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La fiecare pas te opresc muncitori istoviţi de lipsuri, cerând — LUCRU. Industria 
şi comerţul sunt pe pragul unei prăbuşiri fără seamăn. Agricultorii, privesc apăsaţi de 
gânduri grele, la ce îi mai aşteaptă.

Risipa nebună a banului public, lipsa de ori-ce talent sau simţ de-a înjgheba 
în aceasta ţară o gospodărie ordonată, au făcut, ca nimeni să nu-şi mai afle o bună 
socoteală, nemulţumit cu tot ce este conducere sau guvernare. Din această nemulţu
mire răsare, văzând cu ochii, o revoltă a sufletelor, o pădure a pumnilor ridicaţi tot mai ameninţător con
tra politicianilor, cari prin nesăbuite făgădueli au tulburat o rânduială, care a început să 
se înjghebeze "cu câţiva ani înainte în aceasta ţară, pescuind unii cu lăcomie în acest 
tulbure, înstrăinând totul, începând cu chibriturile, ce era bunul nenorocitului stat, care 
este al tuturor şi al nimănui. . .

D-LOR PROTOPOPI Şl PREOŢI, cari V’aţi părăsit altarele — onoare multor excepţii — 
de o săptămână fluturându-Vă reverenzile prin crâjme şi localuri de întruniri, cocoţân- 
du-Vă în locuri şi slujbe noi, pentru cari nu sunteţi pregătiţi şi la cari nu Vă pricepeţi.

DOMNILOR DE TOATE CATEGORIILE, naufragiaţi ai clasei intelectuale, cari nu V’aţi putut 
înjgheba o existenţă prin muncă chibzuită şi hărnicie, repezându-Vâ cu cap şi oase 
îmbătrânite la osul de ros al puterei, ţigănindu-Vă în anticamerele ministerelor şi pre
fecturilor pentru un ciolan: . •*>

Spectacolul pe care-1 oferiţi unei mulţimi în
dârjite, este mult mai trist, mult mai provo- 
cător, decât se nu risca ţi mai mult, decât 
pricepe capul Vostru înfierbântat de posibi
lităţile zilei, de ciolanele, cari Vi-să aruncă...

A veţi încă tim pul să V ă  ven iţi în  fire , în torcând fie -care  la locul lui, lăsând să-şi facă  

datoria la  urne infinita!» arm ată  a celor cârm uiţi, a  intelectualilor, cari au no ţiunea convingerei, 
cunoscând m unca creatoare şi fo lositoare a contribuabililor hărţu iţi de o oarbă  fiscalitate, a m e

seriaşilor şi com ercianţilor lipsiţi de binefacerile  unui reg im  înţelegător al n evo ilo r lor, a  ţăran i
lo r şi m uncitorilor, cari încă vor în ţe leg e  odată, că vo tu l nu este de vândut pe preţu l unei fă 
găduieli mincinoase, sau un litru de ra c h iu . . .

Dr. PETRU GROZA.
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Nimic pentru Partid... ci 
totul pentru familie

— Ţara sub teroarea familiei Iorga —

Citim într’un ziar din Capitală:
„Se ştie că d. prim-ministru N. Iorga este un 

adversar feroce al politicei de partid. Numai cu 

greu a fost convins dsa de către d. Argetoianu, să 

admită candidaturi iorgiste. Fiindcă —  spune d. 
prim-ministru — dsa nu admite cu nici un chip 

ca acei din jurul dsale să se căpătuiască cu pri
lejul guvernării, în  fruntea căreia s’a trezit.

Pentru a combate năvala partizanilor spre sluj
bele grase, ce li s’ar putea oferi, d. IV . Iorga 
a consimţit la cele mai grele sacrificii. Aşa, de 

pildă, dsa a fost nevoit să numească în func
ţiuni înalte, uneori chiar ilegal create, 
membri numeroasei dsa le  familii ,  
numai şi numai pentru a feri guvernul dsale de 

ponosul că ar face politică de partid.

Astfel, cumnatul dlui Iorga, D. Mun- 
teanu-Râmnic, a fost numit subsecretar dc 

stat; nepotul dlui Iorga, Frăsinel Munfeanu- 

Râmnic, şef de cabinet Ia Preşedinţie, fratele 
dlui IV . Iorga, G. Iorga, a fost numit un fel 
de controlor general a l ţării, inspector al .inspec

torilor peste toate autorităţile din lume; fiul dlui 
Iorga, Mircea N . Iorga, este candidat, cap de 

listă, la Cameră; ginerele dlui Iorga, dnul 
maior Chirescu a fost numit prefect în Bucovina; 
tot în Bucovina a fostnumit inspector special, un 
alt cumnat al dlui IORGA, d. colonel At -  

rel Bogdan.
Rândul unchilor, mătuşelor, verilor, verişoarelor, 

naşilor şi finilor n’a venit încă.
Desigur că nu va întârzia ins5*, fiindcă d. 

Iorga a adus în trebile Statului acest sănătos şi 
inovator principiu de guvernământ: nimic pentru 

partid . . .  totul pentru fam ilie".

Precum vedeţi, cinstiţi cetăţeni, lucrurile 
se pornesc bine şi vom ajunge întocmai pe 
urma celor făcute de MANIU, care dupăcum 
este ştiut, şi-a cocoţat toate nemoteniile în 
fruntea ţârii, pe care a dus-o şi lăsat-o la 
sapă de lemn.

Votaţi deci cu guvernul harababu- 
rei naţionale a lui Iorga şi aşteptaţi- 
vă ştreangul.

Demisia prefectului Câmpeanu I
Prefectul judeţului nostru, protopopul 

unit Elie Câmpeanu dela TârguUMurăş, 
a demisiorat. Noi îl felicităm.

Un bătrân de 73 ani, ce o viaţă în
treagă a stat lângă altarul bisericei, 
oricât ar fi om cuminte şi cinr tit, nu 
poate să conducă un judeţ din cele 
mai mari ale tării, în care toate for
mele soc’ale şi economice ale vieţii se 
frământă de cetăţeni mândri şi dârzi, 
cu un avânt furtunos.

Că nu exagerăm, dovadă ne este tre
cutul apropiat, care a măcinat şi dat 
peste gard prefecţi ce aveau oricum o

tineretă sau o energie. Dar uite acest 
moşneag ? Când a venit şi l-au văzut 
devenii, au z:s „acesta prefect sau va 
sfinţi locul, sau va cânta prohodul

Să vede însă că moşneagul prefect 
şi-a dat repede seama, că un judeţ nu 
se conduce nici cu sfinţi şi nici cu 
morţi, ci cu depline şi alese puteri ale 
minţii şi ale fizicului. Cântărind ce are 
şi ce nu are, noi îl felicităm, că jude
cat bine şi că s’a reîntors la biserica 
lui. Câţi din nouii partizani ai Guver
nului n’ar strica dacă şi-ar vedea lun
gul nasului şi n’ar mai începe treburile 
publice.

Circulară
Dnîl membrii ei Consiliului Judeţean, 

a Comitetelor locale şl top prietenii 
noştri sunt rugaţi, sa cunoască urmă
toarele :

In decursul saptamânei viitoare 
vom ţine o şedinţă al Consiliului Ju
deţean pentru întregirea listelor de
puse pentru alegerile la-camera şi 
senat.

Pan'atunci membrii acestui Consi
liu sa binevoiasca a lua neîntârziat 
contact cu presidenpi organizapilor 
comunale din raionul top luând toate 
măsurile pentru organizarea unei 
propagande chibzuite, tara făgăduieli 
nerealîzabile sau mijloacele coborâ
te, punând în vedere alegătorilor 
faptul, că ne-am depus la timp şi loc 
de frunte capul listelor, cu semnul 
nostru:

ostănind fiecare sa ne câştige cat de 
mulp camerazi de aceiaşi credinţă 
politică.

Dr. Petru Groza
preşedinte.
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Un 10 Maiu
Un caz ciudat şi ne mai auzit, 

a trebuit să se întâmple în Deva, 
pentru ca să dovedească încă oda
tă, câtă lipsă de înfrăţire şi de 
adevărat românism, propagă mulţi, 
chiar fără să-şi dea seama.

E jalnică şi crudă povestea 
oarbei neuniri şi faptele întâmplate 
la noi, ne cuprind sufletele de o 
adâncă amărăciune încât ne vine 
scârbă să le şi scriem. Totuşi con
ştiinţa nu ne lasă să trecem, fără 
ale arăta cetitorilor.

Există la Deva îngjghebată de 
câţiva ani, o Soc. Corală Română, 
sub conducerea de onoare a dlui 
I. Botean, directorul liceului Dece- 
bal şi conducerea muzicală a prof. 
Ignaton, care se sileşte a desvolta 
arta muzicală naţională. Întrucât 
Societatea corală este în formaţie, 
desigur că ea a/.e nevoie de spriji
nul şi bunăvoinţa tuturor şi nici 
decum de aixcuri şi distrugeri. 
Durere însă, nu toţi înţeleg aCest 
lucru sau poatecă prin; unele acte 
ale lor, nu-şi dau seamă că fac 
mult rău Soc. Corale Române. *

Căci iată ce s’a întâmplat. Soc. 
Corală Română, a anunţat lumea 
că va da un fe s tiva l •a rtis tic  în 

seara z ile i de 10 M aia , cu bene
ficiu în favorul Bisericii ort. rom. 
din loc, a Crucii Roşii şi a fondu
lui propriu. Nimic mai frumos şi 
româneşc lucru, decât ca orice 
societate culturală să-şi dea con

tribuţia pentru cinstirea celei mai 
mare şi mai frumoasă sărbătoare 
naţională, pentru ziua de 10 Mai.

Datorită însă, nu ştim căror în- 
prejurări şi din ce motive, D l  

G enera l D im itr iu  a găsit de cu
viinţă să reclame Parchetului şi 
să ceară interzicerea ţinerii acestui 
festival. E ciudat lucru şi e gro
zav de dureros să vezi atari în
tâmplări. Ce poate gândi lumea 
care aude aşa ceva şi la ce poate 
foloşi o atare atitudine.

Sufletul de ostaş al dlui General 
Dimitriu noi nu-1 punem la in- 
doială, dar să ni-se permită a ne 
exprima mirarea pentru cele în
tâmplate. Căci în sentimentul nostru 
de românism şi în cinstea noastră 
omenească, nu dăm voie să lo
vească nimeni, oricine ar fi el şi 
aceasta o vom spune oricui şi 
oricând.

Ştim că se va răspunde cum 
prin cele- reclamate Parchetului, 
nu s’a căutat decât să" se apere 
interesele morale şi materiale ale 
Crucii Roşii, întrucât festivalul din 
10 Maiu se dă şi în favorul fon
dului Crucii Roşii, ori aşa ceva, 
fără aprobarea preşedintelui acestei 
Cruci, nu se permite. Să admitem 
chiar atari dispoziţii legale, deşi ele 
sunt ciudate, fiindcă e de neinţe- 
les ca dacă cineve vrea să ajute 
Crucea Roşie, să fie reclamat la 
Parchet, cum a păţit-o prof. Ig-
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naton. Dar chiar acceptând aceasta 
absurditate, e straniu ca un ro
mân se ceară interzicerea unui 
festival dat în ziua de 10 Maiu, 
în care şa cântă Imnul Regal şi 
Imnul Unirii.

După culise însă lucrurile îşi au 
altă explicare şi mai tristă, pe

care n’o mai arătăm căci, prea ne 
sângerează înima de român scri- 
indu-le.

Când va veni odată vremea, să 
nu mai fie de actualitate strigătul: 
Rom âni, un iţi-vă  în cuget, u n iţ i-  

vă ’n s im ţir i' “ ? /

Lecjia dată banditului Aurel 
Dobrescu, fost ministru naţ.-tăr.

In numele organizaţiei naţional-ţără- 
nîste din Făgăraş, d-nii Iulian Cârje, 
Clinciu şi Stoichită, foşti deputaţi, pr. 
Brumboiu, C. Ivan şi Motoc, prefectul 
administrativ, publică un manifest îm
potriva fostului subsecretar de stat 
Aurel Dobrescu, a cărui excludere este 
cerută insistent de toţi fruntaşă ei, so
cotind nedemnă prezenţa sa în orga
nizaţie.

Iată cum se rostesc foştii tovarăşi de 
luptă ai diui Dobrescu despre fostul 
subsecretar de stat al codrilo-:

1. Nu putem sta de alături de dr. 
Aurel Dobrescu, pentrucă fără nici o 
îndoială, că Aurel Dobrescu, este cel 
mai mare comediant, demagog şi min
cinos politic.

2. Pentrucă Aurel Dobrescu pe când 
era ministru s’a înconjurat de prieteni 
şi tovarăşi care au înfundat puşcăria 
pentru falsuri şi înşeleciune şi care apoi 
l-au dat de gol, spunând că, câştigul 
l-au împărţit cu el (cazul Vornic).

3. Pentrucă Aurel Dobrescu a fost 
dus în faţa justiţiei, făcându-i-se atât 
lui cât şi tovarăşilor lui, perchiziţie do
miciliară, iar procesul nici până azi nu 
este terminat.

4. Pentrucă Aurel Dobrescu înainte 
de a fi ministru era sărac şi plin de 
datorii, iar azi este de multe ori milio
nar, în urma afacerilor ce a făcut.

5. Pentrucă Aurel Dobrescu folosin-

du-se de situaţia sa de minis'rj, a pus 
mâna pe mai multe concesiuni de au
tobuze, făcând astfel afaceri de mi
lioane.

6. Pentrucă Aurel Dobrescu s’a în
conjurat de persoane cari vor să se 
căpătuiască prin politică (Vlaicu, Der- 
losea, Popa hoţu, etc.) şi de aceia cu 
cari împreună face afaceri (Aron, Be- 
leanu, Anghel, etc.)

7. Să spună Aurel Dobrescu pentru 
ce a trebuit să părăsească ministerul 
de agricultură ?!

8. Să spună Aurel Dobrescu pen'ru 
ce a trebuit să părăsească şi Directo
ratul ministerial din Cluj!

9. Să spună Aurel Dobrescu ce este 
cu Cooperativa de păduri dela Arpaş 
şi ce lemne au marcat din pădurile 
statului 15 ingineri timp de 6 săptămâni!

Oameni buni, vedeţi cine vă cere 
voturile acum, vedeţi cine este Aurel 
Dobrescu?! Tot ce spune că a făcut 
el pentru judeţ este o minciună obraz
nică.

Pe când la noi în Hunedoara astfel 
de manifeste a national-ţărăniştilor con
tra Bogdanilor, Basarabilor şi altor de 
felul lor? Voi, cetăţeni din Hunedoara, 
ascultaţi şi pe mai departe pe Aurel 
Vlad şi Iustin Pop şi cinstiţii, votând 
cu toţi hoţii şi excrocii din tabăra na- 
ţional-tărănistă.

Adunarea „Uniunei Naţionale1
la Deva.

-  Zisă şi harababura naţionala sau guvernamentală. -
PentrucaprofesorulNicolaie Iorga | 

prim-ministrul ţării să-şi poată ţine 
guvernul şi birui în alegeri, a găsit 
nouă formă, spunând ţării că el 
nu mai lucrează cu partidele po
litice, ci fără ele. A pornit deci o 
lucrătură contra partidelor şi nu o 
luptă dreaptă.

Totuşi a guverna o ţară nu se 
poate fără de oameni credincioşi 
şi pricepuţi. Dl Iorga nu-i are, deci 
s’a gândit să-i adune din toate 
partidele şi toate breslele şi să le 
dea numele de „Uniunea Naţională'1.

In acest scop, la Deva, a fost 
convocată o adunare în Casina 
Naţională, la care au participat vre-o  
150 oameni, aduşi cu s ila  de 
n o ta r i din o rd in u l P re fe c tu lu i 
Câmpeanu.

Pe tribună au luat loc dnii Pro
topop Secărea, protopop Câmpeanu 
prefect, preot Duma, Moţa, avoca
ţii Marinescu şi Crăciunaş, prof. 
Radu, Mihu şi alţii.

A descrie ce a fost această adu
nare, e greu, căci ea n’a fost de
cât o harababură, unde toţi vor- 
biau, toţi st^gau, dar unde nimic

cu cap şi răspicat nu s’a spus. 
Căci să fim drepţi, ce era să spună 
aceşti domni şi cum era să explice 
fuga lor din toate partidele, la oala 
cu carne a noului guvern.

Au vorbit dnii Secărea, Mihu, 
Moţa, Balomiri, prefect Câmpeanu 
şi alţii, toţi despre ajutorul ce ale
gătorii trebuie să-l dea guvernului.

Ce a fost însă mai interesant, 
erau întreruperile cu spirit ale dife
riţilor meseriaşi şi ţărani. Dcacea 
noi găsim că acestea sunt mai in
structive, decât toate vorbele goale 
ale oratorilor şi redăm din ele câ
teva.

Protopopul Secărea spunea că 
singură greşală a făcut Iorga, că a 
intrat în parlament cu bâtă mică 
când trebuia să între cu bâtă mare, 
la ce ţăranii întrerup şi strigă: 
„ trebuie să mergem no i s in g u ri 
în pa rlam ent, cu p a ru l“ .

Profesorului Mihu, i-s’a strigat 
că numai de 2 zile a trecut dela 
liberali şi că „să  m a i m e rg i la  
p lu g  că ş i no i ţă ra n ii ştim  v o rb i“ .

Cu regret trebuie să constatăm 
că preoţilor li-s’a făcut o manifes

taţie ostilă, de ţărani, sfrigându-se 
„v ’a ţ i apucat de p o lit ic ă  -şi a - ţ i 
lă sa t doa r preotesele cu b ise rica ".

Apoi transfugilor politici încă li- 
s’a dat răsplata, dl Herbay a fost 
huiduit rău, împreună cu mulţi alţii.

In sfârşit s’a strigat, către to ţi: 
„h o ţi, mişei, vrem spânzu ră to ri 
îna inte de a legeri, vrem deputa ţi 
num ai din op incă“ şi alte multe 
de atare.

Crudă şi amară a fost această 
învăţătură, pentru cei cari cred că 
adunând toate lăpădăturile altor 
partide, toate figurile şterse şi ne
cunoscute, pot înjgheba o Uniune 
Naţională.

Dacă Iorga ar putea şti, ce a 
fost la Deva, desigur că ar fi pri
mul care ar zice: aceasta este cu
rată „ harababură n a ţio n a lă “ sau 
o ţigănie naţională.

Nenorocirea însă este mai mare- 
decât cred mulţi. Vremurile sunt 
grele, sărăcia apasă totul şi ne
dreptatea sugrumă orice. Şi în ast
fel de zile, când mai mult ca ori
când, e lipsă întâi de toate de or
dine şi de o disciplină a sufletelor, 
aceşti domni guvernamentali, sunt 
elemente ce răspândesc anarhia în 
măsură nebănuită chiar şi aţâţă in
conştient spre o operă destructivă. 
Să-şi amintească aceşti domni, ce 
a făcut oamenii partidului naţional- 
ţărănesc şi să tragă toate învăţă
turile.

Nimeni nu samănâ fără a culege, 
dar vai de cel care samănă vânt, 
căci va culege furtună.

Păţania lui A. Vlad la Dobra
Cetăţeni, întrebaţi pp Aure.t_yi.atl, stă

pânul voturilor voastre, ge a păţit mar 
zilele trecute la Dobra. *

Dacă este adevărat că un vechi şi 
onorabil bătrân luptător de-al Iul, i-a 
spus „frate Aurel şterge-o să nu te mai 
vedem", sau dacă un venerabil proto
pop i-a zis „dragă Vlad, nu mai întră 
la noi, că troznesc rău roţile sub tine".

Dobrenii, urmaşi ai grănicerilor, au 
fost totdeauna oameni mândrii şi cura- 
jioşi, de aceea şi de astădată, onoare 
lor pentru curajul avut.

Dar de răfuit cred, că au mai mult 
cu un Bogdan şi Iustin Pop. Să pof
tească şi aceştia la alegătorii cetăţeni, 
căci suntem în alegeri.

— Transferări şi detaşări din şi la 
Administraţia financiară Deva. Au fost 
transferaţi cu ordin ministerial din lo
calitate următorii: 1. Dl loan Flqrescu 
şeful serviciului contabilitâ|ii în aceaşi 
calitate la Adm. fin. Râmnicul Vâlcea. 
2. Dl Abelino Silvaşi şeful s: viciului 
constatării la Adm. fin. Teleorman'în 
aceaşi calitate. 3. Dl Gheorghe Pitica 
şeful serviciului Adm. în aceaşi cali
tate h Adm. fin. Hotin. In loeul Diui 
Lad'slâu Ceh şef de serviciu cate a ţi
ntit locul de sub Adm. fin. a fost tran
sferat Dl N. Janulescu sub Adm. fin. 
Dolj, în aceaşi calitate. Tot cu ordin 
ministerial percepto ul Wi'hclm GnH- 
slein şef de secţie cl. 11. a fost detaşat 
dela percepţia Brad la Adm. financiară 
Deva în aceaşi calitate.

La băile Călan
în lunile M ai şi I u n i e

pensiune complecta (cameră 
curată, serviciu, mâ nc a r e  
de trei ori şi baie)  pentru

100 lei pe zi.
Ingrijiti-Vă de camere la timp

uni
— Festival de 10 Maiu.

Societatea Română de câ n tă ri 
din D eva de sub conducerea p ro f.  
Igna fon , a ran jează  în ziua de 
10 M aiu , o ra  9'l-i seara în sa la  
T e a tru lu i Orăşănesc, un fe s t iv a l 
a rtis tic  ca concursul d -ne i M a r 
g a re ta  N i cui a ş i a fa n fa re i  
Şcoale i de arte  ş i meserii, da t 
în fa v o ru l B is e r ic ii o rt. rom . 
din Deva, a C ru c ii R oş ii ş i a 
fo n d u lu i p ro p r iu . Un p ro g ra m  
ales va delecta pub licu l. P re ţu 
r i le :  lo jă  160, rezerva t 30, s ta l 
I — I I  20,1 s ta l I I I .  15, g a le rie  10, 
elevi ş i so ld a ţi 5  le i,

— Nou revizor şcolar. In locul diui 
Lucaau a fost delegat revizrr şcolar 
înv., director din Simeria dl Jula,

— Numire. Dl Dr. Muller dela Tg.- 
Mureş a fost numit şef controlor cu 
data de 1 Mai, la Adm. fin. Deva.

— Convocare. Uni nea proprietarilor 
de maşini1 de treerat* din jud. Hunedo
ara, chemă pe t ,ţi.proprietarii de ma
şini de treerat să ia parte la adunarea 
generală de constituire ce va avea loc 
în 24 Mai 193'1'dfa 9 d. in., în loca
lul Camerei dv Comerţ Deva, Pr.eşed, 
Corn de org. Gaia Petru.

- Fugă politică. Dl prof. M hu Un 
din Deva, a demisionat din partidul 
liberal şi din Consiliul comunal al De
vei şi .s’a înscris în gruparea iorghistă, 
devenind guvernamental.

— Decese. In ziua de 7 Maiu a mu
rit subit D. Doica din iha, notar pen
sionat. Venise la Deva pentru a lua 
parte la depunerea listei de deputaţi a 
guvernului şi făcându-i-se rău a căzut 
jos. Dus imediat la spital pe drum a 
murit.

La 4 Mai crt. în comuna Vălişoara 
a încetat din viaţă după o scurtă su
ferinţă învăţătoarea Eugenia Suciu năs- 

Tula LazărUh eMfC de *27 afli' m al 
9-lea an de fericită căsătorie, lăsând 
în urină 2 fetiţe mici dintre care una 
numai de râteva zile, neconsolatul soţ 
şi mult îndureraţii părinţi şi rude. 
Transmitem din parte-ne tuturor celor 
nemângâiaţi prin pierderea învăţătoarei 
Eugen:a Suciu, care era cu voinţă tare 
şi cu multă putere de muncă, condo- 
ieanţele noastre.

Luni, 4 Mai crt. a încetat din viaţă 
după o lungă şi grea suferinţă în co
muna Orniindea T. T. R. Ios f Borza 
în etate de 23 ani, care îşi făcea sta
giu la Reg. 92 Inf. Orâştie. Armata 

i pierde, un ostaş vrednic, iar naţiunea 
J pe un luptător naţional care îi apăra 

interesele în timpul când îşi făcea şc. 
min. Petroşeni îo tumultul curentelor 
tendenţfose de pe Valea Jiului. Mult 
îndureraţilor părinţi, soră, bunică, rude 
şi cunoscuţi, cari l’au stimat şi iubit 
pentru dişţinsul său caracter, le tran
smitem con doleanţele noastre, totodată 
rugând pe D-zcu să-l odihnească în 
pace.

— Ştiri cercetăşeşti. Cohorta „Cri- 
şan“ dela Şcoala de Arte şi Meserii 
din Baia de Criş, de sub harnica con
ducere a diui director A. Domogeanu 
se leorganizeazâ, având de comandant 
pe DL Gh. Bitea. In comuna Călan, dl 
Iran Jula, directorul şcoalei primare, 
mpnceşte cu mult drag, pentru a pune 
bazele unei cohorte cercetăşeşti. Cu 
data de 1 Mariie 1931, în comuna Pe- 
steana, a luat fiinţa cohorta „Voevodul 
Mălai". Comandamentul Cohortei, s’a 
constituit în felul următor: Comandan
tul Cohorte d. P. Cimponeiiu dir. ‘c.. 
Secretarul Cohortei d. Socacîu student 
în drept, Casierul Cohortei d. T. S - 
caciu cas er comunal, Delegatul Secţiei 
d. Manase Bogin primarul comunei.

Primăria oraşului Deva.

Publicaţiune de vânzare.
Subsemnatul, agent de urmărire al 

* veniturilor primăriei oraşului Deva con
form legii pentru perceperea şi urmări
rea veniturilor publice art. 27-—30 din
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1 August 1921, fac cunoscut prin ace
astă că, în ziua de 13 Maiu 1931 la 
ora 10 a. m., se va vinde prin licitaţie 
publică la Dl. Hajdu loan tâmplar din 
urba Deva strada Reg. Carol II. No. 11 
obiectele ce i-s’a sechestrat pentru ne
plata datoria în faţa de Lazar loan 
calfă de tâmplar.

Obiectele sechestrate sunt:
4 mese de tâmplar.
Averea mobilă a debitorului Hajdu 

loan tâmplar din oraşul Deva urmărită 
cu procesul-verbal No. 6074—1930, 
pentru suma de lei 4.160 datoriei Ia 
Lazar loan calfă de tâmplar.

Prin urmare, acei cari vor voi a con
cura la licitaţia acestor obiecte, să se 
prezinte Ia locul indicat, în ziua şi ora 
fixată.

Se cere concurenţilor să depună, mai 
întâiu o garanţie de 10°/0 din preţul de 
strigare drept garanţie.

Agent: Toth Iosif.

Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asig. Sociale 

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale

No. 1028 din 4 Mai 1931.

Publicaţie de vânzare
Subsemnatul agent de urmărire al 

Casei Centrale, conform art. 27 din 
legea de urmărire, fac cunoscut prin 
acesta că In ziua de 78 Mai 1931 
ora 15 se vinde prin licitaţie la Dobra 
averea Coperativei Dobra Roşcani 
obiectele ce i s’au sechestrat, prin 
procesul-verbal cu No- 1028 pentru 
neplata sumei de lei 74.829 datorită 
Casei Cercuale Deva.

Obiectele sechestrate sunt: 35 va
goane lemne de foc depozitate în 
gara Dobra evaluate în suma de 
Lei 80.000.

Prin urmare, aceia cari vor voi a 
concura la licitaţia acestor obiecte, să 
se prezinte la locul indicat, în ziua 
9i ora fixată. Se cere concurenţilor 
să depună mai întâi o garanţie de 
5°/o din valoarea obiectelor-

Agent de urmărire: Indescifrabil.

Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asig. Sociale 

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale

No- 700 din 4 Mai 1931.

Publicaţie de vânzare
Subsemnatul agent de urmărire al 

Casei Centrale, conform art. 27 din 
legea de urmărire, fac cunoscut prin 
aceasta că în ziua de 26 Mai 1931 
ora 9, se vinde prin licitaţie la Ha
ţeg averea Dlui Zeledinton luliu, 
obiectele ce i s’au sechestrat, prin 
procesul-verbal cu No. 10 pentru 
neplata sumei de lei 1107 datorită 
Casei Cercuale Deva.

Obiectele Sechestrate sunt: 2 du
lapuri din dorm- în preţ de 2200.

Prin urmare, aceia cari vor voi a 
concura la licitaţia acestor obiecte, 
să se prezinte la locul indicat, în ziua 
si ora fixată. Se cere concurenţilor 
să depună mai întâi o garanţie de 
5% din valoarea obiectelor.

Agent de urmărire: Indescifrabil.

Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asig. Soc. 

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale

No, 66 acc- din 4 Mai 1931.

Publicaţie de vânzare.
Subsemnatul egent de urmărire al 

Casei Centrale, conform art- 27 din 
legea de urmărire, fac cunoscut prin 
aceasta că în ziua de 19 Mai anul 
1931 ora 11 a. m., se vinde prin li
citaţie la Ilia averea firmei Prune, 
obiectele ce i s’au sechestrat, prin 
procesul-verbal pentru neplata sumei 
de lei 13 000 datorită Casei Cercuale 
Deva.

Obiectele sechestrate sunt . Una 
Casă de fier şi una maşină de scris 
evaluate in suma de Lei 18 000 

Prin urmare, aceia cari vor voi a 
concura la licitaţia acestor obiecte, 
să se prezinte la locul indicat, în 
ziua şi ora fixată. Se cere concuren
ţilor să depună mai întâiu o garanţie 
de 5% din valoarea obiectelor.

Agent de urmărire: Indescifrabil.

Tipografia 99 Decebal99

P r im e ş te  tot felul de 
lu c ră r i de tipografie şl 
anume: broşuri, reviste, 
z ia re , a f iş e , invitări, 
bilante, cărţi de vizită.

PREŢURI IEFTINE!

Deva

Pia|a Unirii No. 16.
La dreapta în pala
tul Băncii Decebal

E x e c u tă  tot felul Ide 
lu c r ă r i  de compactorie 
deia cele mai simple 
până la cele mai luxoase 
in timpul cel mai scurt.

SERVICIU PROMPT!

FOGEL RUDOLF
ciasornicar reparator

Str. Regele Carol No. 2.

Cu praxa făcută Ia Viena.

Repar radical si conştiincios to t felul de 
ciasuri si bijuterii.

J u c ă r i i  pt. copii se află
numai la

BAZARUL

„ C O R S  0 “
Mare asortiment de 
cărucioare pt. copii. 

Preturi  foaite scăzute .

Magazinul de Electricitate al Uzinei Electrice din Deva
aflătoare pe Str. Reg. Maria 19. Edificiul Teatrului Orăşenesc

ofere spre vânzare
toate produsele branşei de electricitate

4 - 0

Candelabre d n  bronz şi corpuri pentru luminăţie din sticlă foarte fine. 
Becuri electrice pt. toate tensiunile de curent din jur, pe preţuri convenabile.

Vase pentru fiert,
fere pentru călcat, aspiratori de praf, maşine pt. spălat, ventilatori electrice.

Mare depozit Electromotoare,
al fabricei „GANZ“ din Budapesta. mo t oa r e  acuplate cu pompă.

Mare asortiment în materiale electrice de instala ie, în 
dimensionare şi execuţia corespunzătoare normelor V.D.E.
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Librăria Românească S. A.
Str. Regina Maria No. 14. D E V A. Str. Regina Maria No. 14.

Telefon 25.

Avem onoare a atrage atenţiunea onor. public asupra

Librăriei noastre care este 
bogat asortată

cu tot felul de manuale de învăţământ româneşti, precum 
şi tot felul de rechizite de scris şi desemn, de prima cali
tate ; violine, coarde, accesorii de violină, văpsele şi instru
mente de văpsit, cea mai bună fabricaţie, precum şi cu tot 
felul de articole de şcoală, gheozdane, compase, călimare.

Asortiment complect de rechizite de birou, hâitie de scris, hârtii speciale, 
levisfe româneşti pentru tinerime, ilustrate artistice şi locale,

Primim cărţi şcolare spre legat.
Executare frumoasă în cel mai scurt timp.

Primim ori-ce lucrare de tipografie
şi pregătim cu gust, convenabil şi repede, ori-ce lucrare de acest gen.

a»

Preţuri convenabile! Tc|efon N°-25 Serviciu prompt!
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Tipografia „Decebal* Deva.


