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Noi cerem ca domnia ciocoi
lor să înceteze şi să vină stă
pânirea poporului pentru po
por, ca să ne putem apăra în 
deplină mulţumire sufletea
scă hotarele
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Paroxism ul
bizantinismului.

Nu era tară. care în po'itic* fx 
Iernă a ei s.4 fi fost aşa de b ne 
consolidată şi reprezentată, cum era 
tara noastră în timpul de după răz
boiul mondial. Aveam un om trinv's 
de Dumnezeu, care prin aptfudini 
neîntrecute atât în domeniul diplo
mat ei rât şi ce terenul ora'oriei, al 
căror corolaru era patriotismul prea 
luminat, — a creat o concepţie în 
ce privea raporturile vieţii noastre 
interne/ionafe iar concepţia lui pusă 
în aplicare, a produs o stabilitate 
binefăcătoare a politicei noastre ex 
terne d n care ne am ales cu imen
se foloase pentru b nele ţă'ii. Mai 
mult: n'cicârd România n’a fost aga 
de î^ălt^tă în fafa areopagului glo
bului întreg, decât în intervalul de- 
când dl Nicu ee Titulescu era mi
nistrul nostru de ex eme si repre
zentantul statului român îa Geneva 
Epoca creată de el rămâne epoca 
de aur a  diplomatici române, a preş- 
t’g ulu' tării si a  ingenios’ ăţii româ
neşti. Acest legendar purtător de cu 
vânt el neamului mai ales la ce! 
mai înalt for de viată internet onală 
a devenit o noţiune mond>ală prin 
inteligenta lui extraord nară, prin ge
niul său d plo natic s> prin vasta lui 
experienţă în politica externă, cali
tăţile acestea pe ceri i-le-a admirat 
ch:ar si ce’e mai celebre 8' repre
zentative personalităţi mondiale, cari 
l’au incur jurat cu o stimă s> admi
ra te  sinceră si nediscutciă El a fă
cut bine tării si prin poMica externă, 
creată cu înaltă îr-t -lepciune si că* 
trunderea adâncă a prob’emelor so
ciale polifee si româneşti ş mondiale 
dar ne-a înăltat s'< pnn prest’glu! si 
gloria fără seamăn, la care a ajuns 
persoana sa în faja lumei întregi aşa 
că numele de Titulescu se topea în 
prestigiul tării Iar acesta se ideniifea 
cu numele Iul p 'oiucând om âidrie  
inseparabilă a neamului românesc 
de valoarea celui mai scump elenediu.

Oricare neam cu cât de puţ n 
8?mt de demnitate ba chiar şi antro
pofagii din Australia s a r  fi felicitat 
de o personaltate istorică ©sa rară, 
cum e dl Tiiulescu, pe care 1 ar ft 
ţ’nut fix la locul, pentru care era 
predestinat şi i-ar fi creat tiete con- 
dij unile pentru a-i înlesni activitatea 
prodig oasă, cere tot mai mult ar fi 
contribuit Ia o ascedentă si a  Pres
tigiului şi a bin; lui ţârii noastre*

Dar altcum au tors-o Pa cele, cari 
într’un moment de slăbiciune au în
câlcit firul ce-1 deepără. Numai 
cine cunoştea mai profund felul mo
ravurilor şi politice şi sociele ale

tării noastre, putea să i o profeţească 
dlui N. T u'escu, că nu va avea 
bun sfârâit şi că dsa va împărtăşi 
8oartea dlui Iuliu Mania, o altă vic
timă bine aleasă a b ’zantinilor dela 
putere. Viclenia si perfidia bizantină 
In noi are tron si pare a fi o patere 
de ne’nvins, care face ca tara noas
tră să fie împărăţia diavolului» care 
nu numai că e negeţiunea lui 
Dumnpzeu, concepţia binelui, dar e 
si dhtiugăforuî a orice nizuintă crea
toare si zdrobitor a orice opere sa
lutare. Reprezentantul tipic al aces
tei viclenii este actualul prim minis
tru, d. Gută Tătăresuu, ca ieerapre- 
dest nat, să aleşniescă si să unei 
tească asupra marelui fiu al neamului 
reg'zând decap tarea lui, deşi dl Ti
tulescu nu avea alt păcat, decât că 
în incadescenta lui iubire da patrie 
nu putea lăsa, ca tara noastră» a- 
jtmsă prin o fatalitate stupidă pe 
mânile unui guvern de aventuri, — 
să fie prefăcută în ruine dată fund 
pradă ftrei primejdioase a eceluie, 
pe care di M halat hs cu o admira
bilă polrv're i-a numii: uvecnic im- 
betat de sins*.

Asa a urmsd actul perfid, care 
ne-a îngrozit pe toii iar prin brutalita
tea lui a  consternat o lume întreagă.

Dar Kiio tace şi ia notă. Arlul 
de decapitare săvârş’t asupra dlui 
Titulescu se transformă în act de 
înaltă trădare, comis e supra patriei» 
cum a arătat dl Iul u Mân u moti
vând, că ea b’a făcut tocmai în clipa 
în care Ia Geneva se pregăteşte mo
dificarea pactului Lig:i Naţiunilor, 
act, care deschide drum 1 ber şi re
vizuirii tratatelor de pace. Noi ere- 
dem cu credinţă sfântă, că acest act 
de înaltă trădare a  pecetluit soartea 
tutuior acelora* cari sunt autorii lui 
direct- 8' indirett» asuprn cărora a- 
pasă de acum răspunderea cu toată 
greutatea e1, nunumai ca răspun
dere înaintea istoriei, ci una mai a- 
p.opiată, care va să facă dreptate 
până ce alesudorii si asasinii sunt 
încă în fiinţă.

Neţ unea română cunoeşte va
loarea inec nmensurabilâ a marelui 
ttan  al gândirii politice româneşte 
care e dl Nicolae Titulescu, r preciază 
la merit volumul şi greutatea operei 
grandioase, pe care a săvâ ş t o si 
ea cunoaşte pr. a  bine ş ! calea bună 
Si înţeleaptă, pe cere să-şi îndrume 
destinele. Ea se va reculege pentru 
a  da satisfacţia celui uneltit şi alun
gat cu o brutalitate, de care e ca
pabil numai un neem, în Sufletul că
ruia nicicând n’a  încolţit o simţire

frumoasă de consideraţiune om e
nească mai pujin de nobleţă. Deca 
pitarea dlui Titulescu strigă la cer 
iar Tălăr seu Kain va trebui, să I I I
fugă m u  n i  iti ii  ai n i  ş.
până îl v i  ajunge dreptatea ima 
nenîă, care în celea din urmă va f.= 
totuşi ca mai tare det ât viclenia bi
zantină încremenită în Guţ3 Tălă- 
rescu-

Evenimentele se precipită Cetim 
în mot’unea p-utidului neţ on&l ţără 
nesc, dată ducă şedinţa comitetului 
executiv dela 26 Septembrie, că arest 
partid a  hotărât des?ănţulrea unei 
lupte cu caracter national si antire- 
vizioni8t pentru a crea un zăgaz 
împotriva t u t u r o r  încercărilor de 
sch nr.bare o orientării politicei noas
tre externe si a înfiera acţiunea cri
minală de trădare a acelora, cari 
lucrează la subminarea alianţelor 
noastre s la aruncarea ţ'rii în la
gărul revizionit. Lupta aceasta va fi 
cea a instinctului nafonsl, care ne 
spune, că neamul românesc trebue 
să vieţuiască în cadrul feuntăriilor de 
acum, câştigate pe cale de luptă si

Precum am anuntat pe cetitorii 
noştri. Duminecă la 4 Oct. s a  ţinut 
în Satu-Mare o mare adunare po
porală, organizată de partidul Naţio- 
nal-Ţărănesc- Scopul acesie! adunări 
a fost, ca să se afirme poporul asu
pra hotărârei nestrămutate de a-şi 
apăra hotarele tâ-el împotriva laco
milor revizionişti, şi ca să se cu
noască credinţa şi simţămintele de 
alipire nealterală fată de aliaţii în 
prietenia cărora a luat fiinţă Româ
nia mare în hotarele ei etnice.

Pentruca să aibă deplină semni
ficaţie această adunare şi pentruca 
să înfăţişeze toată autoritatea, au ţi
nui să-şi spună cuvânrul la această 
adunare : dnii I. Mihalache, Iuliu Ma- 
niu, Nicolae Lupu, Mi hai Popovici, 
Sauciuc Sdneanu, Pan Halipa, Ge
neral Rajinskt şi reprezentantul unei 
delegaţii ţărăneşti, din Cehoslovacia, 
anume veniti pentru această mani
festaţie.

Gum a decurs adunarea:
Ls orele 9 ţi un steri fruntsş’i au 

luat loc ia tribuna ridicată în piaţă unde 
au primit defilarea zecilor de mii de 
ţărani, Impozanta demonştraţle a fost

jertfele cele mai grele, pe cale de 
dreptate istorică şi naturală, — o'i 
apoi perim cu toţii In apărarea aces
tor gran te. Luptei acesteia nu-i va 
putea rezista nici o f...rţăi nici in
ternă uici externă, nici de sus, şi nici 
de jos- Ea va anima şi mişca pe 
foţi până îa unul închegând un su
flet pe întreg întinsul tării româneşti 
şi va mătura pe toţi liliecii, to3te 
bufnitele, toti strigoii şi toate goan- 
g le politice şi toată haita de trădă
torii marcaţi cu marca sunătoare a 
Iui Hit’er, si va zdrobi bizantinis
mul, fcjuns la paroxism.

Si atunci Titulescu, care a  învins 
chiar moartea, va fi reaşezat în splen
doarea lui cu o şi mai mare aureolă 
iar tara va fi ucis marele strigoi, 
ce-i apasă peptul op indu i respira
rea şi impede ându-i orice energie 
spre nizuintă ei de rr facere si înăl
ţare. Ea va fi iberă  şi neslângenită 
de a-şi tuse însaş după adevărata 
vo'nţă a  ei viitorul de aur, la care 
pe drept aspiră*

D r .  I u s t i n  J P o p .

d sch'să de grupul oaspeţilor cehos
lovaci, având ta frunte un tânăr so~ 
col îmbrăcat în uniforma naţionali 
Cehoslovaci cars a salutat pe frun
taşi. Acestuia i-a urmat grupul de 
270 cehoslovaci şi Cehoslovace jm- 
brScfţi în costume naţionale precum 
«i fraţi romlni din ţinuturile de peste 
T  sa. Apariţ>a lor a stârnit un satu- 
zism de nedescrls, Numerosul public 
masat pe ambele trotuare a făcut o 
călduroasă manifestaţie de simpatie 
la adressa iubiţilor noştri aliaţi, Stri
gătele de .trăiască Cehoslovacia*, 
trăiască Masarik, trăiască Eduard Bs- 
neş, trăiască Milan Hodsa’ nu mai 
contenesc.

Urmează apoi organizaţiile arde
lene le frunte cu d, preşedinte Mi- 
hai Popovici serosdat la mică distanţă 
de reprezentanţii judeţului Sălaj con
duşi de d. Victor Deleu. Fanfara in
tonează „Pe al nostru steag*, iar chi
peşii sllljenl trec în rânduri strânse 
şl cu mina întinsă tn arale nesfârşite.

Maramureşul este condos de ne. 
obositul şi vijaicul luptător, d. dr. 
Iile Lasăr. Două tinere tete îmbră
cate In splendide costume naţionale 
oferă dlor Ion Mihalache şi Iului Ma-

rostit asupra politicei 
ex tern e  ai R om âniei
în ADUNAREA dela SATU-M ARE
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niu, două frumoise buchete de flori. 
Maramureşul trece prin faţa tribunei 
şi rândurile nu mai afl sfârşit. Cos- 
tu mele lor pitoreşti alături de placar
ded  cu inscripţii sugest’ve c* «nici 
o palmi de pământ nu dim, jos «ta
rea de asediu", „trăiască Li^s Naţiu
nilor şi „trăiască Ni olae Tstulessu", 
alături de acelea prin cari se oma
giază conducătorii partidului p."ţ'o 
nal-ţirănes:, coastitue un tab’ou mş- 
reţ şi mişcător.

Urmează la rând judeţul Bihor, 
condus de di preşedinta Rox’n. Pla
carded b horenilor sunt la rândul lor 
tot atâtea surprize, tot atâtea gân
duri: „Trâigscâ statul ţărănesc*, se 
îmbină admiu^bil cu placards put tată 
de reprezentanţii celor două comune 
ungureşti, cari în limb* maghiari 
spun „Trăiască patria nosstră Româ
nia Mare* şi nu ne trtbae revizuire*.

In rânduri dese urmează sitms- 
renli conduşi de dl dr. Demisa. Pla
carded lor poartă următoarele ins
cripţii: „trăiască Rou?âsU Msre pe 
veci unită*, „ tra ss  r.ă prietenii noş
tri francezi*, „vrem stat nsţ'onal-ţă-

A luat apoi cuvântul di Mihai Po- 
povic5, cere a  spus: ne-am adunat 
astăzi să ridică ti cuvântul nostiu de 
protestare împotriva acelora cari se
duc opinia publică a ţării şi caută să 
compromită viitorul ei. Dsa salută a* 
poi delegaţia partidului agrarian ce
hoslovac şi aduce omegiu d*lor Ma- 
saiyk. Milan Hodza, Dr. Betan, pre
şedintele pait dului agrarian cehoslo
vac. Aduce mulţumiri d-lor Dr. Kos» 
sey şi restul dedgaţlei, care a  venit 
sfi protesteze, alămuri de Români, îm
potriva încercării care tinde la com
promiterea păci;. In continuare d sa 
citeşie o telegramă adresată d-lui Be- 
ran şi apoi spune; Ne-am adunat 
aici să ne spunem cuvântul nostru 
ca partid Naţional* ţărănesc în pro
blemele politicei externe şi această 
adunare are o importanţă mare, pen- 
rrucă aici nu este numai vuietul ţă
rănimii, care protestează împotriva 
încercărilor de atingere a frontierelor, 
nu este deci numai un vuiet neor
ganizat, ci este cuvântul unui partid 
puternic, conştient, care a  fost şî va 
fi chemat să conducă destinele ţării. 
Adunarea de azi va d tsch d e  un 
drum nou in problemele la oidinea 
zilei. Partidul nostru este chemat să 
asculte glasul şi inima poporului şi 
să se orienteze după ei; nu impro
vizează, ci ascultă marile comanda
mente izvoiâte dtn sufletul poporului; 
caută să şi-le însuşească şi să lupte 
pentru izbânda lor* Partidul a  căutat 
şi caută pulsul adevărat ai naţiei. 
Nu se opreşte asupra cuvintelor de 
medă nouă, ştie să deosebească 
principalul de secundar, efemerul de 
permanent şi în linia asta să-şi fi
xeze punct de vedere. Războiul s’a 
făcut pentru înfăptuirea idealului na
ţional* Ideia naţională a  călăuzit ge
neraţiile din secolul trecut, cât şi an* 
trbelic şi a stăpânit, deopotrivă, atâi 
pe cehoslovaci, iugoslavi, cât şi pe 
noi. Războiul a  înfăptuit acest prin
cipiu în forma de stat naţional. Dum
nezeu a  ajutat dreptăţii fi s’au în
făptuit statele naţ one le. B ne înţeles 
că aceste state nu sunt numai na
ţionale, ci sunt Infiltrate şi cu mino
ritari. Noi nu vrem să asuprm  pe 
nimeni, care este cetăţean devotat 
el României. Cu mare satisfacţie era

r.*nt*c“ şi atât de impresiona tă : ^să
nătate şi voe bună marelui apărător 
Titolesca*. Urmează spoi delegaţiile 
din r  giune». Baia Msre, conduşi de 
dl prepozU Breb n, apoi Ţara Chi ;s- 
rului şi în fine Ţera O ap lu?, care 
poariiS o msre plscardl cu inscripţia.- 
„nu ne vom vtode nici odată n raţ - 
lor“, încheie această g ra n d io s  de
monstraţie.

ADUNAREA DELA ARENELE
SPORTIVE

Maseele s’au îndreptat în ordinea 
de fii r ii lor spre arenele sportive 
unde 1* orele 12,30 a avut loc ma
rea adan&re. Apariţia fruntaşilor a 
fost salutată cu viforoase crale şi a 
plavze din partea zecilor de mii de 
ţărani, care luaseră loc pe vast» tri
bună a arenei, iacunjuraţi de frun
taşii şl oaspeţi veniţi.

După potolirea uratelor d. dr. Lie 
L',zăr, anunţă deschiderea adunării, 
pîoputâsd c* preşedinte al ci pe dl 
Mi hai Popovicî, preş dintele organi
zaţiilor din Ardeal şi Banat. Un alt 
vai de urale subliniază spusele diui 
Iiie LssSr.

văzut defilând şi streini. Noi nu vrem 
să fim asupritori, ci luptăm pentru 
ridicarea poporului român, ca ţără
nimea să se ridice şî validiteze cât 
mai mull. Dar asta nu înseamnă să 
fim prea tolerant*. Cei cari se ridică 
şi îndrăznesc să cocheteze peste fren- 
t eră, nu numai că nu ss vor bucura 
de toleranţa noastră, ci le vom aplica 
aspre sancţiuni. In eclipsa generală 
de azi s'a încercat o propaganda, 
cere tinde să compromită viitoiuî ţă
rii. Idealul naţonal s ’a înfăptuit cu 
ejutorul Franţei, Angl ei şi Italiei. Po
litica n°astră nu ne-o putem schimba, 
sunt sute de mot ve cari pledează 
ca să fim cât mai strânşi faţă de a- 
iiaţii noştri. Franţa a fost alături de 
noi în toate problemele mari dela 
Unirea Principalelor şi până la Uni
rea cea mare. Dar unde a  fost Ger
mania? Nu fac un proces istoric, 
dar voi evidenţia câteva fapte. B s- 
mark ne trata ca pe sălbatici. Exem
ple avem destule în secolul trecut, 
apoi, ce a fost Germania pentru noi 
în timpul războiului, iar după război, 
ne-a dictat pacea ruşinoasă dela 
Buftea, iar astăzi nu spune un cu
vânt despre graniţele noastre. Ori, 
când vedem asemenea lucruri, cum 
poi exista oameni tari se facă pro
pagandă şi să caute o apropiere de 
Germani. Acei caii vorbesc de o a- 
alianţă cu Germania, nu pot fi de
cât trădători şi vor să ne vândă 
Germanilor, cari apoi să ne vândă 
revizioniştilor.

In continuare, dl Mihai Popovici 
arată soarta Rutenilor, sub domi a- 
ţia maghiară şi sub cea românească 
şi ajunge ia concluzia că G.rmania 
nu numai că nu trebue să ne ha 
duşmană, ci chiar recunoscătoare*

Dsa arată apoi atmosfera din a- 
junui marelui războiu şr acţiunea 
sănătoasă a lui Take Ionescu şi N. 
Filipescu, cari nt-au sCoa d.n o gre- 
şală, care ne era fatală* Fără nici o 
duşmănie faţă de poporul germen şi 
Hitler, suntem împotriva acelor Ro
mâni, can încearcă să întunece ve
derea sănătoasă a poporului român. 
Nu ne trebue o politică cte duplici
tate. Suntem hotăriţi alături de Franţa. 
Dacă voim să răspundem î .«urni ta
ior Germaniei şi Rusiei, să ne « u r

măm şi noi. Înarmarea n ’o facem 
decât cu Fmnţa şi ea nu ne dă 
sprijinul de- âi dacă mergem ală
turi de ea. Să rămânem credincioşi 
aliaţilor noştri, Franţa, Anglia şl Mica 
Înţelegere. Suntem pentru pace si 
Uga Na ţiunilor. Numai până atunci, 
până când nu se pune problema care 
atinge pacea şi promovează războ
iul pentru inîregitatea teritoriale, vom 
lupta întotdeauna. N’am uitat să lup
tăm şi vom jertfi totul.

Salutul partidului 
agrarian cehoslovac.

Dl Dr. RYBANEK, delegatul ceh- 
spune: L âad parte la adunarea dv. 
ne Iach?n?m In'râ M. S, Regetei, Adu- 
cem, ap o’, salutat partidului agrarian 
cehoslovac, Manif;staţia. 1» care luăm 
parte, nu este întâmplătoare. Lupta 
celor do ă popoare a tacepufc la 1848 
împotriva ioblgki. Colaborarea de 
szi Intre reprezentanţii oficiali ai sta
telor libere Iji are origina în înfrăţi
rea clubului parlamentar romlno- 
slovac. Spontaneitatea rcestd  priete
nii s’a v lz d  fn timpul războiului. Azi 
Mica înţelegere ts ts  brza politicei 
noastre externe fi o vom păstra pen- 
trucă ea nu este numai rezultatul unei 
înţelegeri dimp’omstlce, ci îşi are 
obârşia în suferit ţa comună şi dtatr’o 
faţete gere morală de adânc comiams. 
Z ma de szi şl de m âne o bazăm pe 
leg'turile noastre de erî, Revizionis
mului noi îi rispasdem cu un front 
comun romiuo-c hosîovac.

Cuvântarea
d-lor Sauciuc Sâveanu
şi Pan Halipa.

Dl Sancluc Săvessu spune: „ Am 
ţinut de datorinţâ să venim aci, In 
acest colţ cultural, strategic şl eco
nom c, sa ne unim glasul nostru cu 
strigităi de a urm i, ridicat de Parti
dul Naţioal-ţârănesc împotriva revi- 
z oaismului. Odată cu acest protest, 
să unim glasul nostru şi împotriva 
aventurierilor fi inconştienţii politi
cian!, or cari vor s i  schimbe orienta, 
rea politicei externe. Noi voim ca 
aceasta ţară să ajungă mare şl tare*.

Di Pan Hriipa spune: „Ammers 
două nopţi şi o si să ajung aici, ca, 
şi altădată am făcut drumul acesta 
dinţi’o dragoste adânci pentru fraţii

Di lUL’U MANiU, luând cuvân
tul, spune: Am venit la aceeriă a- 
dunare măreaţă ca fiu al Sălajului, 
ca unui ce tocuesc la graniţa ţării. 
Am venit ca să salut pa LuntagU 
partidului nostru şî pe iluş’rii nojtri 
prieteni d n Cehoslovaca, fiii aedui 
neam, care a suferit asupiir-o dela 
tiranii noştri şi tsrn venit mai ales 3ă 
vă reamintesc de acolo de merele 
nostru prietin şi f;u al Cehos ovaciei, 
Masarik- Am ven t, mai ales, pentru 
două luci uri mari. In?âiu, să crăiăm 
lumii întregi, că una cu viaţe, nu lă
săm să ne subjuge nime hotarele 
ţării noastre.

In 1918 am făcut Rorr ânia Mare. 
Nu îngăduim să ss lege de ea, nu 
îngăduim să ae vorbească de revi
zuirea tratatelor, Dacă e vorba de 
revizu re, noi avem dreptul să ce
rem, fiindcă în 1914 ni-s a făgăduit 
şi a!tî teritorii până la Bâkescsabs. 
iar în 1918 lumea din aceste ţnuîuri 
a venit să se alipească la România.

din Ardeal. Socot, că precum la 1918 
a triumf»! politica instinctului nat to
nal, tot aşa şl astăzi va triumfa po- 
ift’ca poporului român. Po’îttoa ţări
lor nu se mai hotăreşte de singura
tecii oameni, ci da către popor. Or, 
poporal român este tresz în faţa tu
turor problemelor. El este pentru 
pace, pentru intsngibilitatea hotare
lor, In contra tiraniei, pentru liberta
tea poporului şi unit-tea Statului. Cu 
fruntaşii pe cari îl aveţi şi cu voinţa 
d-vo*slră, biruinţa va fi sigură. Dl 
general R'.jinsky a spus: „Vorbesc 
ca ostaş, Am luptat ps văile Moldo
vei şl pe crestele Carpaţi'or, deci eu 
ştiu cit sâ3ge a curs pentru Ro
mânia întregită. Dacă am urmst dra
mul cimitirelor, al sâî gelut fi al cru
cilor, vom lua acest drum din nou, 
când cineva va încerca să ne ia o 
parte de pământ. Revizioniştilor le 
spunem: Put iţi la voi acasă să faceţi 
hîrţl teoretice, cum vreţi, însă dacă 
vreţi hotar nou, apoi »ă dim pământ 
sub pământ*.

Cuvântarea d-lui 
Dr. Nicolae Lupu.

Di Dr. Nicolae Lupu spune: „Adu
narea aceasla este a Partidului Na- 
ţional-prânesc, dar glasul nostru se 
adresează au numai membrilor par
tidului, ci tuturor partidelor.

Iu continuare*, d-sa atacă pe dl 
Oâtavlsn Gog* şi critică aspru gu
vernul, spunând ta re altele, atunci 
râad a insistat asupra politicei ex
terne.

Despre boala d-lui T.tu'esca, cen
zura a tăiat, ce-am vrut să spun. Să 
ştiţi că Tituhscu s’a îmbolnăvit de 
mimă rea. Cs este cu pontica externă? 
D*că cineva mai are vre-o iiucie du
pă scoaterea d-lui Titulescu, se îa- 
şaiă. La 14 Septemvrie l-am văsuţ 
pe dl Titulescu pe patul de moarte. 
Din bucheiai dc mîiâclniş, cl a fost 
rupt §i călcat in picioare, singurul 
trandafir. Au dat vre o explicaţie pen
tru ce l.au scos? Dacă noi le îmbi
năm aceste stări, cu cele ce se pe
trec înăuntru, avem explicaţia com
plecţii, Eu nu sunt duşmanul popo
rului german. Dar el zic că este pă
mânt destul in bazinul dunărean, asta 
vor şi aceasta e împotriva ţării noas
tre româneşti.

Noi em moştenit această ţară dela 
oameni cari mii de eni au suferit 
aic • Am venit să arătăm voinţa ne
înfrântă că avem pace şi ordine, d*sr 
cu cond ţ’a să răirânem în hotarele 
noastre' Avem programul care c*re 
democrate desă/ârşiîă şi dreptate, 
program e r e  «sta conlra dictaturii, 
contra bolşevismului. Noi vrem să 
se înfăptuiască programul nost u prin 
o guvernare democraiă. Am făcui 
unirea °e veci. Vrem stat dem oca- 
tic. O ţară trebue să f e guvernată 
de poPor, prin popor, fiindcă numai 
poporul îşi poate conduce ţara.

Naţ onaiizarea bogăţiilor.
Cu 18 ani înainte em schimbat 

domnia ungurească cu cea româ
nească. Slujbaş i sunt Români, dar 
bogâţ.iie mar. sunt în mâinile strei
nilor. Popoarele celelalte, Germanii. 
Ungurii şi Evreii sunt mai înstăriţi, 
decât noi. Lucrul acesta nu este cu 
dreptate. Ţrebue să facem ca poporul

D i N C u r N u l

domnului Mihai P o p o v ic i

Cuvântarea d-lui IuliuManiu
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român să fie stăpân pe bogăţia ţă
ri’. P/in nceasla eu nu spun că ce
lelalte popoare să fie despoiate. Noi 
am hotărit ca să fie tolerate în dez 
volterea lor. Vrem ca Siatul sS ?i 
dea silinţa de a  ridica poporul ro
mân, să ia în mână acele bogăţii, 
care fericesc cu banii celelalte po
poare. Mai vrem tară creştinească 
9i demnitate naţională.

Alături de Franţa cu Mica 
înţelegere.

.Noi vrem sa facem ca ră? boiul 
să nu se întâmple, dar dacă totuşi 
se va întâmpla, să avem sliefi buni 
si arme. Vrem să t nem neclintită 
alianţa cu Mica Antantă să stăm a- 
lături de Frânt u Suntem foarte feri
ciţi că în vremea ^lin urmă Franţa

Ia apoi cuvântul, în aplauzele 
mulţimii dl Ion Mihalache. care spune:

.V ă mulţumim că eţi alergat în 
număr asa de mare să ascultaţi cu
vântul fruntaşilor partidului.

Mulţumesc fraţilor cehoslovaci şi 
îi asigur că ţărănimea r  mână simte 
la fel ca ţărăn mea cehoslovacă.

Am venit sâ mărturisim zid de 
fier la graniţa tării, statornicia alian
ţelor, biruinţa spiritului românes , b -  
ruinfa armatei româneştii recunoş
tinţă fată de aliaţi* De voint , de 
hotărârea noastră, se vor s;eria cor
bii şt cucuvele neamului, care vor 
altă politică externă. România n’a 
fost făcută de diplomat*, căci dacă 
am fi urmat această cale, în 1914 
mergeam la prăbuşire. Am mera după 
instinctul ţăranului si nu am greşit* 
Vocea poporului este Vocea Iui Dum
nezeu. Putem greşi noi, câţiva, dar 
nu o naţie. Tara nu gieşeşie.

Stolurile de păsări care îşi iau 
diurnul spre alte ţări nu greşesc, 
fiindcă merg din instinct. Noi simţim 
acum că bat vânturi turbate, că nori 
negri întunecă cerul, că diplomaţii 
improv zaţi si podticiani faliţi se tran
sformă azi în coi bii politicei exierne. 
Se voibeste de războiu între germani 
fi ruşi*

Sufletele noastre tremură de grija 
acestui război. Noi nu putem dori 
decât Înlăturarea războiului. Sunt oa
meni care nu cugetă si nu simt ni
mic* In treburile lor măreţe au dat 
faliment şi confundă falimentul lor, 
cu  falimentul ţârii prin co.ituraţia 
turbure din Europa nu le arde aces
tora da sosrla ţor.î, ci de satisface
rea poftelor lor să introducă dicta
tura confecţionată după tiparul lui 
Hitter- Aud pe mulţi neisprăviţi vor
bind de ce a ajuns Franţa, prinsă 
în mâna bolşevicilor* Sâ nu se inte
reseze aceşti păcătoşi da Franţa, ci 
de ţara noastră* Păcătoşii nu înţeleg 
un iucru că, alţii sună dictatura î i 
German a, care se pregăteşte de răz
boiu. Are nevoe de o ţară cazarmă 
<ca apoi să o jungă la 1 beitate. Noi 
care am ajuns ia iibertete nu avem 
nevoe de dictatură, ci de o ţară şan- 
tien unde nu centralismul, ci pute
rea de muncă organizată să aibe cu
vântul. Faliţ i noştni cred că dicta 
tura germană este veşnică* Vor să 
importe o bază de dictatură din Ger
mania pentru salvarea noastră; dar 
dacă mâine Germania devine demo
cratică, ce se fac cei cari vor dicta
tori pe viaţă?

Dictatura e un milloc, e goana 
Germaniei după pământ in Rusia.

merge a’ături de Italia. Tiebue să 
mergem alături de Angl a. Datoria 
ar fi să s a convingă Anglia ş Ha' a 
că ar fi un mare pericol să sa ex
tindă aici Gaimania- Germania face 
o mare greşaiă când arată o mare 
nsfxăinare de Mica înţelegere. Ger 
menia ar trebui să vadă cere este 
puterea naturală în bazinul d nă- 
rean. Noi nu avem nimic contra po
porului şi Statului g rman, dar ne
clintit să stăm alături de F-anţa, Mica 
înţelegem ş’ Po’onie.

Am venit să facem o făgăduinţă: 
că, în afară, să apărăm hotarele, iar 
înăuntru drepturile poporului. Vă rog 
pe d-voastră să ţ neţi la drepturile 
democratice, la morala creştină şi 
dacă va trebui să apăreţi cu sângele 
vositu h itarele ţării, s’o fare(i.

M oţiunea
Dl Mihaii Popovici citeşte apoi 

următoarea moţiune:
1. Suprema voinţă si neclintita 

hotărîre a întreg neamului românesc 
este păstrarea şi apărarea în orl-ce 
fel a hotarelor de azi ale României 
statornicite pentru vecie, potrivit po
runcilor dreptăţii prin sacrificiile si 
luptele milenare ale poporului ro
mânesc.

2. Neamul românesc îşi va apăra 
drepturile si fruntariile cu cea din 
urmă încordare a forţelor lai şi cu 
toate jertfele ce i-se vor cere, reze- 
măndu-se cu neclintită invedere şi 
loialitate pe alianţele sale si pe alia
ţii tui fireşti, alături de care a luptat 
Si a învins marii aliaţi statele Micii 
înţelegeri şi a înţelegerii Balcanice

3. Neamul românesc doreşte să 
cultive raporturi de bună prietenie 
cu toti vecinii lui să adâncească a- 
ceste prietenii, strângând mâna fră
ţească tuturor acelor popoare cari 
sunt hotărîte să îi respecte dreptu- 
rile si hotarele, după cum este hotă- 
rît să privească pe duşmani si sâ 
înfrunte pe oricine ar cuteza să ri
dice gând şi mână duşmănoasă a- 
supra sfintelor fruntarii ale tării.

4■ Protestează cu toată puterea 
împotriva activitatii nepatriolice a gu
vernului liberal, care încurajează 
mişcările anarhice, nu numai streine 
de sufletul şi aspiraţiile poporului 
nostru de ţăran, dar care săvârşind 
o adevărata trădare a viitorului nea- 
mulut românesc

a în
depărtat în chip brutal dda  locul de 
comandă pe acela care reprezenta 
în chip clasic politica alianţelor noa
stre fireşti şi prin aceasta a putut, 
pe deoparte, slăbi încrederea aliaţilor 
neştri şi pe de altă parte poate naşte 
neaumeriri în mijlocul poporului ro
mânesc.

5. Constată deplinul faliment al 
guvernării liberale, răpind prin cen
zură si stare de asediu, libertatea 
cetăţenească, nesocotind drepturile 
naţiunii, degradarea auioritătii de 
stat, o epocă de nesiguranţă şi de 
săvârşită lipsă de îndeplinire a legi
lor gl în aceiaş v/eme una de ca
tastrofală decadentă economică, prin 
urmare cere stăruitor si cu hotărîre 
demiterea acestui guvern primejdios 
peniru binele patriei•

La urmă s'eu trimis telegrame 
dlor Milan Hodza, Rudolf Beran, şi 
dlui N• Tilulescu. A  avut apoi un 
banchet, după care d-nii Mihat Po
povici, l- Mania, dr. Lupu şi Miha
lache au avut un important schimb 
de vederi asupra viitoarelor mani
festata revizioniste hotărăndu-se ca 
partidul sa şi continue acţiunea de 
utesltate prin mari demonstraţii de 
mase, în cursul lunilor Octombrie şi 
Noembrie■ Aceste întruniri se vor 
fine la Oradea, Ştmlăul Silvaniei, 
Zalău ti Arad.

Ia urm?, şoaptei lansate de dl Ti- 
lea, In vsră, la O/ăştle, Cu oeaziu- 
nea unei consfătuiri ca oamenii dlui 
Vlad, că se apropie Rorosul puterii 
pe seama dlui Vsids şi în urma fap
tului că s’au publicat alegeri jude
ţene, — sîaabrbşll diui Vlad au în
ceput a se mişca şi au încercat să 
arsnjcie adunări politice, ea să-i dea 
prilegiu dlui Viad ca s l  ţină dişsur- 
suri politice.

O asifel de adunare s’a pregătit 
şi la Brad din partea dlui advocat 
Traisn Ivan, reprezentantul frontului. 
Cum însă di adv. Ivan nu prea ars 
trecere In rândurile populaţiei din 
Brad şi jur, fiindcă este advocatul 
Micei, în care calitate face pe instru
mentul de persecuţie şi oprimare al 
Micei fată de populaţia muncitoare, 
— ca totuş să poată aranja o adu
nare politică cu sală populată, a in
trat In tratative cu gardiştii din loca
litate, rugându-i să participe la adu
nare firâ nici o obligajisr

Conducătorii locali a gardiştilor

Comitatul central executiv al par
tidului nsţional-ţărănesc a hotărât Ia 
şedinţa ţinuta lu 26 Sept. la Bucu
reşti să sărbătorească aniversarea fa» 
ziunei in cadrele unei manliestaţiuni 
politice d« aleasă afirmare.

Pentru această serbare sunt Invi
tate la participare comitetele judeţene 
ale paitidului din |ara întreagă,

Membrii comitetulni judeţan al |

Pentru ca să cunoască cetitorii 
noştri nădejdea resfrâmutată, pe 
care o are ţărănimea faţă de par
tidul naţional ţărănesc şl penfruca 
să se învedereze zădărnicia a ţiu- 
nd partidelor dictatoriale în rân
durile ţărănime!, — dăm rezulta
tul alegerilor comunale din Mus
cel, ţinute în zilele de 27 şl 30 
Septemvrie,

Aceste alegeri cu rezultatele 
lor răspicat grăitoare sunt cel mai 
nimerit răspuns şi cea mai con
cludentă constatare, că ţărănimea 
nu admi.e alt instrument politic 
făuritor de bine, pentru popor şi 
ţară, decât numai pe di Mihalache 
şi partidul naţional-ţârânesc cu pro. 
gramul său firesc pentru viaţa ţării 
noastre. #

Rezultatul este următorul în 
alegerile din Muscel:

Ikrevoeşti-Ungmeni naţ.-ţără 
nişt-iau luat toate 10 locurile.

Oulniţa nap* ţâr. 7 locuri, libe
ralii 3 locuri,

aft consimţit la acest serviciu de com- 
plesrnţă faţă de advocatul Ivan, cu 
condiţia Insă ca dl Vernlchescu, se
cretarul general al Frontului Româ
nesc din j udei să nu fie de laţi.

Dl Ivae» a cercat sl-I convingă pe 
dl Vernichescu In acest sens. Acesta 
n’a consimţit. Urmarea a fost ciu
dată şi penibilă pentru dl Viad.

D«al s'a prezentat la Brad, unde 
a fost z|t?pt«t de gardişti, cari, dis
ciplinaţi cum sunt, au umplut sala. 
Dar, fiindcă In anturaj se află şi dl 
Vernichescu, In f«ţa dlui Viad au pă
răsit sala, rămâaând abia 10—15 per. 
«oane„ adevăraţii aderenţi ai frontu
lui şi si dlui Ivan la Brad.

Atât di Ivan cât şl d! Vernichescu 
au eşit opăriţi din această adunare. 
Iar dl Viad profund revoltat, se aice, 
Ci va lua măsuri de eschidere pen
tru acaşti doi fruntaşi. Ar trebui Inii 
să fragi învăţăminte şi concluzii şi 
pe seama zădărniciei întreprinderii 
sale politice.

partidului nostru suut vestiţi pe a- 
ceasti cale despre această serbare.

Avâfld această serbare o deose
bită semnificaţie politică s’au luat dis
poziţii ca membrii comit iţelor să se 
prezinte In păr la această serbare.

Instrucţiunile şi amănuntele ple
cării vor fi comunicate fiecărui mem
bru in particular.

Rădeşti naţ.-ţir. 7 locuri, libe
ralii 3 locuri.

S.hltu-G Ieşti nsţ.ţăr. 7 locuri, 
liberalii 3 locuri.

Titeşti eaf.-ţăr. 7 îo.uri, libe
ralii 3 locuri.

Petroşani nsţ.-ţ^r. 6 locuri, li
beralii 4 locuri.

Racăr naţ.-ţSr. 6 locuri, libe
ralii 4 locuri.

Godenî naţ.-ţăr. 5 locuri libe
ralii 5 locuri.

M’hă Ieşti naţ.-ţăr. 5 locuri, li
beralii 5 locuri,

Dărmănsşti naţ.-ţăr. 4 locuri, 
liberalii 3 locuri, vaidiştd 3 locuri.

La Dâmbovirioara şi Valea Stâ
nei liberalii au luat toate locurile, 
naţ.-ţlrăniştii neavând liste de par
tid; la Bot. ni alegerile s’au amâ
nat spre a se da putinţă de îm
păcare a celor 2 liste liberale.

Cotiţi „Solia6*

Expozeul d-lui I. Mihalache.

Partidul naţional-ţărănesc
să rb ă to reşte  fuziunea în 

ziua do 18 O ot. ia B u cu reşti

B iruin ţa stră lucită
a partidului Naţional-Ţărănesc la 
alegerile comunale din Muscel
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ŞTIRI.
LOGODNĂ. AmaaţVm eu multă 

plăcere logodna distinsului nostru 
colaborator a dial Inst. Pei ca Andro- 
nic din Săcămaş cu dşoara A D inu 
din Romoa care a avut loc Dumineca 
trecută Ia cerc strict familiar.

Urăm tinerel perechi cea mai de
plini fericire.

•
URMAŞUL LUI STALIN. Dicta

torul Rusiei bolşevice, Sialin, se gî- 
srşte grav bojnav şi in pericol, din 
cauza inlmei. Ia cercurile ruseşti se 
crede că urmaşul lui Stalin va fi Vo- 
roşinov, actualul generalisim al ar
matelor ruseşti.

•
CLOPOTUL unei biserici găsii 

după 20 de ani. La intrarea Rom? 
niei In rlzbolu (n 1916 ruşii au Grat 
clopotul bisericii din satul G ood com. 
Pâlllniş j. Câmpuiurg (Bacovlnr ) ZL 
lele trecute oişte ciobsni au gisit 
clocotul îngropat pe multele Ş sul 
Popii la o tâă’ţime de 16C0 metri. 
Clopotul a fost predat a fost predat 
bisericei respective.

*
MUSSTUL DE VIN. Direcţiunea 

generală a Monopolului akoo’ului a 
hotărăt ca mustul dulce de vin s$ 
poată fi vândut numai pâaă la 1 No 
vembrie. D ia această dată nu seva 
mai da nici o prelungire pentru văr
sarea mustului dulce.

•
DOUA SUTE DE MII de locui

tori italieni p!e*că In Abisinia. Din 
Addis-Abeba ss anunţă că acolo se 
lucreasă cu zer la organizarea locuin
ţelor, pentru cei 200 mi de lucrători 
italieni cari vor sos! acolo din Italia 
pentru a pune In valoare bogăţiile 
Abisinlei.

CARNEA DE GĂINA MOARTĂ, 
Intorcându-se deia munca câmpului, 
jidanca Juji M rcif de 31 de ani din 
comuta Pelin jad. Situ-M<re, a gă- 
s!t In marginea unui şasţ o g 'ln i 
moirt?, pe care a lus.t-o şi a dus o 
acasă. Ajunsă acasl, a pus găina la 
foc şl a făcut din ea o friptură, pe 
care a mâncat.o cu poftă. In timp ce 
mânca, de-odată i-z’a făcut rău şi a 
căzut jos, rămânând moartă. Medicii 
au constatat că ţlgsnca s’a otrăvit cu 
Carnea găinii, care era moartă de mai 
multă vreme,

*
FIOROSUL OMOR. M*i mulţi 

săteni cari se duceau la câmp »f> gă
sit la marginea comunei Şsg (Bane!) 
trupul păzitorului loan Coand#, care 
avea capul zdrobit. Imediat au fost 
anunţaţi jandarmii cari s'au pus In 
urmărirea făptuitorului.

Se crede că loan Coandă a fost 
ucis de către Const. Teleguţ, tot pă
zitor comunal, cari erau de multă 
vreme In duşmănie. Pentru cercetări, 
Teleguţ a fost arestat, iar la intero
gator, nu a putut pree za unde şi a 
petrecut noaptea in care a fort ucis 
Coandă,

ASASINAREA UNUI ÎNVĂŢĂ
TOR. Pe eârsd se iatorsc-s, cu bici
cleta îovtfţltorul P itre B--b!ţ din co
muna Negreşti, * sj’ms dia urmă o 
ceatî de zăteai din com F»seşi!, că
rora le-a strigat să se dea la o pa- le 
Unul din e*, in Ioc de orice răspuns, 
a scos revolverul ;i î-a descărcat a- 
supra învăţătorului, lSsându-1 mort 
Criminalei se chlamă Gheorghe Tâ- 
nss% de iei din corn. Covărvâpnl. 
jed, M hedtcţl şi dâpă ace?s$ is
pravă s’a făcut nevăzut. Imediat au 
plecat pe urmele Iui jandarmi, Ca 
să-l arrstcze.

9

DIN CAUZA BĂTĂII A AVOR
TAT. Fim :ea Ecaterica Vasiliu de 
îângl laţi, pe eăsd se întorcea spre 
casă a fost întâmpinată de f jţîi Ni- 
co’ae. Constantin şi Elena Pârvu, cari 
»v<$au o vet h o ură împotriva ei. Cei 
doi f/aţi s’au repezit la dânsa şi au 
bilut-o crent, Nefericita, îa urma lo
viturilor a lăiut in durerile facerii 
şi a avortat ! □  stradă fără să i-se 
poată veni fn a.ulor. In stare gravă 
a fost transportită la un spital.

Del* Judecători* rurală diu Geoagiu. 

Nr. G 3462-1936.

Extras de publicaţiune de licitaţie.
Delegatul judecătoresc de pe lângă 

Judecătoria din G-oagia sdace la cu
noştinţă că In ca?.zs execirţionslă a 
urmăritorului Grec Fie, dm Homo- 
rod reprezenta prin Dr. loan B ;iogh 
advocst din Geasgiu ia centra urmă
rit? i dia Hemorcd, se vor vinde prin 
licitaţie publică pe ziua de 13 Octom
brie 1936, ora 3 d. m. în comuna 
Homos od, la domiciliul urmfrit»! 1 
vacă roşie cu a;b de 2 ani, 1 ham- 
bariu circ. 25 litre mărime, 1 voj 
circa 20 mărime, 5000 buc. cărămidă 
arse, în valoare totali de lei 4700, 
Iu c?« necesar şi sub preţul de stri
gare.

Geoagiu, la 30 Sept. 1930.
L. DANILĂ 

dîlegat j idecătoresc.

Cu onoare aduc la cunoştinţă 
onoratului public, că cu data 
de 14 O dom vrle a. c. se va 
deschide un atelier de croi- 
toile de domn! şi of<ţeri. 

Adresa: în casele d-lul Petraşcu 

CU STIMĂ:
E, CZETEN1

Alegerile judeţene s ’au amânat 
pe ziua de 15 Ianuarie 1937  
deci votaţi atunci cu roata.
C o t i ţ i

şi faceţi 
reclam e

numai în gazeta „Solia11

Una casă de fier mică
<le v â n z a r e ,

Adresa la administraţia ziarului.
BSSa^^S3^^aB3SSSlS3W£SSC3&SSSKS£i^

A b o n a ţ i  „ S o l i a w 
pentru ţărani numai 

cu 50 Iei pe anul întreg

fî pentru cei mal 
11 harnici strângătol 

de abonamente
Toţi aceia c*ri vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
«SOLIA* 5 abonaţi plătiţi,
va primi gazete noastră în 
mod absolut gratuit- 
In curând gazeta roastră ve 
face şi alte premii pentru cn{ 
mai harnici sirângitori de 
abonamente.

t e

t o f e  p e n t r u  U n i f o r m e  
I m  U c e u  şi la Ş c o a l a  
d e  f e t e ,  pentru U n i f o r 
m e  e le  C e r c e t a  (ţd, c l i i -  
p i e ,  b e r e t e ,  c i o r a p i  şi 
l i n g e r i e ,  cu preţul cel mai 
r e d u s  la f i rma • • • •

• t
• t

VAS I LE I. V U LC U
£!£!)« Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5.

m
•

•X  •

• V* w
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Ceasornicărie bonă garantată şi eftină.
L* subsem ra Ui găsiţi $i p teii cumpără tot felul 

de c e a s u r i ,  i n e l e ,  o c h e l a r i ,  w p i -  

ţ u r i  e l e  ţ i g a r e t e ,  t a b a c h e r e ,  l a n 

ţ u r i  ( l e  c e a s ,  m ă r g e l e ,  prectijn si al e 

javarica’e —  dela ce!2 mai Hm de, pâ ă îa ce?e 

mai fine — v e r i g h e t e  d e  l o g o d n ă ,  

Căror penoane cc cumpără, ia orinţă li se gra

vează gra^s num e’e pe vavighate. Reparez cea
suri şl alte ob<ecte, toate cu cele mai moderate preţuri.

N .  M A H O K U
ceasornicar, bijutier şi gravor, OrSşlie.

ii
•V •

ii
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Se aduce la cunoştinţa Onor. public din Orăştie 
şi jur că s ’a deschis în Orăştie Piaja Ardeleana 
Nr. 10 o Librărie unde se află tot felul de articole 
de librărie, precum şi Manuale de curs primar, 
caete, etc. -  Serviciu prompt. Rog sprijinul Onor. Public.

Cu toată stima: Librăria şl Legătorla de cărţi

„Aurel Vlaicu“ propr. PARDOS Orăştie.
Tot aici se primeşte un ucenic care să aibă cel puţin 2-4 cl. de Liceu.

Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc 
şi jur, că JOAGHERUL de tăiat scânduri, fost aiul liie 
Li ce seu  din Orăştie. str. Andrei Murăşanu, l-am 

• cumpărat eu şi l-am montat în cassle mele proprii, n *  • 
tot în aceeaş stradă, la nr. 24, — unde se poate tăia scânduri de tot felul, 
totodată pot Întreprinde tăieturi la construcţia de poduri plutitoare şi pentrs 
mori rotunde, ia tălpi de mori interne şi externe şi pot jilul scânduri (tragere 
ia ringhea) pentru padiment şi plafoane, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu deosebită stimă

TRA1ÂN BORZA, m. tâmplar, Sir. Andrei Mureşan Nr. 24

D e  v â n z a r e :
Una maşină de găur i t  fier (bor maşină) 
totodată şi 1 s t r u n g -  d e  f i e r  cu unel
tele necesare pentru eî şl u n  m o t o r  de 

b e n z i n ă  de 5 hp.
Adresa ia a d mi n i s t r a ţ i a  ziarului sau în 

Str, Andrelu Mureşan Nr, 24

Gitmt: Dr, A UX  HKKWR& TipsrşJ TJpepef!*! ^LUMINA" QrifSla,


