
Anul II. No. 25. Deva, 6 Iunie 1931.

Organ saptămanaf al Partidului Poporului din judeţul Hunedoara.
VL.J.__ ... ......— ^
R e d a c ţia :  D e v a , ^

A d m in is tra ţ ia :  P ia ţa  U r
Manuscriptele nu se înapoiază.

1. Fondator: Dr. P E T R U  G R O Z A
Redactor: Dr. Victor Şuiaga.

ABONAMENTUL:
100 Lei anual, 50 Lei jumătate an, 2 Lei exemplarul. 
Reclame după învoială, concesionate tip. „Decebal",

B e ţia  a le g e r ilo r .
Au trecut şi acestea. Vântul a împrăştiat fumul făgăduielilor, s’au dus şi butoa

iele de vin, — lăsând în urmă amarul în gura unora şi sufletul altora.

Noi nu suntem între cei cu amarul. Ne-am lămurit dela început, d ec la râ n d

în  fa ţa  u r n e i : nu  a le g e r i, n ici p r o a sp ă tă  g a rn itu ră  d e  d ep u taţi ş i  s e n a to r i

tr e b u ie sc  ţării.

O a m en i trebuesc. Oameni cu mână de fier, cari să scoată din biserica nea

mului miile de politiciani, oamenii bugetelor statului, judeţelor, parasitarii camerelor 

profesionale, caselor autonome şi consilii dc tot feliui.

Credeul nostru este c la r: numai puţinii hotărâţi, organisaţi conştient vor mân

tui ţara de prăpastia spre care o impinge lipsa de coheziune a celor m ulţi.

lată pentru ce, alegerile nu vor schimba nimic în mersul lucrurilor. Cel mult 

garnitura celor „cu \ uterea" s’a schimbat. Dar cu asta n’am câştigat nimic din adevărul 

b ib lic : nu alungaţi pe cei sătui, fiindcă vor veni alţii mai flămânzi.

Căutaţi lista deputaţilor şi senatorilor aleşi. In mare parte sunt cu totul necu

noscuţi. Iar cei cunoscuţi, în mare parte dintre cei, cari n’au creat în viaţa lor particu

lară nimic. Ce ispravă ar putea face aceştia pentru ţară?

Lista celor aleşi în judeţul Hunedoara nu face escepţie. Căutaţi pe rând, şi 

chibzuiţi asupra celor ce spunem.

Cu toate acestea, noi vrem să trăim.

Vrem o viaţă mai puţin grea.

Vrem ca nimeni să nu mai profite din nerânduiala în rândurile noastre.

Vom continua lupta, la care am plecat, încurajaţi de cei cari au fost în acestea 

alegeri alături de noi. Alegerile pentru noi au fost numai o binevenită ocazie de a dovedi 

celor mulţi, că dreptatea nu este totdeauna cu cei mplţi- Să poate întâmpla, că cei 

puţini să fie apucat calea adevărului.
Treziţi din b e ţ a  a leg er ilo r , — v o m  ch ib zu i, n u  p e s te  m ult, îm p reu n ă , 

a su p r a  a c e s to r  lu cru ri. Numai să ne lase duşmanii timp pentru aceasta chibzuială.

Dr. PETRU GROZA.
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P r o c e s  v e r b a l
Dresat în şedinţa comjsiunei 

de aranjare al loteriei bisericei 
ort. române din Deva în cabi
netul Prefectului jud. Hunedo
ara în Deva la 7 Aprilie? 1931.

P r e z e n ţ i:
Locţiitor al DL Prefect Dl. 

Balomiri primpretor.
Dl. Perian Petru primar.
Comisiunea pentru organiza

rea loteriilor, după ce ia cuno
ştinţă despre aprobarea acor
dării autorizaţiei sub No. 2073 
din 24 Martie 1931, pentru or
ganizarea unei loterii cu bilete 
în valoare 1,600.000 lei cu 395 
câştiguri în bani în sumă totală 
lei 400.000 pentru restaurea bi- 
sericei ort. rom. Deva cu fixarea 
termenului de tragerea loteriei 
până la data de 1 Sept. 1931, 
ia în discuţiune fixarea condiţi- 
unilor pentru organizarea şi tra
gerea loteriei în prevederile art. 
6 şi următorii din regulamentul 
loteriilor.

1. Comisiunea acceptă după 
discuţiune planul întocmit de or
ganizator, care face parte in
tegrantă din procesul verbal.

2. Organize torul este obligat
să prezinte registre cu matcă în 
care se vor ataşa biletele depuse 
în circulaţiunea arătată în pla
nul anexat. \

3. Organizatorul este răspun- 
zătorde de gestiunea persoane
lor încredinţaţi cu punerea în 
circulaţie a biletelor.

4. Locul tragerii va f i  oraşul 
Deva, primăria oraşului unde 
organizatorul este dator a de
pune câştiguri fixate.

5. Ziua tragerii loteriei este 
30 August p. m. ora 16.

După aprobarea acestor con- 
diţiuni de către Dl Primorocu- 
ror membru al acestei comisiuni, 
care lipseşte dela şedinţa de zi 
petiţionarul este obligat a le 
publica într’un ziar din locali
tate şi altul din capitală.

Primarul oraşului Deva:
Petru Perian ss.

Primprocuror: Vlădescu ss.
P. Prefectul jud. Hunedoara:

Gheorghe Balomiri ss.

Judecătoria Mixtă Haţeg, 
________secţia c. f.________

Nr. 1580—930 c.f.

E x tra s  din
p u b lica ţiu n e d e lic ita ţie

In cererea de executare făcută 
de urmăritorul Nicolae Theodosie 
contra urmăriţilor Stefoni Tranda
fir şi Stefoni Iuon Coman din 
Luncacerni-inferioară.

Judecătoria,
A ordonat licitaţiunea, în ce pri

veşte imobilele situate în comuna 
Luncacerni-inferioară circumscrip
ţia judecătoriei mixte Haţeg, cu
prinse în c. f. a comunei Lunca- 
cerni-inf. No. coalei c. f. 164, 220 
în % parte şi 536, V« parte, 651,
Vi2 parte şi 968 în % parte pen
tru încasarea creanţei de 14.000 
Lei capital şi accesorii.

Licitaţiunea se va ţinea în ziua ! 
de 12 luna Iunie anul 1931 ora 
10 a. m. la casa comunală a co
munei.

Imobilele ce vor fi licitate, nu 
vor fi vândute mai mic decât din 
preţul de strigare.

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul 
judecătoresc 10% din preţul de 
strigare drept garanţie, în numerar 
s’au în efecte de cauţie socotite 
după cursul fixat în §-ul 42 leg. 
LX. 1881. s’au să predeie acelu- 
iaş delegat chitanţă constatând 
depunerea judecătoreşte prealabil 
a garanţiei şi să semneze condi- 
ţiunile de licitaţie (§. 147, 150, 
170 leg. LX. §. 21 legea LX. 
1908).

Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urcat decât cel de stri
gare, este dator să întregească in- 
mediat garanţia — fixată conform 
procentului preţului de strigare — 
la acelaş parte procentuală a pre
ţului ce a oferit (LXI. 1908).

Dat în Haţeg, la 23 Oct. 1930.
Oct. Cosma m. p.

ajutor judeoător. 
Indescifrabil impiegat.

Se vinde

în Im ediata  a p ro p i
ere  a l o ra şu lu i D eva

O'MOŞIE DE 34i |2 HJGARE
arătură, păşune, pomi, pă
dure. Lămuriri la redacţie

C oncurs.
Se publică concurs de licitaţie cu 

oferte închise pe termen scurt pentru 
executarea de lucruri de reparaţie şi 
curăţirea localurilor în vacanţa mare 
1931 Ia liceul „Decebal“ din Deva, 
conf. devizului şi antemăsurătorului Ofi
ciului de Poduri şi Şosele din Deva la 
următoarele lucrări:

1. Facerea unui gard din cărămidă şi 
piatră la curtea internatului de 35 m. lung.

2. Construirea unie porţi de fer 'a 
acest gard.

3. Vopsirea unui număr de săli de 
învăţământ la înălţimea de 2 sau 3 m.

4. Curăţirea tuturor localurilor şcoalei.
5. Ofertele închise şi timbrate se vor 

înainta până la 20 Iunie 1931 Direcţiunii.
6. Detalii ofertanţilor se dau conf. 

caetului de sarcini No. 22 în cir u zil
nic dela orele 4—5 d. m.

Deva la 5 Iunie 1931.

— Rectificare. In legătură cu 
bătaia ce ar fi suferit Buda Dumitru 
din Peşterea la Băiţa, ştire publicată de 
noi, suntem rugaţi să precizăm, că notarul 
Avram Boticiu din Băiţa n’are vină în 
această chest'une, întrucât păţania Iui 
Buda nu se dalorejte decât beţiei şi 
agresivităţii sale.

Afişaţi in ziarul „ V01N ŢA “ !

D e v â n z a r e  o  
g a r n i t u r ă  d e  
p ie le  v er ita b ilă  

n o u ă .
A se adresa la redacţia 

ziarului.
Direcţiunea Liceului „Oecebal" din Deva.
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Nou biurou de arhitectură
în  D ev a .

SCHUM ANN RUDOLF
ARHITECT DIPLOMAT

a deschis în Deva, Strada Regele Carol No. 38 un biurou 
“ L® de arhitectură unde se primesc spre esecutare următoarele

lucrări:

clădirea de e d i f i c i i  şi poduri, construcţiuni de 
beton armai, proiectări, transformări şi reparări, 0 

cum şi intocmirea de devize.
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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 n oastre  care este  
b ogat 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.

8

Asortiment complect de rechizite de birou, hârtie de scris, hârtii speciale, 
reviste 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.

IH

Preţuri convenabile! Telefon no. 25 Serviciu prompt!
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Tipografia „DecebaT Deva.


