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La noi, —  nu comunism, ci pavăză contra co
munismului prin educarea individului întru liber
tăţi personale, în loc de cultul sclaviei —  în 
tru întărirea proprietăţii individuale cu toate 
corectivele cooperatizării ca înalţă munca 3I în 
lătură exploatarea capitalistă-
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Corupţia
electorală.

Lî-a fost asa de bine venit celor 
doi ciocoi: Vaida si Vied, să erunce 
cu piatra asupra alegătorilor noştri 
ţărani, făcându-l d -  ocara lumei, că 
sunt cornut', cari pentru un pe har 
de beutură sau pentru o bu-aiă de 
câm a| tai vând sufletul celor, ce-i 
cumpără. In felul acesta meşteşugit 
vreau cei doi cioco', cari n’au la 
inimă poporul, să-si ju s tice  căderea 
catastrofală, ce au îndurat în alege
rile administrative de curând decurse.

Ei fac tocmai ceace exprimă po
porul nosteu, în z cala: Pane vina pe 
sacald, dacă face pânza rară- As» 
şi frontal frânt al lui Vaida-Vlad, 
dacă i-s’au rărit voturile până la dis
pariţie, aruncă v na asupra corup
ţiei electorale, că aceasta a fost su
cala, care li-a rărit pânza până ia 
destrămare totală.

Această acuză asupra pop ruiui 
nostru cuprins în masele electorale, 
este foarta Caracteristică pentru cei 
doi sinistr&ti politici, răci ea dă do
vada cea mai convingătoare asupra 
felului de a gândi ai lor fi ea mai 
trădează sl tendinţa, că e aruncată 
cu gândul de a  trage concluziunea, 
că poporul nostru nu e copt pentru 
votul universal, el deci trebue res
trâns în condiţii severe pe terenul 
drepturilor cetăţeneşti si poltice si 
supus diefature-, — un v e th u  cân
tec acesta al lui A. Vlad, care da
tează de atunci, decând si*Q pus 
mâna pe moşia dela Bobâlna si s’a 
făcut domn de pământ, doar până 
acolea bătea chiar In apele socia
lismului.

Cine va cuteza, să conteste, că la 
noi corupţia electorală e o tristă rea
litate? Eu susţin, că nicăiri nu este 
asa de cultivată si cu a la  mijloace 
diavoleşti desvoltată ca la noi, unde, 
cum em spus-o de atâtea-ori, vieta 
de psitid e dusă la gradul nebuniei. 
Dar e o păcătoşenie, să arunci asa 
numai piatra ş: să nu cau t, că de 
unde vine aceasta corupt: bihtate a 
poporului nostru. Eu voiu spune în 
acest articol cuvântul adevărului a- 
supra chestiunei.

Corupt a electorală e un păcat 
strămoşesc in sensul, că ea a luat 
început deodaiă cu dreptul electoral, 
uşor a  înţelege deci, câ extirparea 
ei e una dm problemele, a  căror 
bună desiegare e de minimă, poete 
chiar de ultimă posibilitate. In deo-
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seb la noi, unde nu există viată de 
stat, ci de aceasta poate fi vorbă 
numai prin viata de partid iar elec» 
ţarismul e cons deret de o artă supre
mă decât care nici una alta nu poate 
da un ma! înalt prestg’u cetăţeanu
lui. La noi singur numai marâstrul 
elector e cetăţean de valoare, care 
ooate spune, că educe aport vieţii 
de stat. Tot» ceilalţi cu altă conceo- 
tie asupra vieţii publice si cu alte 
abilităţi fi aptitud ni, sunt pur si sim
plu inferiotităti negligeab’Ie.

In acest electorism desfrânat t i 
ranul nostru e partea pasivă si do
mnii electori sunt acei*», cart orga
nizează şi duc la îndeplmre ofen 
ziva de commpere a  lui.

Avem apoi ş: o a.tă specialitate, 
care explică corupţia electoral. Ale
gătorul din vechiul r< gat a  evoluat 
în asa condiţii de ruşinoasă ticăloşie 
ca cetăţean el tării, că nu putea să 
iee nici un avânt spre oareşcareva 
etică electorală* Lui nimenea, nici 
un glas nu i-a grăit de o cinste elec
torală, de unde ar fi putut el deci să 
ştie, că există şi cinste în eh geri, 
care se manifestă în demnitatea ce
tăţenească ?

Alegătoiul din Ardeal şi Banat 
s’a  dedat corupţiei, pentrucă aşa a 
vrut regimul maghiar, care îşi recruta 
deputat i guverna c.enîah din ţinutu
rile locuite de naţionalităţi, pe când 
teg unite neaoşe ungureşti ah giau 
deputaţi kossuth şti, Va să zică su
feră alegătorul nostru de o boală 
veche, menajată în peitnanenţă ast
fel ea pe calea succesiunei genera- 
t «lor a trecut dela tată la f u apoi la 
nepot.

Rămâne un adevăr bine ficsaf, 
că educaţia cetăţenească în trecut 
înadins a fust dată uirârii totale, doar 
desele dominante şi neamul stăpâ
nilor de ieri aveau supremul interes 
de a tinea poporul îa cea mai nea
gră întunecime, în alcohol şi boale, 
ca să poată apăsa cur picorul cât 
mai tare asupra gâtului lui* Ş atunci 
e mirare, dacă helotii nu aveau mân
drie cetăţenească şi orice avânt spre 
această mândrie se îneca în bsu- 
tură şt în celelalte mijloace de co
rupţie electorală?

Suntem în România mare de acuş 
20 ani, s ’a făcut oare în acest timp 
ceva pentru combaterea dacă nu 
pentru extirparea corupt et electorale?

— Aşi S’a întâmplat chiar contra
rul: «eu  inventat şi aplicat '-ele mai 
infernal mijloace pentru a o învâr
toşa şi mai mult. Mer tul pe acest 
teren t-se revine inde^seb concepţiei 
ultras celerate a  liberalilor, cari cu 
metodele şi mijloacele inventate de 
diabolf8mul bizanţ nismului lor, au 
fă ;ut, ca alegerile să fie cele mai 
grozave orgi, în can alegătorii sunt 
tăvâliti în cea mai dob tocească mo
cirlă a decadenţii morale, la care 
poate ajunge fiinţa de om. Mai ales 
în judeţul nostru, parudul Lberal cu 
afa z,8eie .tradiţii istouce" ale lui, 
va tiebui, să păstrez-. în spirt Pe ce
lebrii electori al ior: Constantinescu 
Poku, Gută Tătărescu, loan Panai- 
tescu, Mitită Constautinescu, Const, 
Bursan, et tutti uenti, ne mai po
menind pe Oprea Mvcea, de care 
mi-se spune, Că şi liberalii s a u  în- 
gretofat.

Dar înafsnă de mitloacele directe 
de corumpere, la noi au contribuit şi 
şi alte cauze, cari ndirect au înuro- 
8 st corupţia electorală.

Ce judecată să-şi li făcut popo
rul nostru asupra valorii dreptului de 
vot, când a  văzut te a  mai temerară 
şt cea mai neruş natâ scelentate a 
guvernului liberal dela 1922 fără coz 
asâmunătoi în istoria alegerilor tufu- 
îor ţărilor dm lume, când ministrul 
de interne de atunci: Anhur Vâito- 
mnu, — sc 8pune, că adevăratul lui 
nume a  fest Wcithofer — a dat or
din drect împotriva legii, ca în 6 
Martie 1922, seara ia 6 ore să se în
trerupă al ger,le în toată tara până 
dimineaţa, pentrucă peste noapte să 
se sâvâ şea s .a îa  mod oficial furtul şi 
măsluirea urnelor de către oficiali
tatea electorală liberala, în care şi 
armata şi ceilalţi bandiţi liberali*

Ce judecată sa-şi facă poporul 
asupra senoz.tetu Şl valorii dreptului 
electoral, când a  văzut, că decând 
suntem în România întregită, a fost 
o schimbare necontenită a  regimu
rilor fi guvernelor cu nenumărate di- 
soivari de parlament, cari au atras 
iiesfâişite alegeri parlamentare, jude
ţene, comunale, apoi cele dela dife
rite camere profesionale, cari toate 
au disuus seriozitatea alegerilor?

Ce sa şi li gândii el, când vedea 
că dinue toate partidele cei liberal 
stăiea mai mult la cârma tării, deşi 
acesta ajunsese la putere utihzând 
cele mai stâiboase şi cele mai revoh 
toare mijloace iar regimul natio
nal-ţărănesc, care a  făcut alegeri 
ideal de libere şi curate, nu s’a  pu
iuţ menţinea la putere? Acest Mm 
in continuă rulare electorală trebuia 
sâ distrugă seriozitatea oricărei ale

geri ş : să s'ângă stent*! de demnita
te cetăţenească a alegătorilor, Tre
buia, să -ajungi Ia convinger-a. că 
la noi aşa z s a  „consulare a  tării" 
nu este altceva decât un circus pă
cătos, care produce pril-jul de a- 
nrâica şi bea — în onoarea tării 
păngările.

Să nu-m! ob'ectioneza cineva, că 
legea elec’orală şi după ea noul cod 
penal au statorit penalităţi pentru cei 
abuzivi în alegeri. Cine şt e ceti le
gile, imed at observă că aceste pe
nalităţi sunt reg’ementata fă»ă aero- 
ztteh ba chiar tn ala fel, că din ele 
se evdentiază gândul ascuns al le- 
giuitomlni, care a  vrut fi el să exis
te <-omptia e ectorală.

Justiţia? — Alăturea de armată 
şi jandarmerie şi-a avut şi ea reore- 
zententii nedemni însceleritătile elec
to ra l  si în felul ds a  jud ca pena- 
litătle r-clemete aş \  că şi această 
funct une de stat, care mai mult ar 
trebu, să realizeze demnitatea sta
tului, fi ea vrea să dă nuiască co
rupţia electorală. Doar în şirul Jude
cătorului găseşti specimene, cari cu 
tot cinismul o mărturisesc, că da, au 
măsluit urnele, pentrucă au vrut să 
facă carieră.

Pe urmă întreb: oentruce ce se 
tare*te legiu torul nostru de a  leg fera 
legea jurisdictiunei electorale, în ca-' 
re s a r  putea combate admirabil pe 
toată lin a orice comptie electorală ? 
— Răspund: pentrucă legiultorutui 
nostru îi face mare plăcere şi i-adu- 
ce mare folos, să existe corupţia e- 
lectoralA şi In viitor-
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Iată. iubiţi ţărani, că ctacoii Vai
da şi Viad au aruncat asupra voa- 
stiă aşa oibiş peatra de ocară, Ca 
să vă facă de ruşine înaintea lumei 
Ei inadins n’au vrulSsă o spună, că 
nu voi,, ci domnii de felul lor sunt 
de v n i  pentru corupţia vojstră în 
alegeri, în cari ei au cumpărat vo
turi cu beutură şi mâncare,

Ferti-vâ de aceşti doi ciocoi şi 
de ceilalţi asemenea lor, căci ei au 
moşii căşt gate fără nici o muncă şi 
sunt trfit numai î i  bine ducând o 
vletă de burtă-verde, astfel ei nici 
nu vreau fi nici nu oot şti, cari sunt 
sufe'intele voastre.

Nu pot fi edevăreti conducători 
politici aceia» cari îşi petrec viata 
în aşa fel că ei cunosc o singurâ 
oboseală: sunt osteniţi de trândăviei 
Nu pot avea dragoste curată pentru 
popor acela, cari îmbuibaţi In ave- 
r le lor, le trb u ie  traiu domnesc ast
fel se tin fudul', trufaşi şi n’au nici 
o simţire pentru a  ridica păturile t&- 
rănimei noastre «ore o treaptă Inate



pae. 2. - S O L I A Nr. 30.

D-nii şeii ai org. de plasă 
şi ai organizaţiei comunale

fă a  vredniciei cetăţeneşti tn  ei con* 
8ideră de dî mejd'oasă ridicarea ţă*a- 
nului la o bunăstare materială §i 
morală. căci ei vreau dictatură a' tă 
ranwl luminat vtie» să împedece dic
tate ra.

Lor le trebue ţărănime ticăloşită» 
pe care să o poată sugruma şi dri- 
pi după bunul lor plac zbicindu-o 
prin că-nătă-i© şi preturi scumpe 
pentru n-şi îngrăşa băncile şi Lbri
cele, de unde îşi fac apoi gi ei un- 
şoarea lor*

Nu-^ai adevărata dragoste pentru 
ţărani poate combate coruoţia elec
torală* Această dragoste o puteti găsi

In memoria luptătorului nationa
list kueh'im Totoisnu dsU Mlceytl s’a 
pus o labil comemorativi pe casa 
unde a t'Bit. — L i masa care a ur
mat solemnitatea dl Iuliu Maniu a ţi
nut o cuvântare admirabilă fn care 
se ocupi de morala trâdlrii arapi1 fi- 
clndu-o chiar cu lotâmpîări din viaţa 
sa. Işti ce spune dl Maniu:

Candidat de deputat In Ighiu era 
fratele Alexandru, iar la Vmţ eram eu. 
Campania electoral* s’a Început cu 
mulţi tosafeţire yi In cele mai bune 
condiţii de reuşită pentru noi. Intr’o 
ai, mi-se presintl In Blaj ta csb'ne- 
tul meu de advocat arhledrcezan de. 
pătatul guvernamental din Abrud Ro
senberg Iuliu, un em de încredere al 
primului ministru contele Khraien-Hă- 
dervâry, şi îmi spune, că vine în ca
litate de |nstrc>n*t al acestuia peutru 
a-mi face o propunete de mare im
portanţi pentru Romfini şi pentru 
campania electorali. In executarea 
acestei misiuni„îmi spune următoarele:

.Primul ministru înţelege impor
tanţa pentru Români ca dta şi d-nul 
Vaida să Intraţi ca deputaţi In parla
ment şi Iţi d i seama de popularita
tea de care vă bucuraţi, dcacaea nu 
s’ar opune cn orice preţ reuşitei dvs., 
dar trebuie s l  satisfacă şi unele ne
cesităţi de ale partidului său. In ca
şul concret, prefectul judeţului dvs 
d. Szâtz Jozsef doreşte cu orice preţ 
Ca fiul său s l  devin! deputat la Ighiu 
tn cărui circumscripţie este situat! 
moşia lui. Pentru a sat sface acestei 
darinţi s’a hotărât ca guvernul s l  
candidele In Ighiu pe fiul pşeiectului. 
Pentru a satisface tuturor condiţluni- 
lor, guvernul s’a gâud)t la următoa
rea tracsacţiune: Dvs. s l  vă învoiţi 
ea In în cercul Ighialui s l  fie ales Paul 
Szâss fiul prefectului, bineînţeles pu- 
ntnd un candidat pro forma, un mem
bra al partidului dvs. preferabil pe 
asesorul consistorial Nicolae Ivan din 
Sbtu, care este binecunoscut în cer
cul Ighialui, tn schimb guvernul va 
pune un candidat pro forma la Vinţ, 
menit să cad!, iar pe Vaida Alexan
dru, să-l candidaţi tn alt cerc electo
ral După cum aud d. Vaida este de
ja candidat şi în Figlraş unde gu
vernul nu-i va face opoziţie violentă 
şi e dispus s l  facă o alegere curată. 
In forma aceasta dta ţi d. Vaida veţi 
fi deputaţi, iiul piefteiului va fi dess- 
semenea deputat. Prin urmare vor 
fi atinse scopurile urmărite*.

La această propunere, care m’a 
revoltat am răspuns fără ezitare urmă
toarele :

, Propunerea dvs, m l jicneşte şl

rum si în partid >1 neţionsl-ţăîănesc, 
care înadins s’a înf inţit pentru cei 
slabi şi obid’ti: pentru ţărănime ei 
muncitorime. Pun*ţ:-vă tot sufletul în 
slu.bai aceshr partid, din care au fu
git c:ocoiî, rând cu ruptura făcută 
ds Vaida-Vlad. Acest partid şi-a le
gat existenţa de binele vostru: să 
vă scoată d n ticăloşie şi sărăcie şi 
să vă înalţe la treapta, de care sun
teţi vrednici şi prin numărul vostru 
de 4/5 părţi d n  populeţiunea ţării 
şi prin valoarea şi importanţa, ce o 
aveţi In viaţa noastră de stat.

Jos ciocoii cu dictatura l
Dr. Justin Pop

ii o resping ta modul cei mal cate
goric, din simplul motiv, c£ prin ea 
îmi CEREJI DEODATĂ TREI TRĂ
DĂRI (Aplauze todelungair).

PRIMA: să T R Ă D E Z  cercul 
IGHIULUI, Ir  judeţul Alba „care In 
89$ este românesc, sunt 6 circums
cripţii electorale, din cari în urma 
nedrtptsl geografii yi geometrii elec
torale sunt numai 2 cn majorităţi ro
mâneşti: Ighiul şi Vinţuî. Celelalte 5 
sunt cu majorităţi forţate m*ghtare, 
alegând oraşele ALbs-Iaila, Abrud yi 
Oona-Slbmiui cu1 număr de alegători 
ridicol de mic câte un deputat, Bla
jul cu satele româneşti din jarul lui 
înglobat |n cercul electoral al Aiu- 
dului, iar mai multe sate româneşti 
Incorporate la Uioara, anume pentru 
a anula forţa politică românească din 
judeţul românesc Alba. Intre aseme
nea împrejurări a ceda cercul elec
toral al Ighiuiul unui deputat maghiar 
ar însemna a trăda o parte dm pa
trimoniul nozfru naţional şi de altfel 
atât de redus.

A DOUA: Vaida Alexandra, ca
re in două rânduri a fost dej» candi
datul Ighiuiul yi care s’a afirmat in 
panamentul maghiar atât de splen
did, a fathdal o legătură sufletească 
atât de adâncă cu alegătorii din Ighiu, 
încât mriarea lui din acel cerc ar 
revolta opinia publică românească 
d'n aed ţinut ar conahtai o TRĂ
DARE FAŢĂ DE VAIDA ALEX
ANDRU, ceeace nu pot admite.

A TREIA: A pune pe un prie
ten politic. în special p asesorul 
Consistorial Ntcaiae Ivan, de candidat 
de paie şl al expune la toate obose
lile şi jerfcle unşi campanii electorale 
şi a duce alegatorii deacoio Intr’o fa
langă de luptători ştiind înainte că 
vor fi bltaţl, sr ii numai o trădare 
şi o adevărată crimă. Şt toate aceste 
trei trădări să le fac peatcuca eu s i 
devie din nou deputatul Vînţului ? 
Nici măcar nu pot ds:u ta  această 
propunere.

.Pentru poporul românesc nu are 
nici o importanţă, dacă cu voi fi ori 
nu voi it deputat. Poporal românesc 
a cX’St&t nenunmale veacuri tot i lr i  
a ii eu deputat. Dar dacă In viaţa 
poporului române sa se va încuiba, 
imoralitatea po ittc* yi trădarea, dacă 
se va înstăpâni nesocotirea principii
lor de corectitudine şi camaraderie 
cinstită, pentuu calcule politice, desi
gur. că poporul românesc se va pră
pădi. gi eu nu vreau s i cotrihuesc cu 
Dimie a* demoralizarea poporului ro
mânesc. Deci nu adm t mei o târguialâ 
Ci o să intrăm tn lupta electorală fă
ră nici un acord, b»zându-ne pe în
crederea poporului ■fomiaesc/ (Lun
gi yi furtunoase aplaude)

O-nll şefi ai crg. de plată şi 
al org. comunale, sunt rugaţi a 
alege pe secretarul tineretului nos
tru si încă doi sau trd tineri In
tre 16 -30  ani din flecare comu
nă unde avem o:g«nizatte şl a ne 
comunica urgent numele lor.

Aceşti tineri vor participa la 
c o n g r e s u l  t i n e r e t u l u i  

din Ardeal şi Bănat, care se va 
tine la sfârşitul aeerteî lud la Cluj 
din ordinul D lui p r e ş e d i n 
t e  I .  J V l i l m l î i e l i e  şi a dlul 
V . , J  i  l î o - n  s e c r e t a r u l  

g e n e r a l  al tineretului din Ar
deal. Domnii şcfi »I organizaţiilor 
de plasă împreună cu secretarii 
de plasă ai tineretului yi fruntaşii 
noştril arătaţi mai jos, sunt rzrg»t' 
ca în înţelegere su preşedinţii org 
comunale să a’eagă din tinerii 
cel wai buni şi de Tini din srrtelr 
mal mari, pe cel arătaţi mai sus 
urmând ca la timp tot prin dum
nealor să avizăm data plecării şi 
model de participare:

In ziua de 9 Sept. a. c, pe Îs orele 
5—6, d. m. în piaţa oraşului Peiro- 
şini se petrecea un spectacol de o 
grczavl indîgcave a opiniei publice, 
sub a cărui oeh>, organele adminis
trative dela hnan'e, executau un or
din, care se apune c | ar fi în urma 
ut or intervenţi, a unuia dintre factorii 
politici din legalii at- pentru ura şl 
mânia ce i-ar putea f«ce d-lai Nico- 
lae Popoviciu, vice-preyedlnte a or
ganizaţiei partidului naţionsl-ţărinesc 
din Valea-Jlalui. — Organele admi
nistrative dela fimasţe conf şmu şi si

gilau stocurile de beutură a restau
rantului .Popoviciu". Mulţimea cu
rioasă care era de faţă privea yi se 
Întreba, — oare de ce-i opreşte vin- 
sarea dacă dâosul este cu toate ta
xele şi impozitele de stat plutite Inel 
nu numai ia timp, dar chiar antici
pativ? Tot această mulţime, răspunde 
unora, şti de ce? — Fiindcă di Po
poviciu este naţional-ţărănist şi din 
această cauză, liberalii se risbună pe 
el. Bine, aice unul, — dar nu este 
lege, — se poate să tie persecutat şi 
r&sbun&t cineva în felul acesta, nu
mai fiindcă na este liberal?

Da, da, On, opinie publici, in Va
lea-J «ului este posibil totul, pe un 
biet cetăţean iomâa se risbanâ mai 
marii zilei, dar sa nu credeţi că aci 
iq Vale»-j .ului se petrece numai un 
singur caz, s’au petrecut m«i multe, 
ss petrec şi *e vor petrece, — aces
tea sunt moravurile poutiden lor li
berali din Valea-Jiului. — Arma lor 
nrăsbunarea", Şi aceasta drept soco
tita ca o consecinţă [a urma alegeri
lor judeţene dels 25 Iulie, pe cari li
beralii le-au perdut In Valea Jiului, 
— Obciaiit&tsa aceia şl acel cari au 
dat or din să execute astiel de râs. 
banări, cari motive j isificative ii în
dreptăţeşte să ia această măsură ile- 
gală?

Pentru plasa Baia de Cri?: 
Dnii Riştruţa şl Jean Pdre3eu, 

Pentru pl«*a B^ad; dnii Adv. 
Cîoflica ş! Cr. Firţulescu.

Pentru plasa Ilia: dnii Peica 
Androni: şi T. Btlint,

Pentm plasa D bra: d*. Pr. 
Furda! M lior.

Pentru plasa Hunedoara: dnii 
adv. Alba şi D. Stana.

Pentru Hsţeg şl Strmiseghe- 
tuz« dnP Pr. Madrea-Strel-Piopl 
şi I. Vlăscesun-Rea.

Pentru plasa Petroşani: dnii 
C. Drăguţ Sânraărteaa.

Pentru plasa Orăştie ş! Geos- 
glu: dud adv. Voişan şi adv. 
Viorel.

Ia numărul viitor al gazete! 
se vor da dispOzliiunile detailate 
în legătură cu congresul.

Deva Ia 10 Sept, 1937,
Or. Iustin Pop, 

vlccprrşfd jad.
I. Demea, 

Becre t a r  gCn. al lin. 
jad. Hunedoara.

Noi pe ssctsta cale nu vom fa
cet i, a'âtn timp până câad nu vom 
face lumini clară asupra acestei ris- 
bunirl, tn care senz cerem d-lut 
Ad minis irator fnsmriar Frineu s l cla- 
rlf ce opinia publică, pe ce basă şl 
d n a cXrui ordin se lucressă toate 
acestea.? Dfiosul va fi dator să dea 
explicaţiile accesare pentru lămurirea 
opinfei public'". I®fa ce înseamnă *ă 
fi pe linia unui mare comandament 
moral şi npţioasl, trebue să suferi, 
trebue aă fi gata oricând la orice 
surprize şi aceasta natural nu poate 
aă fie altcineva decât Dl Ntcolae Po
poviciu din Petroşani. Aci constă me
ritul unui om când şti de mai înainte 
ce te aştespti şi totuşi stă neclintit 
in faţa valurilor de furie liberali.

Cui g, valuri după valuri de ris- 
bunuri In Vslea-Jiolui după oamenii 
partidului naţional-ţârănesc, sunt cele 
mai atrăgătoare fiare ps cari vână
torii liberali aleargă sâ-i nimicească 
cu totul de pe fa a pământului şi cu 
toate acestea m.opii de iei, nu vid 
că tot nu pol ii stârpiţi, ci din con
tră se înmulţesc ca ciupercile dupâ 
ploaie. Vă asigurăm domnilor libem 
rali că in curând va sosi oara SO
COTELILOR si nu va rămânea nici 
fir de păr din capul vostru, nemiş
cat si nerăsbunet si nu va rămânea 
în Valea-Jiului nici un brevet ne luat 
dtn mâna liberalilor sl cu vârf si în
desat tott funcţionarii abuzivi şt in 
afară de lege cari a-tl lucrat, să v i  
pregătiţi calabalâcul, bastonul sl gea
mantanul, Să nu credeţi că aveţi scă
pare si uitare st nici glumă să nu 
vt să pară, — căci acest va ft un 
fapt înpllait st indiscutabil. Zilele vă 
sunt numărate

V# urma.

C etiţi „8olia4i

13-1 Iuliu Maniu
d esp re  luptele naţio
nale a le  ard elen ilor  
şi d esp re  trădare

Iară răsbunări liberale
pe V a lea  «Jiului — P etro şa n i
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t  IO A N  M IH A IUCo va realiza viitorul
g j u v e r n  a a t i o n a i - ţ ă r ă n i s t

Ia aurel? s îa  discurs ţinut zilei? 
trecute la To o oveni dj Preşedinte 
Ion Mhala-h? spune ce va realize 
par» du 1 Njţionri- ţărănesc.

Partidul nsţionzl-ţăiănesc este In 
măauiă să as'gure:

L'nişsea iaternlt prin autoitrie 
morali şi respectul legilor;

R ficeres prestlg ului ŢirifjUml- 
liaţc ca cele de sub guvernul liberal 
cu mai pot li suportate.

S i dea Ţlrii Ia atari, încrederea 
pe care o meriţi un neam dornic de 
pace şi ssrrini de aventuri, care n’are 
alt gând |n politica externi decât s i 
li apere hotarele «mpoi/iva celor ce 
vor s i  le sfarme, fi cu cei csre se 
leagfi s i  o ajute In păstrarea lor; şi 
asigarându-şi o sim rtă bine echipaţi 
bine instruiţi, bine hrănită.

S i aşeze gospodiria interni pe 
baza muncii naţionale, a structurii na
ţionale şl sociale; a economiei ţării,

dând de munci în toate domeniile 
cu primatei na^onal românesc *5 pri
matul s îG’j I al mundi, f»ţ8 de ex doc
torii capitali* i, şi al agricultorii fa
ţă de industrii.

Administrare corect*: mari luerSrî 
cu mij’oace proprii.

S t tragi la răspundere pe toţi in
corecţii tacecând cu cei mari.

Voim s i  ajutăm pe Suveran să 
devie Ctitorul cel mare al României 
Noi, pe cale o aşteaptă Insă spiritul 
celor răposaţi în tranşee, ş! o lume 
întreagă dornică de mai bine.

Credem fn puterea noastră de In- 
ii tur are a obstacolelor.

Pen traci nu avem smb:ţii egoiste 
iar forţa noastră se ridică natural din 
sufletul curat şi adine ai neamului, 
ca seva care hrăneşte brasii pădurii 
seculare, cu rădăcini înfipte (n munte.

Cuvintele pentru noi sunt tălmăc
iri a faptelor,

In z ^ a  de 10 Sect. * încetat d n ! 
vieţă la O ăslie IO *N MIHAIU moşu 
Mihai în vârstă d “ 100 ani întemeietor 
de vîeţS românească în oraşul nostru

loan Mihai, a fost pe vremuri o- 
f Ier în armata eustro-ungsra de un 
de a  fost pensionat ca tântr Int â d 
apoi în «»ena vieţii publiu române* 
s i dirs Ardeal.

Numele Iui e legal de multe şi 
frumoase realizări româneşti. — A 
fost unul dintre principalii fondatori 
ai băncii „Ardeleana din Orăştiei 
lucrând tot timpul pentru promovarea 
vieţii româneşti din O.ăş’ie care pe 
plan economic social fi politic s’a 
dat in bună parte iniţiativei şi stă
ruinţei sale.

Înmormântarea a  a*ut loc Dumi
necă 12 Septemvrie c. la orele 3 p. m.

La înmormântare au cm âatat, dl 
Preot los.f Vmhn, dr. Aurel Vlad,

I fost ministru, Prol. Pavelon'u în nu
mele casinei român*; P«of- Victor 
Iacob. în numele L- A- R. ş' A strei 
a cărui fondat u a f ost; Lt - Col. 
Rost în numele pens onarlor m litnri 
Prof. Z h Stanctu. în numele Con- 
sil.ul ti B seri di ort. Române-

Lume imensă l’a condus la lăca
şul de veci pe Moşul M hai> c*re s’a 
bucurat de iubirea şi stima tuturor 
cetăţenilor d n  O'^ştie.

Răspunsurile corale Ia prohod le- 
a dat Corul m;xt „Armonia" din O* 
răştîe.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti 
a f ost dep îs în cripta familie d n 
Cimitirul o rt, român. D fun dul a foit 
moşul diui D . Zîno Draia şi unchi
ul dlui director Aron Demian*

Transmitem pe această cale fami
liilor» sincere condoleanţr.

Rezultatul alegerilor c mplimentare
din com una IBâiţaIn amintirea părintelui loachim Totoianu

In 8 Septemvrie, tineretul naţio- 
nal-ţărlniat, dm jad. Albi, z prlz- 
nait cu mzre pompă In comuna Ml- 
ceşti, amintirea păr. Ioachlm Totoianu 
iest mare lupii tor naţionalist pe vre
muri. Cu acest prilej au luat parte o 
mulţime de oameni de seamă ai par
tidului naţional-ţări nist, având în frun
te pe însuş d. Ialiu Mania, care a 
ţinut să veşniceasră numele fostalui 
său tovarăş de luptă dârzi pentru 
neam şi pertru lege, printr’o cuvân
tare minunată. „N’avesm — spunem 
printre altele dl Iuiiu Maniu — In 
vremurile mai vet hi n’aveam advo
caţii, n’aveam mediei, n’avesrn fa gl-

Tot în discursul dela Topolovenl 
dl. Preşedinte Ion Mthalache veşte
jeşte comunismul spunând:

La noi nu comunism, ci pavSză 
contra ecmtmismulul prin educarea 
individului intru libertăţi personale, 
în loc de cultul sclăviei — Intra În
tărirea proprietăţii individuale cu toa
te corectivele cooperaţi zării ce înalţă 
munca şi înlătură exploatarea capita
listă.

Aici se poate vedea limpede că 
cei care acuză partidul naţional-ţără
nesc dc comunism sunt sari proştii, 
sau de reacredintă.

Iată aici creştinism de fapte 
Morala evangelic! nn poşte fi răs

turnată şi vidată ia aşa măsură Încât 
să o goieşiţl de cec ace e esenţialul 
şi principiul ei vital, iubirea de aproa
pele; şi a’o umpli cu veninul urii 
permanente.

lnthipniţî-vă pe Crlstos t alo suind 
predica de pe munte cu provocarea 
la omor, asmuţirea la distrugere — şi 
|a  locul degetelor care vestesc „Pa
ce»", cu ciomsg In măal, cu pistolul 
la brâu, la numele Tatălui din Ceri 

Da, a pus şi Cristos mân» pe bice 
Intr’o zi — dar a isbit în zarafii care 
spurcau ziua Domnului: — şi a ft- 
cut'O lntr’o zi din viaţi.
Căutaţi pe zarafi: in mijlocul lor şi-au 
făcut ucenicia «1 cu ei continui a-yi

neri, aveam doar o falangă demnă de 
preoţi, vrednici, luptători. El erau in
telectualii noştri, întreaga Iapă de 
desrobire a neamului românesc s’a 
dat sub semnul crucii. Greutatea mzre 
cădea pe umerii ţărănimii, a preoţlmii 
şi a dăscălind!".

Tineretul naţionafaţiriinit a aşezat 
pe casa acestui In veci neuitat preot 
o piatră de marmoră ca semn de re
cunoştinţă. Prăznuirea s’a sfârşit cu 
o pomană pentau sufletul răposatului 
şi cu o masă mare la Alba-Iulia, la 
care au luat parte peste 200 de oa
meni şi la care s’au ţinut o mulţime 
de cuvântări.

comunism
face «facerile cel mai mulţi din pre- 
calorii creştinismului pîgâaess de azi

Creştinismul adevărat e iubire de 
oameni, începând cu ai tii, arătat 
prin fapte, în serviciul Adevărului şi 
a Dreptăţii.

Clntaţi-1 Intru realizările cencep- 
ţlilor noastre fi le veţi găsi izvorjţnd 
dela sine fără a-1 trâmbiţa ia răspântii.

Când pleacă
guvernul liberal

Lberalii au început în uitîroa 
vreme fă se laude, că ei nu mal 
pleacă, c* vor continua guvernare?.

Adevărul este următorul: Li
beralii la împlinirea celor 4 ani, 
tcebue să plece, fiindcă legea nu 
le îogăduieşte să rămână mal de
parte, — trebuind să se disoalve 
parlamentul şi să se facă alegeri 
generale.

Liberalii numai astfel ar putea 
rămânea mal departe, dacă M. S. 
Regele ar desconsidera constituţia 
şi leghe Ţârii, ori noi ştim, că 
M. SaRfg iie este acela, care este 
păstrătorul Canstituţiei şi a legi
lor ţârii!

Joi 9 Sept, 1937, comuna Biiţa 
au avut ioc alegerile comunale com
plimentare pentru cele 5 locuri de 
consilieri comunali devenite vacante 
prin tragerea la soiţi conf. nouei le
gi administrativ?.

Rezultatul alegerilor a font urmă
torul: liberalii au obţinut 88 de vo
turi, iar lista partidului naţional ţără
nist 60 voturi

S’a repartizat 3 mandate liberali
lor, tar naţional ţărăniştii 2 mandate.

Acest rezultat este mai clar decât 
oricând că domnii liberalnşi de când 
an început a se unge cu pufuşog pe 
beţişor fi* a perdut complect încre
derea maseior electorale. O parte 
din voturile obţinute de liberali, sunt 
voturile forţate de dl dr. Moldova^, 
iar o dl* pai te sunt voturile v«id ş- 
lilor cari au furnizat cu d-nii liberc- 
luşii la se: sie alegeri. Mvi trebuie sil 
adăugim şi voturile ce miroseau dela 
distanţă „a duh mlnorttaru cari s-au 
văiSit tot la liberali. Voturile naţio
nal- ţ4năniste au fost votări carat ro
mâneşti. Nc bucură fasptul că cetăţenii 
dm Bălţa, — vorbesc de cei romăni, 
— au deschis ochii şi uu început st 
vadă ci uu au nimic de câştigat din o- 
oligaria liberală yi toată speranţa şi 
tot binele nu ponte veni decât dela 
part. naţional-ţărănesc.

Un fapt destul de indignat este 
că ps timpul epocii maghiare, cams- 
na Bâiţa cale un centru important ro-

Este ştiut că 1» data de 15 Sept, 
a, c. expiră stările excepţionale al? 
guvernului liberei.

Partidul naţional-ţărănesc în repe
tate rânduri » protestat cerând des- 
finţarea ce»zarei ţi a alirei de ase
diu. D*Că această măsură «xceoţiona- 
lă a putut f! la nn moment dsrt — 
Când pSrea că ţara se va prăbuşii — 
legitimat*, ssttzi necesitatea ei nu 
mai apare nimănui.

Este dimpotrivă un prilej a* se 
considere viaţa normalizată a ţării 
sub perspectiva «ine ştie cărei im ;- 
nlntări.

S*t? s i sa interpreteze ca un semn 
de slăbiciune a guvernului, care ar 
ave» atât de grele păcate de ascuns

mănesc avea totdeauna primar pa an
român, a s tăz i? ..................

Destul de ruşinos sub domnia des
potică a liberalilor, interesele cetăţeni
lor din Bălţa, sunt in mâinile unui 
primar minoritar; pe mâinile unui 
„sas".

Oare s’au repuixat complect reser
ved liberale la Biiţa? trebuie să fa
că import de oameni dels naţiunile 
opuse intereselor şi aspiraţiuniler po
porului nostru românesc ? Suntem 
curioşi să ştim ! .
Bl jeoi la 12 IX. 1937,

Jean Petrescu.
Biăjenl Plain.

I *artidul
Haţional-ţârănesc învinge la toate 
alegeiile comunale.

Din toată ţara sosesc ştiri, că 
Partidul Naţional ţărănesc învinge 
la alega comunale, luând majori
tăţi importante.

Şl In judeţul nostru a avut loc 
în săptămâna trecută, mai multe 
alegeri comunele. Astfel s’au tinut 
în p asa Geoagiu de-jos, la Bol, 
Homorod şi Rap oltul-mare.

In fiecare dintre aceste comune 
Partidul nostru a luat majori
tatea absolută, spre vred
nicia oamenilor şl conducătorilor 
noştri! din acele comune.

încât prin simpla lor enunţare In pre
să s’ar prăbuşi automat.

Altă justiflsrre nu poate ex’sta 
azi ea să ae prelungească o mioară 

; cu totul inutilă, stânjenitoare pentru 
libertăţi garantate, şi dăunătoare în
şişi reg mulai liberal, care d i astfel 
o dovadă pătrat» ti de slăbiciune,

Astfzi fâ?d parlamentul este In
ch s şi numai fx'stn 1» mijloc de con
trol d e 'i t  acela ai presei se cuvine 
fără îa*â zlere nu prelungită cenzura, 
dzr înlăturată imediat, spre a nu se 
da Impresia străinătăţii «ă guvernul, 
nu poate lucr* decăt sub un protest 
al Umerii.

Abonaţi „Solia44

Starea de asediu şi cenzura rămân tncă 6 luni
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Răspundem  <1-1 u i
dela ,,/arandul“

la articolul „Doamna Trulie"

îmi face Impresia cl autorul arii. 
Colului pluteşte în sfere antice, cred 
c l îl mai trebue 15 secole spre a se 
ridica la epoca moderni.

Nu-mi Inchioui, a mai cunoaşte 
un alt cuvânt din dicţionarul radical, 
decât expresia „Trufie".

Scoate-ţi bârna din nasul tiu  şi 
apoi patul din ochiul altuia.

Ţi-am ierta orice gest nemăsurat 
pe care l’ai avut ta acest articol daci 
nu ai fi cea ce eşti, aPopă", — cre- 
drm Ol educaţia primit! în seminar 
sau nu ştim ce ai ficat dta la Teo. 
logic, ar fi trebuit sl-ţi Infiltreze alte 
sentimente decât celea de Ctrl dai 
dovadă. Şcoala şi biserica trebuie s i 
fraternizeze spre a-şi ajunge scopul 
misiune! celor donl instituţii, iar cora-

Camem de Agricultură a jud. Hu
nedoara» în dorinţa de a crea agri
cultorilor din judeţ, posibilitatea de 
a-şi arăta roadele munci; de un an 
de zile şi de a  înlezrd legăturile n o r  
male ce trebuie să se formeze între 
producători şi consumatori, eranjeeză 
şi în anul acesta o mare exoozz ţie 
agricolă, cu concursul Primăriei ora
şului nostru.

Expoziţia va avea loc în sala hoi. 
„Centrul" din localitate, în intervalul 
dela 3—10 Oct>i a* c.

In ziua de 1 Oct. va avea loc în 
târgul de vite al oraşului expozţe  

* de animale organizată în cadrul sin
dicatului pentru creşterea vitelor de 
rasa « S i m e n t h a l *  din regiunea 
Orăştiei*

Vor fi expuse vaci de lapte 
tauri şi boi greşi.

In cadrul expoziţiei agricole şi 
silvice vor fi expuse tot felul de pro
duse agricole şi silvice.

Deschiderea oficială a expoziţiei

Căsătorie. Anunţăm cu plăcere 
căsătoria religioasă a  d-Iui Lt. Col 
Vasile Băncescul membru în dele- 
gaţiunea permanentă a  Pa'tdului 
Naţional-ţărănesc cu D-na Veturia 
Hadan, care s’a  celebrat In biserica 
ort. rom. din corn. Răduleşii.

Le transmitem pe această cale
cele mai depline urări de fericire!

•
Pregătirile manevrelor de toamnă.
Nu pe sie mult armai noastră va 

Începe manevrele de toamnă care de 
data această vor lua o întindere mult 
mai mare, ca de obicein. Pregătirile 
pentru manevre au început ş în sco
pul acesta au fost concentraţi şi nu
meroşi ofiţeri de rezervi. La mane
vre vor lua parte, ca privitori, şi tri
mişii ţărilor streine. Locul, unde se 
vor desfişura manevrele, nu se cu
noaşte încă.

♦

Numiri în învăţământul primar- 
In£anul acesta au fost numiţi Iu îa- 
vlţimântul primar toţi netm»li«f!i din 
seria 1933 şi toate norm&listele din 
seria 1934.

ducătorii lor; preoţii şi InvSţitorii, 
tşebuie să dea dovadl de perfecta 
armonie şf cordialitate în misiunea ce 
o an în mijlocul poporului doritor 
de dreptate şi libertate.

Părinte Moga 1... să nu te mal nu
meşti ucenicul Iui Hristos. Te-ai de
părtat de cefe D zeeşti. Te-al arun
cat în sfera celor lumeşti.

Am dori să vedem ce vers sau 
stih din Biblie te îndreptăţeşte p» 
dla de-a susţine pe aceia pe al că
ror sfeag «ta scris „Moarte*-

Deocamdată stil am putea să-ţi 
spun; Ua adevărat preot trebuie lă 
fie ,  Alter"‘■„Crtstl" tradus pe ro
mâneşte: .după inima lui Isus.

B. la 12 Sept. 1937.

va avea fee în ziua 3 Octomvrie, 
orele 11—30, în prezenţa tuturor re
prezentanţilor of calităţilor judeţene.

Agricultori din judeţ sunt invitaţi 
a expune un material cât mai bogat, 
iar onor. Public esfe invitat a da 
toată atenţia cuvenită unei aslfel de 
manifestări.

Este de datoria fiecăruia a  stimula 
propunere agriculturii şi a determina 
astfel o mai bună stare a  plugaru
lui nostru.

Prin aprecierea care se va da 
produselor egricole superioare şi prin 
creeerea de debuşeu» mai bune pen
tru aceste produse, se va satisface 
un deziderat de pr ma necesitate a 
agricultorilor noştrii.

Apelăm şi pe această cale, la 
concursul, atât a  producătorilor, cât 
şi a  onor» Public, pentru a ne da 
posibil tatea Ca această operă a  noa
stră să-şi ajungă ţintele dorite.

Comitetul organizator•

Daţi coptlt la meserie Toate şco
lile de meserii din ţară gem de stre
ini, iar copiii români de abia se pot 
număra pe degete. După ce au în- 
genun hiat ţara acaparând banii, a- 
cum streinii voiesc să îogenunche 
de tot şi meseriile scoţând din ele 
şi pe puţinii români cari sunt. Şco
lile de m istrii »u făcut o călduroasă 
chemare către părinţii români, ca să-şi 
tnmeată copii la meserie, făcându-Ie 
mari înlesniri la taxe. Nu lăsaţi me
seria românească pe mâini streinei 

•
Vinuri ca renume consacrate. 

Printr’un jurnal al Consiliului de mi
niştrii, au fost consacrate denumirile 
geografica a 25 de centre, cari vor 
mtra ia zonele viticole. Aceste cen
tre sunt: Medieşi, Albi-Ialia, Ţelna, 
Drâgăşani, Panciu, Odobeşti, Nico- 
reşti, Costiugeni, Codru, Cotnari, 
Dealu-Mare, M arfaltar, Didosâamar. 
tio, Mureş. Nâsiud, Diosâg, Buzău, 
Iaşi, Sarica, Şegsrce», Sadova, T-Ss- 
verin, Baco va, Silsgiusşi Ghernişte

In Italia s a u  oprit în,urâturile în 
armată. Subsecretarul de stat din 
mtnssterul de război din Italia, gene
ralul Pariaui, a dat, de curând, un

ordin de zi pentru armata italiană,
In care opreşte odată şi pentru tot
deauna, înjurăturile In armată. Ceice 
vor fi auziţi înjurând se var pedepsi 
foarte aspru. — Oare Ia no\ când
se va da un asemenea ordin.

•

A sdrff din turnul Eifel. Turnul 
Eifel din Paris are o înălţime de 300 

I metrii. D«că priveşti din lui spre 
pământ, ţi se face rău si vezi o «menii 
n'.'msi cât furnicile. Ua strein necu
noscut cercetând mai deuntsl ,'turnul 
— s’a svârilt din vlrfal lui cu taste 
acestea, şi când a ajuns la pământ 
s’a făcut în fnţeltsul adevărat al cu
vântului, piftie.

*

Biletele de dus şi întors, ce se 
eliberează în Dumineci şi zirbitori, 
se desfiinţează începând cu 1 Octom
brie a, c. A şi a hotărât direcţia ge
nerală a căilor ferate.

*

Micşorarea înUebutntării fierulu* 
la construcţii, o cere guvernul italian, 
Care a hotărât: Să se înconjure pe 
cât posibil întrebuinţarea fierului la 
toate edificiile. Adică — cruţarea fe
rului la case, ca aă ajungă la tunuri, 
vapoare şi alte arme)

I n f i r m e r i a  d e  S t a t  O r i ş t i e .

Nr. 201-1937.

Edict de licitaţie.
A v i z .  Se educe la cunoştinţă 

publică că la Infermeria de Stat 0- 
răştie, se va ţine In ziua de -*9 Sept- 
a< c. ora 10 a. m. o tratare pr n bu
nă învoială pentru, repararea de fereşti 
uşi şi vopsitul lor, apoi pentru insta
larea unei camere de bae şi spălăt
orie, la care cei interesaţi sunt invi
taţi să ia parte cu oferte închise de- 
punând garanţia legală de 5 #  după 
deschiderea ofertelor se va proceda 
la supra ofertare verbală.

Devizul şi caetul de sarcini des* 
pre valoarea acestor lucrări pot fi 
văzute zilnic ia Infirmeria de Stat 
Orăştie Sir. Dr. Babeş Nr- 3 Etajul 
1. unde se vor da şi lămuririle ne
cesare*

Direcţiunea Infirmeriei.

Dela Direcţiunea Şcoalsl de ucenici, Orăştie.
Aviz U cen ic ilo r.

Se aduce la cunoştinţă că înscrie
rea ucenicilor la şcoala se face In lo
calul Ş;oalei de ucenici In zilele de 
27, 28, şt 29 Septemvrie 1937, seara 
Intre orele 6—8. Taxa şcolară 150 
Lei. Ucenicii începători vor prezenta 
la înscriere contra.tal, certificatul 
şcolar şi extrasul de naştere.

Examenele de corigenţi şi de ab
solvire se vor ţinea !n 28 Sept. la 
orele 6 seara.

Lecţiile şcolare Încep Marţi In 5 
Octomvrie. 193/.

Direct unea Sc- de ucenici•

A v i z .  Se aduce la cunoştiinţă că 
în z ua de 20 Sapi. a. c, dela orele 
8 — 12 sa fac vaccinările anti-dii- 
terice, care sunt obligatorii prin lege 
la toţi copii născuţi în anul 1934, şi | 
care sunt menite să păzească sănă
tatea copiilor ferindu-i de îmbolnă
virea cu una din cele mai grozave 
morburi care este Dfteria. Părinţii 
sunt rugaţi să-şi prezinte copii la 
vaccinare în termenul arătat cunos
când că vaccinarea trebue să se e- 
feptu ască în cursul lunei înainte de 
amează pentru a nu expune vacci

nul început odată la stricăciune. Fa
ţă de părinţii cari nu-şi prezintă co
piii la vaccinări se vor lua măsuri 
dictate de lege. Vaccinările sunt gra
tuite şi lipsite de urmăr.

Avâ id în vadere importanţa a- 
cestor vac nări precum şi marile sa
crificii ce le face statul oentru sănă
tatea publică nu ne îndoim că ma
rele public va î feleg* rostul şi se 
va conforma disooz ţiunilor de mai 
sus.

Seiviciul Sanitar Urban.
Orăştie.

No. 598-1937.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Poitirel aduc la cu

noştinţa publici In t-nzal legii «rti- 
clul LX. din 1881 § 102 respectiv* 
LXI. din 1908 § 19 cumcl lucrurile 
următoare: 1 scroafă albă cu 6 pur
cel şl 1 vacă ia p ir roşie, care în 
urma decisului No. C. 1419/2 din a- 
nul 1929 al judecătoriei Pai s’a exe
cutat |o 14 Iunie 1937 Iu favorul exec- 
vatorulni Dr. Mihai Tirea repr. prin 
advocat împotriva execvaţilor locui
tor din Fizeşti pentru îucaaszrea ca
pitalului 3950 iei şl acces, prin exe. 
cuţte de acoperire şi cari g’au pre
ţuit In 5500 iei şi se vor vinde prin 
licitaţie publica.

Pentru efeptuirea acestei licita- 
ţiuni, pe baia decisului No. G. 946.- 
1937 al judecătoriei Pai se f.xezzt 
t -rminul pe 12 Octomvrie 1937 orele 
12 p- m- în corn- Fizeşti.

Prelenţtuuca care e de încasat 
3950 lei capital, dobânzile cu 3 #  so
cotind din 7 Aprilie 1934 iar spesele 
până acum stabilite de 926 Lei,

Petroşani, la 20 Sept 1937,
Portărel: Sterian Gata-

No. 229/1937.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu- 

noştimta publici îa scuzai kgti ard
eiul LX din 1881 § 102 respective 
LXI, dia 1908 § 19 camei lucrurile 
urmitoare 5 oi dintre care 2 albe şi 
3 neg-e şi 1 scroafă neagră, care în 
urmadeciz. Nr. G. 2533/1927 din anul 
al judecătoriei Pui g’au execvat In 
31 Martie 1931 îu favorul execvato- 
ruiul Banca Centrala Haţeg repr. prin 
adrocat Dr. M.hai Tirea Împotriva e- 
x savanţilor locuitor din Hobiţa pen
iţa  încasarea capitalului 10,678 Lei 
şi acces, prin ex scoţie de acoperire 
şi cari s’au preţuit Iu 3500 Lei şi se 
vor viude prin licitaţie publică.

Pentru efeptuirea aceatei Ueitaţiani 
pe baaa decisului Nr. G. 2533/1937, 
al j decitorlei de Pui, se f x *să ter
menul pe 13 Octomvrie 1937, orele 
3 p- m., In comuna Hobi|«.

Pretenţiunea, care e de incassat 
10.678 Lei capital, dobânzile cu 3% 
socotind din 6 Aprilie 1937, iar spe
sele până acum stabilite de 1743 L-l.

Petroşani, la 20 Septemvrie 1936.
Portărel Sterian Cats-

Loc de casă
De vânzare in Orâştie calea 
Mihil Viteazul, Intre loturile 
de Împroprietărire.

Doritorii a se adresa d-lui
Adv. GHEORGHE VOIŞAN 
din Orăştie.

Cetiţi numaiSolia"

i. t .

Expoziţia Agricolă a
judeţului Hunedoara.

Ş T I R I .

^iraan i m , M M X . HEMJUtA, Tiparul Tip®*r*ii*i „LUMINA* OrăiUc


