi care 
nu au fost lăsaţi să participe la vo
tare? Ciae »e va îngriji de soartea

RECOLTA PORUMBULUI peri
clitată. Situaţia reco tai de porumb 
se anunţă precară tntr’o b mă part? 
* ţării. In afară de Oltenia, Banat si 
jideţ<*le de nord vestul Trântiivjnid 
SttJ-Mare, Ztlău ş) C uj, unde porum
ba se prezintă satiaficator, (n restul 
ţării s.luatia se menţine gravă. Daci 
cel mult 10 zile nn p ’ouj» suficient — 
adi :t 30 milimetri), recolta va fi — 
susţin specialiştii — iremediabil per- 
dută.

orops i i  al acestor coauua din ju
deţ care nu au drumuri de comuni
caţie decât primitive atât spre Ha
ţeg câi şi spre Rosca-Montanl, iar 
comuna Meria nu are de lo: drum 
comunal pe care s i  poată trece ve
il cole ci transportul se face peste 
nişte dealuri ştiu coase durâadn-şl ce
le trebuincioase pe cârcă sau călare.

Cine va ridica glasul spre a se 
ameliora starea acestor comune sără
căcioase lisa t: Iu mizerie de vitregia 
soiţii. Cine va controla impunerile im. 
positelor j ideţena şi comunale pe ca. 
r» le plătesc aceşti contribuabili din 
grun, că spre ce scop se folosesc a- 
celea ? In fine cine va controla fon
durile la care contrlbue aceste comu
ne Ia fo'osol cărora nu s’a făcut ni- 
o Inbunittţire ?

Dacă vom cerceta amănunţit legi
le Ţârii cât priveşte dreptul de aşi 
exprima liber ori ce alegător dreptul 
său de vot, vom găsi disposiţiuni csre 
prevăd pedeapsa contra acelora care 
Impedică Iu ori ce mod pe alegători 
de aşi exprima dreptul lor de votare. 
Atunci ne întrebăm cine va lua mă
suri contra unei asemenea fără de 
lege ce au săvârşit liberalii In aceste 
comune cu ocazia alegerilor de la 25 
iulie 1937 pentru constituirea Consi
liului J udeţean ?

Se vor alătura la acest protest şi 
cei ce au io8t scurtaţi în liberal exe
rciţiu a manifestării dreptului de re
prezentare sau ce se va dovedi şi 
de data aceasta, că numai singa 
partidul Naţional-Ţărănes: luptă pen
tru drepturile ţărănime! şi cari dre
pturi trebuie să fie consfinţite prin 
Rglle Ţării 1

Dr. Octavian Cosmo, 
advocat, Haţtg.

m ia ie  ne iii
In alegerile din Hunedoara

Voturi furate naţional-ţărăniştilor.
Sdrobirea dreptei

Precizările d-lui Dr. Nic. Penescu — Procedeul regimului liberal
aţă de comunele Luncacernii Inferioare, Luncacernil 

Superioare, Meria şi Negoiui Rachitovei.
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Am învins în alaoerite judeţene pe întreagă tara.
O p c z i ţ i u  î n  a c e s t e  a l e g e r i  a  a v u t  p e s t e  

7 5 ^  f a ţ ă .  d e  2 5 ^  v o t u r i  a l e  l i  I n t r u ş i l o r !

Pe lâogi ţoale ptedecile, caii nl- 
le-a pas guvernul îa aceate alegeri, 
In Judeţul Hanedoara, partidul naţio- 
nal-ţiriaeac a întrunit peste 16 mii 
voturi aplicate pe roata curaţi, şi 
pevte 3 mii pe roata turtitl, deci (o 
total peste 19 mii voturi. A^est re
zultat îmbucărilor 11 avem acum, 
clnd ei sunt la putere, dar pes'e 3 
aiptlmâni, ctnd vom prelua noi fai
nele ţlrii, atunci să §tie ubăruşil câ
ţi pot ei num iri voturile pe degete!

Ţăranul neslra s’a săturat de ei, 
şi foarte mulţi tirani au votat cu li- 
băruşii numai de frica rlsbuaăril lor 1 

Din 1918 şi până a fi liberalii au 
guvernat numai prin teroare fără de 
legi, hoţii, şicanări şi cu minciuni.

Au desfiinţai fi nimicit averile 
statului, au acaparat bogăţiile ţării 
prin căi neiertate, au furat voturile şl 
conştiinţa naţionali. Au călcat in pi
cioare credinţa In D.m neieu, au pân
gărit crucea blândului Isus Christos. 
Au Incurij st necinstea, jtiul, furtul, 
imoralitatea şi sclavaj d modern In 
tara românească. Au nimicit Între
prinderile, cari prin sudoarea roml- 
nilor băştinaşi au existat pe peste 50 
ani in judeţul nostru. Au lăsat mun
citorii pe drumuri pieri lori de foame 
seci de ani, Cu scopul si-i umilească 
şi să-i sdavizez.. Le-a luat dreptul 
de a munci, de a trăi, până câad l-au 
vizat cerşlteri pe drumuri, şl umiliţi 
până |n măduva mlduvei oaselor lor.

Au impus pe ţărani cu biruri foarte 
grele, iar Întreprinderile liberalilor 
le-a scutit de dări, m is.ând că ei 
ocrotesc industria naţionali. In in-

— Unde ne duce politicianismul ? 
se întreabă „Solia Dreptăţii*. Şi ne 
arată morala de jif a partidelor de 
guvernământ, morala de parvenire 
Cu banii altuia. Ca dovadă grăitoare 
mai reproduce şi o parte dintr’un 
articol al d-lui Pamftl Şeicaru din 
„Curentul*, cu scăpărări contra par
tidelor şi electoralului.

Plnă aici e logic nu-i aia?
Dar acum vine concluzia .Soliei 

Dreptăţii Iat-o:
„Ura Vaidal Trăiască Frontul Ro

mânesc !*
Tronc Martţo! Bine o nimerişi 1
Oare Frontul Româaeac ce este?
Nu se înşiră el însuf latre parti- 

dele de dreapta?
Nu are nici o aspiraţie să aj .ngâ 

la patere?
Şi dacă nu are — de ce se ames

tecă în electoralul detestat de d-nul 
Şeicaru?

*
— Dl loan Gheorghe preşedintele 

Asociaţiei ieştilor luptători din Haţeg, 
— Ifi pune serviciile la dispoziţia 
d-lui Dr. Aurel Vlad, f. ministru, do- 
rlndu-i isbândi şi său&tite.

lablnda ca izbândă: atârnă de 
hărnicia colaboratorilor, pe cari dl 
Vild nici când nu i-a preţuit, cre- 
ătndu-se supra om, cc şi a scos

i duatrii au băgat tot jidani şl rapita- 
iiyti cio o d i ai lor, ca s* s’jgl mai 
de vreme şl ultima vlagă rămasă Io 
betal  nostru tiran. Au j fii |  chiar fi 
şcoala de agricultură din Gsoagiu şi 
fi-au losufit valoarea podaiui ei.

Au pus mâna pe toate minele de 
cărbuni şi aur, şi le au însuşit, deşi 
ştim ca lojii, că acestea erau pro
prietatea statului.

Ca un cuvâat au supus pe ţăranii 
români la zecinială, ca pe vremea 
iobăgiei. Au desfiinţat m orals!

Ş c u l m e a  n e l e g i u i r i i !  Du- 
p i toate pacostile cari le-au adus a- 
supra nesmului şi ţării româneşti, pu- 
nându-şi mască de „ î n g e r i  s a l 
v a t o r i "  peste obrajii lor de draci 
impeliţaţi, In anii din urmă au venit 
s l  zidească primirii, şcoli, să des Îs 
biserici din banii, cari i-su furat zeci 
de ani consecutivi, pentru a-şi ispăşt 
fărădelegile.

Cu banii ştorşi din sudoarea bie
tului ţăran Român, şi-au făcut acum 
fabrici, în cari numai cei de coloa
rea lor drăcească pot să intre.

Ltberabi subjugi temeliile Statului 
Român.

Romlnii, cari mai simţesc româ
neşte ai se ferească de ei, — ci ne 
vând şi sângele I

Cei 800 mii eroi români şi-au (năl
ţat sufletele la Ceruri pentru binele 
naţiune! romăne întregi, dar nu pen
tru anumiţi liberali, cari s c l i i n j -  
u e s c  p e  u r m a ş i i  s c u m p i l o r  
n o s t r i i  e r o i i

Geosgiu la 2 Aug. 1937.

certificate medicale de sub-om. Cu 
dorirea de sănătate mai merge, ca 
dl Viad să ss vadă simplu om, (*ju- 
tat de împrejurări şi colaboratori 
demni de stimă, iar nu de dispreţul 
D-Sale).

*
— Pe domnii „Frontlfti" li usturi 

că naţional-ţărlniştii nu iau de guler 
pe Auşnit, Blum, Ksufmann etc. şl 
sft dea cu ei In Murăş. Sc bucură nu
mai clnd dl Blum aj ată cu împrumut 
pe dl Vlad, pentru „Pruna* sau când 
jidovii şi alţi minoritari cercetează 
băile Dodonae, dupăcum se vede din 
comunicatele dela băi.

Asta se numeşte critică obiectivă
din partea Frontişiilor.

*

— Un accident curios s'a întâm
plat Mercuri, 23 Iun. 1937 tn Timi
şoara, circumscripţia IV.

David Roth, un cunoscut agent 
de maşini Singer se grăbea la e lf va 
clienţi şl avea s i  t.eacă peste calea 
ferată, ia o barieră.

Mergând cu grabă s’a împiede
cat de ceva şi a căzut aşa de grav 
cu capul de teragimcnt încât a ră
mas In nesimţire.

Intr’aceea venea acceleratul In 
vutt mare. Mecanic al nu a observat 
decât dels câţiva metri că cineva zace 
pe linie. Imediat a strâns frtns, dsr 
era prea târziu. Locomotiva gigantică 
trecu peste nenorocitul comerciant 
tăindu-i ambele picioare, şi strivin- 
du-i coşul pieptului,

Când fu scos de sub locomotivă 
mai trli«, d«r p â ii la spitalul B.g* 
a deceda.

Era tânăr, de 34 ani. In urma lui 
a rămas o văduvi cu 3 copii.

Iutâm >Htri de acestea, stupide, nu 
le poţi s-x plică decât cu vorba ţăra
nului.

„Aş* {-a fost scris".
Diez•

Cine intră din partidul 
National-Tărănesc 

în consiliul judeţean.
După totaiizarea rezultatului a- 

legerilor recente, Tribunalul Hune
doara a lăcut repari'zarea mtuda
telor consilierilor judeţeni.

Dela noi au intrat următorii 
12 consilieri şi anume d-nii:

Dr. Iustin Pop,
Dr. Tlrea Mihii,
Moga loan Fiîerul,
Şoiţ Petru,
Dr. Atirescu Ieronîm,
Dr. Herlea Alexandru,
Dr. Gora I. Moldovan,
Dr. Roman Iosif,
Turlea Simion,
Dr. Rişcuţa Aurel, 
lacob Iosif,
Lupuţiu Gh, loan.

A bonaţi „Solia“

electorală în
Na am suficiente cuvinte de re

voltă cari să le pun pe hârtie, 
pentru s Gfieta'decodenja vieţii noas
tre publice în plasa Geoagiu.

începând din momentul în care 
dl Mitiţă Constantinescu si-a pus 
piciorul în această plasă, s’a  inau
gurat sistemul pe care-1 continuă re
prezentantă partidului liberal si anu
me: corupţia In cel mai strict sens 
el cuvântului.

In recentele alegeri acest sistem, 
credem că si-a ajuns punctul culmî- 
minant. S’au aliat coade de topori 
dintre unii tiranii, cari s’au vândut 
pe bani şi pentru câteva suie de lei 
sau câteva litre de ţuică au vândut 
Ardealul şi pe fruntaşii sfii- Dacă a- 
ceasta am putea-o explica prin ne* 
priceperea unor ţărani, nu o putem 
însă ierta unor intelectuali, cari au 
promovai această corupţie. Des gur 
că aceştia sunt nişte inconştient) şi 
m zerabili, — cari In fata dezvoltării 
politice a Ţarii româneşti vor rămâ
nea răspunzători, pentru toate con* 
secintele încotro ne vor duce aceste 
sisteme.

Şi să concretizăm aceasta: S’au 
aflat unii conducători liberali, cari 
lipsiţi de ultimul bun simţ, au băut 
până la refuz şi stare de ebrietate. 
Aşa s ’a  băut în cârciuma din Poiana 
în ziua de Miercuri înainte de ale
geri. Apoi în noantea de s'eu a- 
flat unii cari au dormit piin cârciuma 
lui Cigmăianu, fiindcă n ’au putut

Primăria oraşului Orăştie
să-şi împlinească
datoria!

De doi ani de zile s’au înmulţit 
în hotarul comuna Orăştiei, c ă l ă i i  
p ă m â n t u l u i  în aşa măsură că 
este ameninţată cu totală distrugere 
recolta porumbului.

Stând de vorbă cu ţăranii, pro
prietari şi lucrători a  terenurilor, am 
aflat de la ei, că în timpurile mai 
vechi, ecesti prim jd>oşi guzgani a  
câmpului erau stârpiţi de câinii» cari 
umblau pe câcnp fi de vulpile, cari 
circulau şi pe luncile Orăştiei.

De când însă, ss aplică, până la 
exagerare, regimul vânăloresc de 
ocrotire a  vânatului pentru vânători 
şi de stărptre a vulpilor» am ajuns 
să ne vedem recolta distrusă de 
cătăii pământului.

Inyităm deci» pe această cale» pri
măria urbei noastre, ca să ia mă
suri de rigoare pentru apărarea re
coltei câmpului nostru.

Dacă legea vânătului a  apărat şi 
apără iepurii pe seama vânătorilor, 
alunei legea mai principală a drep
tăţii, trebuie să ne ocrotească şi re
colta noastră împotriva invaziei că
lăilor pământului, cari alături de ie
purii, ocrotiţi de legea vânatului, — 
s’au înmulţit aSa ti® tare*

Noi publicăm aceste dor.nte ale 
cetăţenilor Orăştiei, însă avem slabe 
nădejdi că vor fi luate în seamă: 
pentrucă Dl Primar e mare vânător. 
Şi abunăseama că se gândeşte mai 
mult la iepurii D-sale, decât la po
rumbul cetăţenilor Orăştiei*

pl. Geoagiu.
merge mai departe de beţi ce erau. 
Anoi s’au dus furiile de ţuică chiar 
până la Mermezău Văleni. Apoi s a u  
împărţit b ini şi beuturâ spurcată» de 
cari oamenii cinstiţi nu s’au aţine, 
căci îi bate Dz e u  să se atingă de 
ea, — fiindcă liberalii iarăşi de pe 
spatele lor o vor lua.

Dupănceia au promis fel de fel de 
lucruri. — în legătură cu subvenţii 
fabuloase de zeci de mii de lei. — 
cari desigur nu le-au împlinit şi le-au 
promis pentru a  amăgi poporul.

Aceşti mizerabili nu au pregetat 
în toată campania să îndrepteze a- 
tacuri personale murdare Inpotrîva 
fruntaşilor noştrii şi mai ales împo
triva mea, cari însă nu mă alterează, 
fiindcă Ştiu că ei altă armă n ’au a- 
vet decât calomniile murdare şi co
rupţia, — pentru cari voiu face şi 
proces.

Totuşi am credinţa fermă că po
porul la vremea sa va şti să le dea 
răspunsul care-1 merită şi noi le pro
mitem că îi vom învăţa minte căi 
mai curând şi le vom arăta> cum 
trebue să se poarte cineva întro so
cietate civilizată şi le vom clonla 
scurt bădărăniile şi mojiciile, cu cari 
cred ei că vor putea să intimideze 
populaţia cinstită şi demnă a  plasei 
Geoagiu.

Noi ne stimă u  adversarii politici, 
— afară de aceia cari nu cunosc 
măsura unei purtări şi a  unei ac
ţiuni politice demne şi de răspun
dere.

Noi nu ne intimidăm şi aşteptăm 
senin ziua ca să dăm răspunsul ho- 
târî! tuturor acestor nelegiuiri,

Adv, Sabin Viorel,

I. S

Un orăştian.

Cum s’a făcut campania
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Declaraţia unui
In legătură cu înşelăciunea llbe- 

rată, de a pane o listă ca ros te tar* 
tită în frunte cu dl Petru Groza frun
taşul nostru din Băita ne trimite ală
turata declaraţie pe care o publicăm 
cu plăcere:

Subsemnatul Petra Gross panto
far, domiciliat în Biiţa declar că, nici 
când nu mm dat declaraţie conducă 
to/ilor partidului liberal, ca ai nai 
candideze pe lista nr. 2 cap de listă 
sub semnul „roata tnrt)ti“ pentru a» 
legerea consiliului judeţean din Hu
nedoara. Revolta alegătorilor din ju
rai Bftiţei, ciad s’a pus in sarcina 
mta această apucătură, era sf fie 
fatală' pentrn mine şi cei 8 copii al 
mei, Incit numai norocul m’a scăpat 
de moarte, iar populaţia alarmată,

ŞTIRI .
PERSONALE. Dl Dr. Alexandru 

H e r l e a ,  directorul gazetei noastre 
împreună cu dl adv. Gheorghe Voi -  
ş a n  f. primar al oraşului Orlştie şi 
dl Iosif D e m e a secretar general al 
tineretului din jude}, au plecat silele 
trecute In Franţa pentru 3 săptămâni. 
După reîntoarcere dl Dr. Herlea îşi 
va relua ocupatiunile la gaxeti.

In lot acest interval conducerea 
gazetei o are dl protopop Vaier P a- 
v e l o n i u  prezidentul org. de plasă. 

•

NUMIRE. D-nul Marius H . F i n -  
t e s c p, licenţiat In drept, fiul d-lui 
judec, preşedinte Nicolae F i n | e s  cu, 
a fost numit ajutor de judecător In 
comnna Tulnici judeţul Putna. Dorim 
noului ajutor de judecător mult no
roc In noua carieră.

♦

DUMINECA In 1 August 1937 a 
avut loc In biserica română unită din 
Simerfa ceremonia religioasă a căsă
toriei d-lui Locotenent B o g d a n  Va
cile din Regimentul 92 Inf. din O- 
răflie, Cu d-şoara Anuja T urn  e r e .  
Dorim tinerilor căsătoriţi mult noroc 
şi fericire.

•
DECES. In luna trecută a decedat 

tânărul Zeno B a i cu, fost easier al 
uslnel electrice din localitate, fiul d-lui 
revizor şcolar Constantin B a i c u . — 
Deşi târziu, — din cauza alegerilor, 
ţinem să transmitem pe această cale 
părinţilor îndoliaţi condoleantele noa
stre cele mai sincere.

•
BANI NOUI de 1000 lei. Banca 

Na|lonală a României va pune Iu cir
culaţie, cu începere de la 1 August, 
anul acesta, bani noul de 1000 lei. Ei 
vor fi f Acuţi dintr’o hârtie alba curată 
fi bine satinau cu ceva mai groasă 
ca pănă acum. Pe o fată vor fi de 
o culoare verde închis, iar pe cealal
tă, galbeni, roşii, albaştrii deschişi şl 
negri. Mărimea acestor bani vor 1- 
de 181X105 mm.

*
LEU ROMÂNEŞTI, bancotele de 

hârtie aflttoare In alic ţări, se pot adu
ce înapoi In (ară, până la 31 Octom- 
vie 1937, fără nici o formalitate con
form holârlrl ministerului de finanţe. 

*
NICI UN CĂLĂTOR, care pleacă 

in străinătate, nu poate avea asnpra sa 
decât cel mult 2000 lei, dar nu Ia bani 
de hărtie, ci monetimetalică. Scoate
rea din |ară a biletelor Băncii Naţio
nale a României este oprită.

•
AVIZ. Avem onoare a vă aduce 

la cunoştinţă că in urma interveotiunii 
făcută d t Uniunea Camerelor de Co-

vrednic fruntaş
Care îmi ameninţa acum prin boicot 
existenta mea.

Rog s i publicaţi făr ă întârziere iu 
loc de frânt* In gaz«ta Dv. dttplce 
atâtea gtztfke m’au încărcat pe mine 
cu această ispravă — că ea, de?I cu 
familie grea, — am fost voluntar ro
mân, care am ficat războiul, vărsând 
sânge pentru |ară, nu numai că nu 
mă d;dau la astfel de apucături 
pentru a fi confundat cu fostul mini
stru Dr. Petru Groza, p re şed. Fron
tului Plugarilor, dar n’am avut nici 
când, nici in clin, nid In mânecă ni
mic cu partidul liberal, pe care l’am 
Combi tu t totdeauna pe faţă.
Deva, 26 lalie 1937.

Cu stim ă:

Groza Petru-

mert şi de Industrie, Ministerul finan
ţelor a binevoit aă aprobe ca terme
nul de 15 Iunie a. c. pentru Intro
ducerea registrelor la micii comer
cianţi şi industriaşi pe baxa legii 
timbrului, să fie amânat până la 15 
Septemvrie a. c.

Intre timp, Uniunea va stârni din 
nou pentru modificarea ari. 4 par.
19 şl art. 75 din legea timbrului, in 
sensul ca s t  nu mai fie obligaţi micii 
comercianţi şi industriaşi a ţine re
gistre.

Comunicându-vl cele ce preced, 
spre a aduce la cunoştinţă cetitorilor.

Deva, la 28 Iunie 1937.
Camera de Comerţ şi
de Industrie din Deva. 

•
AVIZ. Medicul dentist Dr. S. Seid- 

ner dm str. 1. G. Daca No. 1 sus
pendă consnlaţiile dels 9 August— 
26 Auguat a. c. fiind călătorit.

•
CONCURS. Comitetul Gimnaziu

lui de fete Orăştie, publici concurs 
pentru aprovizionarea internatului cu 
pâine, lzpte, carne şi coloniale.

Ofertele Închise se primesc la Di
recţiunea gimnaziului până in zina 
de 25 August c.

Orlştie, 2 August 1937,
p. Preşedinte: Z. S t a n c 1 u. 
Secretari: M. Mo s o r a .

*

LUMEA SUFERINDA din impre- 
jarimile Orăştiei, exceptând pe cei 
cari necesită operaţii mari sau *unt 
bolnavi de baaie molipsitoare, găsesc 
tratament la Spitalul din Orăştie din 
str, Dr. Babeş Nr. 3 (Cftminul de 
bătrâai) contra unei taxe de 28 Lei 
pe zi, C?i săraci cari vor aduce cer
tificat de paupertate vz i l  de Per. 
cep|la locală, vor fl câuia{i gratuit.

Direcţia Infirmeria de Slat 
Orlştie.

•
AVIZ. Ex»m*nele de admitere In 

clasa l-a de nceu, corigentă, diferen
ţă, şi particulare lucep In slua de 1 
Septemvrie la orele 8 dimineaţa.

Examenele de admitere In clasa 
V-a în nua de 4 Septemvrie.

înscrierile |n liceu se Iac pe ba
za unei cereri timbrate legal şi îna
intate Direcţiunii liceului p in i inel.
20 Augast a. c.

Corigenţii şi particularii prezintă 
cererea de înscriere după încheierea 
situaţiunii examenului dm sesiunea 
Septemvrie.
înscrierile tu internat se fac până la 
data de 15 August.
Orjfştie ia 3 August 1937.

Direcţiunea.

PRIMIREA ELEVILOR surdo
muţi In institutul din Timişoara. In 
Institute! de surdo-muti din Timişoa
ra se primes* el evl sardo-muti 
In etate de 7—12 ani. Părinţii care 
au copii surdo m ţi sunt rugiţi să 
îns'ntez* cererllr pentru primirea 
pâaâ la 15 Augast v. c. D’rerţ'uoe’a 
acestui Aşezământ sir. D;J * No. 16 
Tim'şoara, împreună cu următoarele 
acte: certf'citde naştere, certf cai 
de cetăţenie română, «■ert ficat medi
cal şl In caz că nu d’sp tn  de zv*re 
certificat de paupeit'ta vizat de Per
cepţie. C*i ce sunt lipsiţi de m'j oa- 
ce materiile pe b»za certificatului 
de paupertate vor fi primiţi ca b jrsleri 

•
CURSURI PENTRU desivlşlrea 

învăţătorilor. La Lipova In sila cea 
mare a băilor, s’an desch's nu de 
m-ll cursuri pentru desăvârşirea cu
noştinţelor învăţătorilor. Deschiderea 
(i organizarea acestor cursuri a fă
cut-o dl învăţător Gmrge B:uraa, 
preşedintele învăţătorilor tineri din 
toată ţara. La deschiderea corsari
lor au luit parte numeroşi iruntaşi 
ai vieţii uoastre publice şi nn mare 
număr de învăţători din toată ţara.

Judecătoria Mixtă Orăştia, Secţia c, f.
Nr. 2526—1936 c. f

Publicaţiune de licitaţie
$i condiţiile de licitaţie.

In cauza de executare pornită de 
urmăritorii loan Olarlu dm Orăşti- 
oara de-siis, Dr. Aurel Baciu din O 
răştioara-de-jos, păr. Baz<l Boteanu, 
Dumitra Cetcin, Petru Matelu şl Petru 
Gavriloiu din Ludeşti, contra urmări- 
tului Lie Gavriloi 1. loan din Luceşti, 
la cererea urmăritorului Basil Boteanu, 
Judecătoria o-două licitaţiune execu
tions!! in b»za ari. 144, 146 şi 147 
din legea LX. din 1881, asupra Imo
bilului inserts in c.i. a comunei Cos- 
teşti din circ. Judecătoriei Mixt: O- 
râşiie Nr. prol, c. f. 360 sub A. f  1. 
Nr. top. 1205 iânaţ In întindere ae 1 
jug. 570 stp. ca preţul strigării de 
15.000 Lei pentru Încasarea creanţei 
de 16.301 Lei eapital şi accesorii, in
terese de 3 ^  dels 16 Martie 1936, 
cheltuieli de proces şi de executare 
de 750 Lei, f-xrte până acum, chel
tuieli de 400 Lei.

Fxesză termen pentru ţinerea lf- 
ciiajlunil pe ama de 19 August 1937 
ora 10 ia localul oficial ai Jndecaio- 
nei Mixte Orlştie, parter.

In baza art. 160 legea LX. din 
1881, şi a legii pentru unificarea unor 
d.spez.ţiuni referitoare la executarea 
silită din 1930, condiţiunile de licita
ţie se sisbileso după cum urmează:

1. Imobilul supus la licitaţie nu 
poate fi vândut cu preţ care nu de
păşeşte preţul strigării (art. 7 leg. 1930)

2. Cei cari voiesc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul ju
decătoresc, drept garanţie, 10$ din 
preţui de strigare m numerar sau să 
predea aceluiaşi delegat chitan|a de 
depozitarea judecătorească prealabilă 
a garanţiei, să semneze condiţiile de 
licitaţie (an. 147, 150, 170, l<g:a LX 
dm 1881, art. 21. XLI. 1908) — şt sa 
facă proba cetăţeniei române cu cer
tificat de naţionalitate, care se va a- 
nexa la procesul verbal de licitaţie 
conform ord. Nr. 47,441 — 1927 M. I.

3. Fiscul, precum şi cred.torii pri
vilegiat! sau ipotecarii, sunt dispen
sau de garanţie in calitate de licitanţi.

In caşul când licitantul, in baza 
legii pierde gtranţa, licitantul scutit 
de darea garanţiei este dator s t  de
poziteze judec&toreşte suma cores
punzătoare garanţiei in termen de 8 
zile dels primirea somaţiunii secţiei 
r. f. (an. 21 XLI. 1908, — art. 15, 
XV. 1911).

4. Dacă nimeni nu ©feri mai mult, 
Cel care-a oferit pentru imobil un 
preţ mai ridicai decât cei de strigare, 
este dator s t  complectele imediat ga
ranţia fixaţi dupâ procentul preţului 
de strigare, până ia acelaş pi o cent 
al preţului oferit. Daci nu Îndepli
neşte această Indaltrire, nu se va

({nea seamă de oferta sa şi nu ma 
poate lua parts la licitaţie, care se v i 
continua fără «m irare.

Cei scotlţi de garanţie nu sunt da
tori să depănă sum* Coresp<*»z(toare 
-omple-tării garanţiei (art. 25 lfgea 
XLI. 1908).

5. C im părătorul e dator al plă
tească pre(nl Împreună cu interesele 
de 8 $  in ziua liel»8r|i, in rate egale 
la Administraţia Financiară Deva ca 
casierie pentru depositeie judiciare, 
şi anume: prima rată ia 15 zile, * 
doua in 30 z 'l \  era de a treia in 45 
zile xocot'te d 'la  data <3 id licitaţia a 
rămas definit vă. Garanţia se va so
coti in ultima r« t| (ari. 147. f. art. 
150 ’egea LX. 1881).

6. Cumpărătorul este dttor să plă
tească impositele imobilului scadente 
după ziua licit aţiunii, şi impozitai pro
porţional prevăzut de ari, 15 paragr.
8 din legea timbrala’, acest din urmă 
in termen dr cel mult 30 iile, soco- 
t't dela rămânerea definit vă a licita
ţiei, precum şi eventualele alte sar
cini, cari in baia legilor existente ar 
greva Imobilul precum şi tax < la fon
dul c. f.

7. Dacă in 8 zile dela şina licita- 
ţianii nu se face vre-o reclamaţinne, 
sau dacă in decurs de 15 sile dela 
aceiaşi dsti nu se face supraofertă, 
instanţa c.f. va libera cum păr «torului 
un certificat de cumpărare, in biz» 
căruia cumpărătorul posti lua In po
sesiune imob Iul cumpărat (srt. 180, 
leges LX. 1881 şl art 27. XLI. 1908) 
Insă in conformitate cu disp. art. 35 
şi 47 din legea tmbrulni, punerea in 
posesiune se va face numai după 
justificarea plăţii impozitului propor- 
ţonal smintit la punctul 6 de mai sus.

8. Instanţa cărţii fnnduare, va or
dona, intsbalarea dreptului de pro
prietate asupra imobilului pe numele 
cumpărătorului, dacă licitaţia a rămas 
definitivi şi dacă cumpărătorul a În
deplinit condiţiunile de licitaţie, in 
special daci a plătit Întreg preţul de 
cumotrare (ar». 182, legea LX. 1881).

9. Dacă cumpărătorcl nu indepll- 
neşie in termenul fixat condiţiunile 
de licitaţie, pierde garanţia, Iar lici
tantul scutit de garanţie, este dator 
ca in 8 zile socotite dela inmanaarea 
somaţiunii dată de c. f. să depănă in 
depozit pdecitnrrss sama garanţiei 
(ait. 21. XLI. 1908), apoi la cererea 
oricărei părf, Instanţa c.f.va ordona 
a nonă licitaţiune (ait. 185 LX. 1881).

Condiţiunile de licitaţie ae pet ve
dea in orele de birou U instanţa cărţii 
fnnduare (str. Gh. Birlţiu No 9) ai 
la Primăria comunei Costeşti («rt, 147 
punct g. LX. 1881).

Un exemplar din această pnblica- 
ţinne se trim'te pentru afişare Pri
măriei comunei Costeşti. pentraca 
condiţiunile de licitaţie aă poată fi 
vizate, cile an exemplar ae va tri
mite primăriilor comunelor Bucium şi 
Ludeşti pentru publicitatea legală, in 
sfârşit se llbereaz! reprezentantului 
urmăritorului extractul legal alpubli- 
Ctţiunii de licitaţie, pentru o singură 
inserare in Buletinul J ast'tlei d n Cluj, 
(art. 152 LX, 1881, ari. 25 legea XLL 
din 1908).

Această pnblicaţiune se va Înmâna:
1. Adm nistrsţia Financiari Deva. 

2 Primăriei comunei Costeşti, 3. Pri
măriei comunei Bucium. 4. Primăriei 
comanei Lud şt*. 5. Dr. Alexandru 
Herlea advocat cu Ex rssul public a- 
ţtunii Orăştie. 6. Gh*orghe Voişan 
adv- curator Orăştie. 7. Moştenitorii 
lui Iile Gavriloi 1. loan Ludeşti. 8. 
loan Oianu preot Orlştioara-de-sus.
9 Dr. Aurel Baciu Orăştfoara-de-jos,
10 Dumitra Cateta Lud şti. 11, Petru 
Matei Ludeşti. 12. Petru Gavriloi Lu
deşti. 13. Percepţia de stat Orlştie. 
14—16. Ls dotar.

Orăştie, ia 31 Decemvrie 1936.
J adecă'or, ss. Dr. T. STAN. 
Dlr, c. f. ss. B. NESTOR.

Pentru conformitate,
Grefier: ss. ROMOŞAN.

Cetiţi „Solia“
Uliul l ai. «UI. HBKfclA, Tiparul Tipografiei .LUMINA* OrăşUt,


