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Tuturor cetitorilor şi p iete- 
nilor nostni le spunem o creş
tinească urare de SL Sărbă
tori: „Naşterea lui Christos 
să vă fie de folos", — iar anul 
nou dorim să vă aducă tutu
rora bucuria realizării năzuin-
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B e t l
Betleem seu Viflaim este numele 

oraşului in care s'a născut Isus 
Hristos. Pe graiul nostru acest nume 
însemnează: Casa Păcii. Prin ur
mare lsus Hristos a voit s8 se nască 
in O sa Păcii pentruca si prin acea
sta să afirme scopul venirei sale in 
lume: Mântuirea omenirei prin dra
goste si pace.

Dar Viflaimul nu i-a dat lăcaş 8> 
adăpost de naşte'f, ci intr’o peşteră 
părăs'fă, care nici cersitorlor nu le-a 
mai trebui1, a pregătt Maria si Iosif 
sălas de n<sşte;e Fiului lui Dzeu, lui 
Isus Hristes Impărăiul Ceriului si el 
Pânântului

In vremea aceea lumea băia sub 
stărâoirea d.feritelor tirănii, cari prin 
violente, re pac, late si exaltarea ego
ismului au incorsetat v,eta neamu
ri'or şi a s rguratic lor în cele mai 
înspăimântătoare sclăvii. Din sub
conştientul sufletului acestei omeniri 
necăjite străbătea dorinţa si credinţa 
universală înt*'un salvator, pe care-1 
aştepta şi după care se ruga prin 
glasul prorocului: ,Rouratl certuri 
de deasupra, şi nourii se ploaie pe 
cel drepl, să se deschidă pământul 
şl să ne Încolţească pe Salvatorul I"

Şi Salvatorul s’a născut incadiet 
în toată miz ria iumei care l a aştep
tat ca să-i mântuiască si să înte
meieze împărăţia păcii*

După nouăsprezece veacuri se 
repetă aceeas dramatică întâmplare: 
Isus, de ziua sa, vrea să se nască 
In lume, între oameni, în m jlocul 
ciestnilor, cari î> poartă numele ei... 
ei nu-1 primesc fr.ndcă l-au uitat.

Marţi la ora 11 a’a des his fn lo
calul CUbolui partidului naţional ţi- 
rlnesc şedinţa Comitetului executiv 
al Ardealului. Ş’dinţa a fost preii- 
datl de d. M hat PopovWu preşe 
dintele organistţiiler ardelene, la ea 
an participat toţi membrii Comitetu
lui executiv.

D. M hai Popovidu deschizând şe
dinţa a salutat reintrarea tn comitetul 
executiv a dfor Siver Bocu şi Iustin 
Msrşieu, cîrora le-a adus cele mai 
dlduroase omagii pentru activitatea 
Care an desfăşurat-o.

D*s * propus comitetului t x -cu ■ 
Hv tjegcrtt dlor S ver Bocu şi Iui-

o  e  m
L’au uitai stăpânitorii lumeţ aces 

teia, cari nu mai duc o vaţă după 
poruncile moralei lui Hristos; l-au 
uitat diplomaţii, cari se năcăjesc să 
stăpâneescă pacea între oameni 
după legile sociale si economice ale 
unei concepţii de viaţăi pur mate- 
terialistă; l-au uitat familiile moderne, 
cari Ifii duc viaţa după o morală 
laică distructivă si f-au uitat si po
porul si clasele muncitoare, can în
tunecate de durerile nedreptăţilor si 
otrăvite cu teoriile urci de clase, nu 
mai and azi glasul îngerilor si a 
păstorilor, cari au adus mesugrul 
ceresc; „pe pământ pace si între 
oameni bunăinvoire".

Să ne aducem aminte în această 
zi de cuvintele Lui: «Fără mine nu 
puteţi face nimica"! Deci nici bine, 
nici pace nu putem avea fără Et.

Prorocul Isaia a zis despre Isus, 
că în împărăţia lui vor trăi la un loc 
lupul cu mielul si leopardul se va 
odihni împreună cu iedul si acolo 
săbile le vor topi în pluguri si lăn
cile în coase. Da» noi credem că 
pecea binecuvântată ar stăpâni pe 
pământ, când oamenii ar primi jugul 
Lu:, cere e plăcut fi sarcina sa, care 
e uşoară. Să o creadă aceesta si 
toţ- conducătorii neamurilor si pur
tătorii de grijă a noroadelor si să 
primească toată lumea, în toate do- 
men ile vit ţii publice şi particulare 
donnia leg i lui Hristos, că atunici 
va fi pe pământ adevărata pace &i 
bunăvoire î.itre oamen!.

lin Mtrşieu ca vicepreşedinţi ai or
ganizaţiilor din Ardeal ţi Banat.

Ccm'tetul prin aclamaţi a i  es pe 
aceşti dlnstlnţi fruntaşi ai partidului 
|a demnităţile propuse. Dană aceasta 
d. preşedinte Popsviciu a făcut un 
sumbru tablou al ritcaţlei din ce tn 
Ce mai grele In care ae găteşte ţara 
de pe urma nefaatei guverniri a dlui 
Tătlrescu, A arătat cu ce paşi gi
gantici se anarchisezsă toate dome
niile de activitate şi viaţa politici unde 
se cş-rează acţiunea unor organisme 
cari, srma credinţei au schimba t-o 
cn teroarea şi programul cu bits.

D*» face apoi ua elogiu cald al

naţionalismului şi al acelor naţiona
lişti cari cu sacrificiul vieţii lor şi a 
tuturor bunurilor materiale au stat la 
slujba Int-reselo’1 neamului. Genera- 
raţlei Ualrii daa ti suprapune gene 
raţi« războiului, pe care o numeşte 
generaţia cea mare a Romlniei Mari, 
care prin entuziasmul ei izvorât din- 
tr’un naţionalism creator a determi
nat Intrarea României în răi boi şl 
care a adus lupta pe fronturi pentru

d - n u l  l u l i u  M a n i a

Crearea României Mari. Aceştia nu 
aunt luaţi tn seamă, nu sunt consi
deraţi naţionalişti de către n'şie tineri 
care abia fac primii paşi In viaţă şl 
cari pot să cunoască naţionalismul 
din cărţi dar nu 1- au învăţat şl prac
ticat la şcoala aspri a vieţii.

d - n u l  JM ih& i P o p o v i c i

D. preşedinte M hai Popovici, des
crie apoi aetivitatei guvernatul care 
contribuie !a destinţuirea anarhiei. 
Iţi face impresia — spune daa — nn 
numai ci guvernul llch’dează aface
rile, dar că este fericit să laţe în urma 
lui un haos cât de mare, evident 
pentru a putea pescui aool iar ţa 
tvlbare,

Singurul partid dela care aşteaptă 
o îndreptare şi In care poate 81-şl 
pună încrederea, este pa lidul naţio- 
nal-ţlrinesc, fiindcă astlsi e singu
rul orgtnism politic care nn ţine 
seamă nici de popularitate nici de 
oportunitate şi urmeasi drumul drept 
pe care trebuie ai meargă un stat 
dornic de dcsvoltare şi progres,

Dsa descrie apoi activitatea des
făşurată de organizaţiile partidului 
najiona'-ţirănesc şi arată rolul pe care

d - n u l  I o n  M i h a l a c h e

l-au avut uriaşele manifestaţiuni ale 
partidului, care s’au desfăşurat In di
verse oraşe al ţării.

Trecând la politica externi, des
crie amplu situaţia In care se găseşte 
ţara noastră care nn este dintre cele 
mai îmbucurătoare, arată propaganda 
de defăimare care s’a pornit împo
triva ţării noastre în Apus, care are 
ca ţ ntl de a face atmosferă duşmă
noasă statului nost'u. După ce fixeasă 
liniile pe care trebue să se nryte po
litica externă a ţării, d. Mibai Popo- 
Fo viei spune că d sîursul dial Mu- 
sro’ini eata acela care re-a făcut să 
ne Waim şi s ap ofundăm leg?tu
nis noastre de alianţă — după cum 
a spus dl Tâtărescu — şl nu activi
tatea guvernului ne-a dus la acest 
rrz jltat. Ast? zi se pune o problemă 
mare. Aceia de a nu se mai sub-va. 
lua adversarul şi de a ne lotări noi 
laţtne, liindtă baza sigură pe care 
patern conta este pitsrea noastră 
proprie.

Necesitatea înarmării este evidentă. 
D. Mihai PopovM arată apoi ce s’a 
făcut şl ce nu s’a făcut ia această 
privinţă. Sub iniaiă importanţa unei 
înarmări rapide şi în stil mare. Uti
larea cu armament a ţării va fi — 
după sum a fost şl Ia trecut — grija 
de căpetenie a viitoarei guvernări a 
partidului naţional ţărănesc care va

(U rm are In pag• 3-a.)

VALER PkVELOm.

din A rdeal Banat
Expozeul politic al dlui Mihai Popovici.
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Neruşinaţii dela
Dreptăţii”.

Le cerem iertare că întrebuinţăm 
asemenea cuvinte aspre, dar de astă 
dată ’li-se potrivesc întocmai. In nu
mărul trecut au scris un articolaş, in 
care afirmă că Ia Arad a fost o vâ
nătoare la care-au particip?t Dnii 
I'm Mihaleche, Iuliu Maniu şi alţi 
fruntaşii ai partidului. Intre pârtiei* 
panti intercalează lângă numele dlui

In săptămâna trecută cercul scrii
torilor dela Gândirea şi Sfarmă pia
tra au anunţai o conferinţă a dlui 
Nichifor Crainic deodată cu o şeză
toare literară de lecturi din autorii 
grupaţi în aceste cercuri. Âu şi ve
nit un grup de vre-o 15 tineri scrii* 
tori cei mai mulţi destul de slabi şi 
începători, dar cu cât contrasta tine
reţea lor p'etentiile publicului cu atât 
trebuie să ne bucure ori ce în cer* 
care şi ori ce nîzu ntă,

Cu domnul Nichifor Crainic însă 
este ceva special- Acest fason de 
buigăroiu (alias Dobre) nu a con
ferenţiat despre, senzul crea t'unii cul
turale cum şi-a anunţat conferinţa 
ci a sch;mb?l subiectul, — nu ştim 
la a cui sugestie. — sau din pro
prie inifativă, — şi a voib:t despre 
nationalism, A fost minunat, o con
ferinţă care prin punctul de privire 
a unui om de cultură sociologică în
că putea să inpresioneze. Foarte fru
mos şi ştiint'fic până in momentul 
când. — condamnând politicianismul, 
— s’a bălăcit singur in noroiul de-

Comitetul Lfgii Antirevizioniste din 
Orăatie când a întocmit programul 
de 1 Dec* a convenit ca acest pro
gram să se desfăşoare intr’un spirit 
de solidaritate naţională şi fâiâ nici 
un ascuţiş politic.

Deodată însă vedem că pe scena 
dela Central apare ş* un student care 
nu a figurat pe program, Studentul 
Ilieş, şi care tine un limbaj in sen- 
zul că .ei gardiştii de fer îi vor îm
puşca pe tot* cei cari se abat în po
litica internaţională de orientarea spre 
ţările reacţionare şi pe aceia cari 
Sunt respunzători de politica noastră 
internaţională purtată până azi pe 
axa Franceză", cu aceste cuvinte 
vizând in mod vădit pe Dnii Maniu 
şi Titulescu.

Este regretabil că un tinăr se pre
tează la asemenea atitudini cari nu 
sunt încă de e!. Această cuvântare 
a tulburat armonia acestei serbări, şi 
noi dacă vom mai fi puşi în situaţii 
asemănătoare înţelegem să tragem 
consecinţele. Dl director Demian ş -a 
luat angajamentul pentru ment’nerea 
acestei convent i de-a nu aduce ac
cente politice la serbare. Chiar dacă 
a fost indus in eroare, în fata 
noastră rămâne singurul răspunzător, 
avea datoria sâ vegheze mai de-

Maniu şi pe a dlui Max Ausnitt, cu 
inientiune a de-a provoca resentinente 
în populaţie pe această chestie. Max 
Ausnitt când a fost ecea vânătoare 
nici nu se afla in t*ră şi astfel ten
denţioasa ştire a celor dela „Solia 
Dreptăţii" este o mal t'oasă §i neru
şinată insinuare I

ficientei sale în malerie, politică şi 
economică, a debitat nişte enormităţi 
cari desigur, proştilor au plăcut fiind 
că le-a spus frumos şi n’au avut 
posbilitatea să-l controleze-

Dar pe acei cari cunoaştem pro- 
b'emele ne-a pus într’o nedumerire 
grozavă I A spus de exemplu că prin 
scăderea tarifelor vamele creiăm in
dustrie natonală română, «probabil 
fiindcă vor d Spare toate fabricile prin 
Concurenta d n strinătate* a spus că 
%% dm reescontul băncii Nefonaie 
este dat marei industrii cari se află 
în mâni streine şi numai este
dat băncilor, industriilor româneşti şi 
agriculturii.

Asemenea efirmajiuni tendenţi
oase, sau debitate din lipsă de cu
noştinţă a lucrurilor, a făcut o peni
bilă impresie* — Paitea 2-a a dis- 
cu sjlui Nichifor Crainic putea să 
şi-l păstreze peniru ell

Sau te pomeneşti c’o fi voind şi 
acesta să facă vre un partid?! Si-a 
venii sâ-şi expună programul.

Slab program!

| aproape şi mai sever să nu se pro
ducă asemenea ieşiri.

Noi nu ne putem juca de a baba 
oatbă, — uite popa, nu epopa!Noi 
înţelegem să colaborăm la toate ac- 
t unile naţionale, cu toată demnita
tea, devotamentul şi sinceritatea dar 
la noi vorba-t vorbăI

Tare am fi dorit ca tânărul Ilieş 
să fi asistat la cuvântarea Dlui Aurei 
Vlad rostită Duminecă în 20 c. la 
Orăştie şi unde şi-a primit răspun
sul cuvemt deia simpatizat> ai gărzii.

Ce fac liberalii la 
sfârşitul guvernării.

L beralii la sfârşitul guvernării, vă
zând că este foarte greu pentru ei 
să treacă prin parlament anumite 
legi, sau pus şi au făcut mai multe 
decrete leg pe cari ie-a dat guver
nul fără ca să întrebe parlamentul 
adecă reprezentant i poporului. — 
Acum apoi au supus spre votare o 
iege prin cari vrea să declare de re
cunoscute toete act Sie decrete legi.

Se vede că liberalii aşa cum au 
guvernat întoideauna vreeu să gu
verneze şi acum căci lupus îş schimbă 
părul da năravul bal

Feerica idilă din gridina Raiului 
fn Care trăia cea dinlâiu pereche de 
oameni fi animale de tot felul, In care 
insuf ziditorul a toate, nu se jena 
să-fi facă apariţia din cind |n câad 
fi sl stea de vorbă cu omul a cărui 
frumoasă idilă s’a sfârşit cu o trage
die sguduitoare.

Putina experienţă şl naivitatea co. 
pilăreasci a lui Adam şl-a tovarăşei 
lui de viaţă Eva pe deoparte, iar pe 
da altă, viclenia şi invidia duhului 
rău, travestit Iu farpe au golit acest 
încântător cuib de fericire de locatarii 
lui pe care l-a alungat dela fa(a lui 
Dumnezeu ;i i-a Imprflfliat pe Întin
sul pământului, blestemat să fie sterp 
fi neospitalier.

Depărtat! de Dumnexeu, duşmă
niţi de animale, mustraţi de cugetul 
lor mai ales, c’au ascultat mai mult 
de şarpe decât de Dumnezeu, pe fă
cătorul lor fi oiâadiţi ia munci isto
vitoare primii oameni se resemneasi 
cu aceia in nenorocirea lor, care nu 
cunoftea margini, că Intr’o zi, unul 
din urmaţii lor va sfărâma capul du
hului rău ascuns In şarpe fi va îm
păca pe oameni cu Făcătorul lor. Afa 
iâgădut-se Dumnezeu Iul Adam ft 
Eva clnd îi alsmgtse din Edem şi 
pusese Ic ger cu sabie de foc să stră
juiască intrarea In cuibul părăsit. Sin- 
gara această nădejde a tost bilsamui 
al celor mai buni dintre oameni, cari 
au cugeta adâuc la trista soartă a 
omenirii uitatste de Dumnezeu ia scur
gerea miilor de aui pânace a venit 
is as Itbăvitorul dela a cărui naştere 
fi până astăzi se împlinesc 1936 de 
ani.

Cu naşterea lui Isus Hristos, re
vine anual In mintea fiecărui creftin, 
amintirea celui mai mare eveniment 
din istoria lumii. Născut în timpul 
primului împărat roman, August, subt 
a cărui domnie, împărăţia era larg 
cuprinzătoare, asigura prosperitate fi 
mulţumirea universului.

Peste barierele naţionale distruse, 
circulau pe drumuri de piatră fi apă 
oameni fi idei ce se încruci«au In 
toate sensurile.

Lumea împărţită In clase sociale, 
nu cunoştea o siărt mai bună. Se

Oficiosul guvernului .Viitorul", | 
publică de câteva zile o serie de con- 
sideraţiuni şi comentarii optimiste in 
legătură cu rezaltatul alegerilor co
munale şi cu situaţia politică internă, 
care rezultă din aceste alegeri.

Se specifică astfel faţă de acusa- 
ţille că guvernul fuge de alegerile 
comunale fi judeţene, — că în cei 
trei ant de guvernare liberală s’au 
făcut alegeri de acest fel în peste 
8000 de comune, [n care majoritatea 
voturilor le-sr fi obţinut listele gu
vernului.

Na vom intra aici în discuţii asu
pra felului cum au fost făcute alege
rile acestea, nu vom stărui asupra 
succeselor răsunătoare obţinute în
deosebi la alegerile comunale din ul
timul an de către listele partidului 
uaţional-ţirinezc.

declara la superlativ fericită, văzând 
in împărat un dar providenţial.

Realizările civilizaţiei vechi tncln- 
tau o hiu), desfătau mintea, dădeau 
încredere şi mulţumire de-o si. Peste 
tot ce ridicase lumea veche, pluteau 
cerin(ele neaatlsficute ale sufletului 
omenesc.

Credinţa religioasă era ntsigură 
sau diformată, lipsia la cei de sus, 
o înlocuia superstiţia la cei de jos.

latre strălucirile aparente fi mi
zeriile profunde ale sec. lui Augast 
era un contrast tulburător.

Nid-o măsură luată de August 
n’a putut să aducă vre-o îndreptare, 
fiindcă n’avea harul ceriului, nid pu- 
terea exemplului şi nid prestigiul fi 
siguranţa veşnidd. Pe toate acestea 
le aducea cu sine, un copil născut 
umil şl aproape neftiut In Betleemul 
Iudeii, Işus Hristos, Mlntaitorol lumii.

Mântuitor al celei de atund, de 
asi ft de totdeauna.

Vremea este de atund fntr’una 
plinită pentru venirea lui Mesia.

El şi asi se naşte, nu numai ta 
amintirea Biaeridi, ci în realitate şi 
spre cerinţele aceloraşi nevoi şi spre 
acelaf izbăvire a noastră din păcate 
şi din suferinţă.

Şi azi se suferă, pectmcă fi asi 
starea saf.etească a lumii lasă de 
dorit,

Şi szi, fi’ntotdeauna lames are ne- 
voe de naşterea lui Hristos, Mântui
torul, aceasta cu atât mai vârtos, cu 
cât, din afara ţării noastre răsună 
glasuri, cari râvnesc pământul sfânt 
al ţării, r? «cumpărat cu săoge scump 
românesc.

Fată de această situaţie ce trebue 
sl logrijoreie orice inimă de româa 
|i creştin credincios al biteridi stră
moşeşti se impune afirmarea voinţei 
de-a rămânea apărători ai bişeridl 
mo ţicnite dela strămoşi.

Prlznuirea Naşterii lui Isus Hris
tos, trebue să-ne facă sl-ne recule
gem şi să ne Întrebăm dacă umblăm 
pe calea cea bună sau am apucat 
greşit dela ea, cel pufia acum in cea
sul al 11-lea.

Ândronic Peica•

| După însăşi statisticele liberale 
în timp de trei ani de guvernare li
berală, dia peste 15.000 de comune 
rurale pe care le are Romă aia. abia 
jumătate sunt conduse de consilii a- 
lese prin vot, cealaltă j limitate a ţării 
fiind sub stăpânirea comisiilor inte
rimare numite dintre agenţii de dub 
şi oamenii de casă ai prefecţilor re
gimului.

Legea administrativă votată de 
parlamentul liberal a obligat efectua
rea tuturor alegerilor comunale pâal 
la cursul lun i August 1936. Jumă
tate din ţară Insă este conduaă şl as- 
tizi de comisii interimare, fiind scoasă 
astfel din lege.

Dir situaţia este şl mai gravă In 
ce priveşte conducerea oraşelor |1 
municipiilor.

(Urmare tn Nr< offfor )

lui Nichifor Crainic.

Dnii Maniu şi Titulescu ameninţaţi cu moartea.

Peste 7000 de comune
conduse de C O M I S I I  INTERIM ARE
Jumătate ţara sconsă din leg©



Nr. 42. S OL I A* Png 3.

Şedinţa comitetului executiv a Part. Nat.-Tăr.
trebui sl găsească fonduri nu de u- 
nul mu don! miliarde pe an, ci fun
duri masive pentru o Înarmare ur
gent! fi complect! singura nădejde 
a silelor de mâine.

Revizonismul tinde la Ardeii. 
Mai ales noi ardelenii trebuie st 
fim partizanii unei înarmări cel 
pnţin afa de complecte cum este 
Înarmarea Cehoslovaciei fi Jj- 
goslavici.

Ar fi o grefai! dac! In viitor ne
am mai basa numai pe tradiţ onalul 
noroc, pe care ne-am bazat In trecut.

Problema existenţei noastre de 
plnde de cele dou! sau chiar trei 
milioane de soldaţi bine înarmaţi, pe 
care trebne »ă-l prezentam la orice 
Inie de front tatr’un moment de pe
ricol.

Dup! aceasta d. preşedinte M.h.i 
Popoviciu abordeasâ chestiunile in
terne de partid fi înti'o expunere lu
minoasă arată toate problemele cari 
se pun spre a fi.discutate şi rezol
vate la vederea bunului mers al ac
ţiunii de propagandă a pait.dulni.

Expozeul dsale va forma ordinea 
de si a adunării.

După expunerea dini Mlhai Po- 
poviciu a’a dat cuvlntul diui general

Roj'ntky, comandantul suprem al găr- 
iilor ţărăneşti. Dsa dă instrucţiunile 
necesare in vederea viitoarei acţiuni.

Comitetul executiv alege ca fi co
mandant pentru gărzile din Ardeal 
pe d( dr. Ilie Las&r, care este ora- 
ţionat de asistenţă. D*a va avea ca 
ajutor pe dnul colonel Stoica şi dnul 
Gheorghe Dragoş,

In continuarea discuţiunilor dd. 
vicepreşedinţi ai partidului au căpă
tat ainbuţiuni de inspectare a activi- 
lăţii organizaţiilor judeţene ale par
tidului, fiecere dintre vicepreşedinţi 
pentru un grup ds 5—6 judeţ*.

D. dr. Aurel Dobrescu a fost abs 
şeful secţiune! de propagandă pen
tru Ardeal şi B*nat a P. N. Ţ , iar 
dl dr. Cornel Branu şeful serviciului 
de iniormaţiuni.

Ia şedinţa de Înainte de masă d. 
prof. V. jmgt a făcut un raport asu
pra orgauisăiii tine etului.

A mai luat cuvântul d, dr. loan 
Pop f. ministru, şeful organizaţiei din 
Alba, care a expus situaţia politică 
din acel judeţ.

In cui sul şedinţei de dup! mată 
dnil şefi de orgamzaţiuni au rxpus 
situaţ a dn toate judeţele ardelene.

Guvernul liberal pleacă la 15 Martie 1937.
In toate cercurile politice se ştie 

c! guvernul pleac! la 15 Martie a- 
deca dc-odstă ca închiderea parla
mentului.

Di TăUrescu Însuşi a declarat că 
va pleca In August, — noi credem 
tos! ca aceasta Dl Tâtlrescu a voit 
numai să-şi Îmbărbăteze partizanii 
Cici termenul parlamentului expir! ia

15 Martie.
Deacea în toate cercurile polit'ce 

se iac fel de fel de combinaţii refe
ritoare la succesiune. — Dacă lost 
crlaa de guvern o va resolva după 
constiltţie ş. în mod not mal atunci 
succesiunea v« reveni sigur partidu
lui Naţioual-Ţârineac,

Dnii Ion Mihalache, luliu Maniu şi M. Popoviciu
au plecat în concediu de sărbători.

Iubiţii noştrii conducători Domn]! 
Ion Mihalache, luliu Maniu şi Mihoiu 
Popoviciu după ce s’au întâlnit toii 
3, săptămâna trecută la Bucureşti şi 
sau înţeles asupra teior mai impor
tante treburi de partid, au plecat In 
concediu de sfintele sărbători. Acest 
concediu al Dumnealor va fi foarte

scurt, va dura numai câteva z;le, 
căci trebuie să se Into rcâ şi să ia 
lupta cea mare tu guvernul, pentru 
doborîrea lui şi esgmarea sucersu- 
nii pe seama part dului nostru care 
formează cea mai importantă opo- 
z ţie.

Dl Aurel Vlad
îşi retace propriii© cuvinte. 

Ce a spus dl Aurel Vlad la aduna
rea de Duminecă — şi de ce retace 
acel lucru „SOLIA DREPTĂŢII" ?

La adunarea pe care a I nut’o 
Duminecă dl Aurel Vlad la Orăştie, 
Intre altele vorbind de politica ex
ternă, a spus că pe noi ne intere- 
resează din punct de vedere a poli
ticei externe un singur lucru şi a- 
nume: «cine ne garantează integri
tatea teritoriilor noastre şi graniţele 
actuale, acela este prietenul nostru. 
Condamn acea declaretiune a unui 
reprezentantei unui partid de extrema 
dreaptă, care a spus că decât să mear
gă alături de Comun’şti, mai bine 
moartea. Din punct de vedere inter
national. noi trebue să mergem ală
turi de aceia ce ne garantează gra
niţele, nu ne interesează ce cred ei 
despre organizarea lor internă, iar

după ce ne vedem gren'Jele asigu
rate, etunci apoi vom vedea noi ce 
vom face în interiorul Tării*.

Aceste declaretiuni făcufe Dumi- 
minecă în 20 1. c- de dl Aurel Vlad, 
lipsesc din «Solia Dreptăţii"-

Vasăzică dnul Vlad declară si 
re’ace, spre a nu-şi lua răspunderea 
publică a celor declarate, calcu'ând 
în «verba volant «cripta manent* şi 
nu le publică în «Solia Dreptăţii"- 

Oii poate «Soia Dreptăţii" nu 
mai este of ciosul său şi nu-şi mai 
tine de datorie să publice fidel ade
văratul punct de vedere a d lui Vlad 

In orice caz declaraţia d*lui Vif d 
este o frumoasă recunoaştere a tezei 
Partidului National-tărănesc.

Dl Oliită Pop
şi aprecierile „Soliei Dreptăţii46.
O finjă neastâmpărată care iscă

leşte in „Sola Drepfăfiî" «Aram s" 
aşa cum a scris un art col de atac 
împotriva dlor M hala'he şi Maniu, 
scrie un art>colaş. despre cele întâm
plate dlui Gh tă P*>p in cameră. — 
Evident noi nu ne-am mira dacă ar 
d scuta chestia r dica^ă de di Gh tă 
Pop în fond, însă ei nu fac altceva 
decât sâ deb teze nişte minciuni 
sfruntate, „că dl Gh tă Pop a trebuit 
sâ se refugieze în losietă, a cărei in- 
trâre chestorii numai cu fo-uts multă 
greu ate au putut-o para furie’ depu
te t lor revohatt“ etc. şi că g eu au 
putut să-l scoată din ascunzişul mi-

1 ro8itor-“ Această insolentă manieră 
| de-a prezenta o întâmplare ar trebui 
| să-l pună put n pe gânduri pe dl 

Aurel Vied, exan inând nivelul sco* 
bo’ît al of ciosului său şi luând mă
suri de îndreptare.

Sî vede insă clar că scriitorul in
solent al articolului mincinos, nu a 
asistat la adunarea de Duminecă a  
dlui Vtid, unde dl Aurel Vlad s’a 
pronunţai asupra fondu ui chestiunii 
ridicate de d Gh lâ Pop in parla
ment. — Astfsl constatăm că gazeta 
nu mai este un oficios al dlui Viad 
şi că trag toii d n toate părţile de ea.

REGELE ANGLIEI voia să se 
CĂSĂTOREASCĂ cu dna Simpson

Ceeace s’a petrecut cu R-gele 
Analei, este unic în Istoria lumii, ca 
un Rege să abzică de o Ţ >ra aşa 
de mare, penuu o femeie- Et anume 
vrea sâ se căsătorească cu ea.

Este adevărat, câ R ge.e nu ar 
fi abzis de Tron, dacă poporul en- 
g ez II laşa sa se însoare cu aleasa 
inimii sale. Poporul englz însă nu 
şi-a dat învoirea, şi-a pus piciorul

în pragul R gelui şi i-a spus; Maes- 
tate, ori cu T*ra. ori cu femeia a- 
ceea, Cure nu poate f. Reg nă, ne- 
f.md de neam reg se- 

Rr-geie a aes femeia 1 
D.n această întâmplare se poate 

veder, câ un pooor conştient, ce 
frumos Şi demn soluţionează aseme
nea cazan.

lui Moş
La or* 7 ş jam. seara am Lat 

primit (n audienţă de Moş Crăciun. 
Un moş C>!c un nu aşa cum era des
cris de bunicii aiâtoşi pe vremuri In 
jur-1 vreascurilor <e porneau in fo
cul vetrei, ci un moş Crăciun al vre- 
muii.or de astâsi. Nu l-am cunoscut.... 
i-am mărturisit eu, Nu seamăn! nici 
tăi, Cu acel moş Crsciun din foto
grafia cărţilor. A recunoscut şi el a- 
ceasta. — Ce ss-i fa i? îmi spune 
moţul: «Nu se schimb! vremurile 
sub oui; a  omul sub vremuri. Lu
mea s’a si.odern.zai şi nu aş mal fi 
primit de nimeni, ba aş aper.a chiar 
şi dinii, dacă nu m’aş apropia şi eu 
de vremurile de ast.zi.

îmbrăcat in frac ae p âogea ci l-a 
iaşerat croitorul care l-a oprit d.n 
fiola adus! şi i-1-a făcut puţin scurt şi 
strimt, so)ţâadu-i prea muil In relief 
talia. Dm cauza ţilindrniul cu care 
nu era învăţ*» a-1 pur»*, se văeta c! 
Ii piş ! frigul de vâiful urechii.

„Ca aglomeraţie şl la frizer. îmi 
apune bău Saul n oş. Piu! si-mi vina 
rândul sâ mi tund! şi si-mi dea jos 
bai ba şi mustăţue, a trebuii s! aştept 
2 ore ş> jumătate. Am ars tai motivul 
vizitei mele. Vreau să-mi iad prezi
ceri pentru viitorul an.

Spre a fi cu totul în I; mpo zilei, 
moş Crăciun s’a aratat d.spus a-mi 
da <âte a informaţiuni politice.

Eşti colaboratorul .Souei* începe 
moş Crăciun. I*ii să-ţi dan câteva 
şuri pentru siar.

Desene sertarul biuroului, de unde 
(şi ia hersscopul şi mă roagă să-l 
însoţesc piu! atari.

Potriveşte horoscopul şi privind 
ta pânza înstelai! îmi i*c« următoa
rele presiceri:

„La 11 b era 1 i. Cearta Intre Tă- 
iirâscu şi Dinu Brătianu va lua pro
porţii. Cauz* ? Ini eb eu. Ştfia. Ş 
care va eşi învingător? Dl Gaţă Iş. 
va tăia craca de sub picioare. Este 
pe drumni unei poiitxi de lichidare. 
In curând se va Închide aod.a politică 
a dsale şi stând pe gânduri va fre-

Crăciun
dona impreunt cu di Inculeţ, cuple
tul lui Tânase. „S’a dus vremea de
alt! data". — Ca Incheere le preves
tesc o opoziţie de lungă durată.

La G ogişti. Aşteaptă guver
narea. S’o spun! iul mntu deia .ma
nutanţă* şi pâa! una aita sâ se mal 
şteargă peia bot — Vor mal avea 
inc! un preşedinte de.... (p*e)... partid,

Totul p en tru  ţară. Vor mai 
primu inc! 60 m.i oane spese de pro
paganda H ticnet! şi actul de naţio
nalitate al iui Conuliu Z denie hi Co- 
drc&nu.

işi vor schimba firma partidului: 
„Totul pentru taşoa"'

La A verescani. Paşte..., mur
gele iarbă.

La fron tu l Românesc. Se 
va lărgi Numi ras Valah as spre a pu
tea Încăpea prin «.ărleiare asociaţii.e: 
Dcrmata, Româno-Amencan! şi Mar
mor o g-B. ane, cari cer la cor aceiaş 
meru. tas* N umerus-V arahus.

Dl G heorghe B rătianu, V« 
mai ii p.irnn încă odată in aud.enţ! 
de Massol.m”.

L-am rcg*t sâ-mi prezică şi mie 
ce mi-se va mai întâmpla Ia anul 
v.itor.

Moş Crăciun şl-a scos din buzu
nar ci oul metrul şi sărind ca ars mi-a 
răspuns: Prezicerea dt«le o vei avea 
in curând. Iji voi întoarce viz.ta. a» 
cum iariA-mft dar am întârziat. Sânt 
Invitat ia un ceai dansant şi îmi place 
sâ fiu punctual. Te rog fu toarte in
discret. Nu spune la nimenea des- 
iă nuinie meie*. Şi urcându-se Intr’un 
„Lncon* nou, nouţ, ce era tras la 
scara, imi spune înainte de a as urca 
în m*|iaâ:

„Vezi, publici la „Solia* intervle- 
vul ce ai avut*.

Ce mă voiu face când mi-se va 
anunţa vizita lui moş Crăciun? Cum 
am să primesc in Camera mea mic! 
şi săracă pe moş Crăciun cel mo
dernizat ?

Luacolu la 20 D:c 1936.
D 'A rtsga n .
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Domnule

Te vădi, te văd!“
Horia Opincii. din Orăştie!

C e  î n t â r z i e ,  n u  r ă m â n e !

Mi obligi sl le fac . domn* po
liteţa neauferitl, deşi Dta pe câad 
puţin mi cunoştea!, la 3 Septembrie 
a. c. ţi-ai perm’s să-mi dai epitete şi 
■1 mi Intaiţi tn fiţuica lui „O sia; he* 
aiât de odioasă Dtale, Încât ni i pro- 
priuţi nume nu ai cutez sl si 1 iscă
leşti. Mă sileşte deci ai-ti răspund: 
aceesşi po'fteţă nesuferită,

D*r acest lucru îl fac revoltat de 
m'nciunile, răutatea, ipocrizia, ura ş1 
feudalismul, care sub matca „naţio
nalismului" lovesc la cei fi; | de a- 
pirare, lipsiţi de alimente, — deci fa 
aproapele nostru, fratele nostru, pe 
cere-1 jupuiţi de ultimul leu!

Ar trebui să ne fie rvşine sl 
despolem pe cel-ce tră ştr, respiră, 
suferă şi se bucuri alături de mine 
şi de Dta. Daci să nu-i mai luăm tn 
aşa mod neomenesc şi bruma de 
„singur“ ban, care-1 mai are.

Ori nu aveţi inimă? Este omenie 
şi creştinesc si loveşti cu doşmănoase 
intenţii in existenta altora? Asta este 
chemarea mesianică şl principiul 
s era al acestei instituţii?

Te lauzi ca trecutul, dar ţăranul 
nostru îji răspunde la astfel de liu- 
dătnri cu: „Fostai lele câad ai fost, 
ş-ai rămas un lucru prost!*

Arată ceva omenesc In present, 
de ex: ct aţi dat acum pe Crăciun 
la cei nevoiaş, săraci, copii, btt’âri 
neputincioşi, câte o pereche de ghete, 
o haini, nn pantalon, o cîraaşe, o 
pâine, sau uu colac, ele. din fondul 
de binefacere. Aşa ceva înseamnă 
zjuterarea aproapelui. Dar Dvs. îa« 
ţelegeţi sfânta scripturi altcum, anu
me si daţi la cine mal are. Ia al 
veil. Te făleşti ci daţi ajutoare la 
studenţi. Eu latreb la ca<i dintre ei? 
Lt aceia a căror părinţi aunt cu st *re 
buni şi fac psrte din partidul politic 
al Dvoasiri, ca si-1 mcm’ţi. Şi ce le 
ajutaţi? Uite ce! Ei primesc un a- 
jutor de peste o mlie lei fi da bu
curie că au ajans la nişte bani ne- 
munclţl, şl trag un chef cu ei. Pâ- 
nice daci era străis pe cale cinstită 
l’aţl fi dat la nişte năcăjiţi, cari s’ar 
ruga lui Dumnezeu să V| lumineze 
minţile Intra propăşirea instituţiei 1

Sunt satisfăcut Insă, că recunoşti 
In mod tigurat o gre ştiuţi de perce
pere blneasci. Cine nu o crede, s |

mea’gă la Dta, ca s?-i a*iţi şi *ă-l
explici: „ a d e v ă ru l  s t r â m b 4*. 
Vrei să faci fotanerre sub Care să 
se asrundi lumina dreptăţii! O 
sch ntee de lumină, trădează lasă to 
tul! Deci nu agârmăl tare în mu. 
şuroiu!

R*ai!tstea pe care, Domnule 0- 
pineă, faci exerciţii de imaginaţie şi 
de răutate, este doveditf. Pentru înalţi 
de pe aici şi pentru mine lucrul este 
Clar ca z'ual

Ca o dovadă, vezi şi sentinţa pro
nunţată In 30 Novembrie 1936 sub 
Nr. 3733—1936.de Judecătoria rflrală 
G*;05giu şi anume Respinge acţiu
nea în ce priveşte pe Stoica Iosif, ca 
cefondată. Respinge acţiunea Ia ce 
priveşte pe Stoica Timoflef, ca inad
misibilă, obligi pe banca Ardeleana 
la 1594 lei, chîltaeli de judecat 1

Acum o întrebare 1 Cum rămfne 
Inşi cu Înşelăciunea trâmbiţată?

Nu-ţi cer sl rect fiei porcăriile 
scrise In .Solia Dreptăţii*, dar Iţi 
propun : cutnpără-ţi o batistă din fon
dul acela de 24 lei. . . . ft'T din ca
ret? Din aceia alimentat de surdu.

Notează-ţi ci atâta timp cit vel 
avea In chestiile de aici, de sfetnic 
pe surdu, tot de astea vei pi ţi.

Observi, ci aici, toate pioxsele 
le-aţi pierdut, clei izvorau din rău
tăţile şi nelegiuirile meschine ale sur
dului.

S ii Cum v-aţi blamat şl cu pro
cesul dels Georgia-băi, cu fuişifica- 
rea fic-tt de aceiaşi surd. Nr, C. 
2279—1935 Judecătoria admite la to
tul achunea aşa cum a fort formu
lată, — contra băncii Ardeleana.

Ce să-ţi mai înşir altele, că ie slii 1
Ca să te cioanle cu porcăriile, tri

mite aici un funcţionar corect, că ai, 
şi ţlranii noştri îşi vor u ia trecutul 
nrât!

Puţintel aşi mai fi stat de vorbi 
cu Dumneata, dar In acest mod nu 
merită, credem!, zău nu merită 1

Ca totuşi s! te delectezi nlţcluş, 
îţi trimit, îas! separat, nişte chiuituri 
de pe valea Geosgiului, In legături 
cu instituţia pe care o conduci.

De bucuria ce-ţi causesză citin* 
du-le: . Horeşti si Ui sare tot sus 
gurguiul dela Opincă I"

10SIF STOICA

Ş T I R I .
SERBAREA DE REVELION LA 

ORĂŞTIE, pentru întreaga societate 
românească aranjată de Caain» Ro
mână sub conducerea dlui Dr T. 
Mihlilf, care va avea loc h  sila Cen
tral, — unde se va desfăşura un pro 
gram artistic. Se va reprezenta re. 
viata „Orăştia in repaus* scrisă de 
dl Dr. Alex. Herlea cu acompania
ment de orehtatră. Rolurile vor fi in. 
terpretate de dşoarele şi dnii din So
cietate.

Se va mat cânta un q  rartet sub 
conducere dlui sublet. Ga; bl şi vor 
mai cânta dnii: Dr. Iosif Indriet şi 
Dr. Ion Todea. Venito! curat destinat 
Caslnei Române.

•
ANUNŢ. In biblioteca Partidului 

Natlonal-Ţăiănesc au apărut până 
tn prezent următoarele broşuri:

1. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei.

2. Prof. G RĂDULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 let.

3 ION MIHALACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P P.SUZIU' Ţărănism ş ‘doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei

5 Pi of ViRGH M^DGEARU.
I Doctrina Ţărănistă, 62 peg 8 lei

6 Programul P■ N• Ţ redactat tn 
grai popular, 102 pag 10 lei

7 Prof. G ZA.NEt Ţărănismul şl 
organizarea Stalului Român, 44 pag. 
5 lei.

8 IL\RlE DOBRID0R: Problema 
Tinerelului, 64 pag

Afară de acestea au mal apărut, 
tn Biblioteca tineretului nc t onal ţă
rănesc din Jud Uf >v, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof VIRGIL MADGEARU: în
demnuri pentru Tineret, 31 pag'mi, 
5 lei.

2- STANCIU ST01AN: Ţăranul 
în lileralara română, 31 pag. 5 lei

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizotii judeţene, a 
ştfilor de sectoare şi a tuturor mem-

i ii—.. 1

brllor P. N Ţ. asuora acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim să h  cum
pere In felul acesta, ritindu-le, îşi 
vor putea imbrgâti cunoştinţele şl 
îşi vor putea o teii inimele şi credinţa.

Aceste broşuri se găsesc de vân
zare la Casa Partidului în Bucureşti 
Str Clemenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se vor adre a în Sir- Cle
menceau 9, ps numele Casei Parti
dului National-Ţărănesc Brr şurile
acestea se vând numai pe b ni gata 
sau se expediază contra ramburs.

Fac m un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizaţii ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpă ănd şi răspândind in 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N Ţ.

*

NEGUSUL SE AFLA la strâm- 
toara din pricina banilor. Fostul îm
părat al Ablsiniei, Haile Selasie, se 
afli la ţara Englezilor, apiorpe de 
Londr/. După cum scriu gazetele en
gleze, se afli la strâmtoare din pri
cina lipsei de bani. El a adus multe 
bogăţii din Abisinia, dar p âasorile 
pe la Societatea Naţiunilor se ţin cu 
cheltueli mir. Mai nou a fost silit 
sl vândă lucruri de argint aduse dn 
Ab tinia. Câad era împirat. avea mii 
de slavi cari t'ătau In sărăcie cum
plită Acum, se va g ndi poate şi ia 
so-rta acelor rob1, siliţi să lucreze 
p ntru altul.

CÂŢI SOLDAŢI SUNT IN LU
ME. S’a făcut, la Societatea Naţiuni
lor, socoata tuturor so'diţilor cari 
sunt »zj sub arme. Ss glaesc de toţi 
opt ml oaac doal sute de mii. dimie 
c»ri j imitate suut la Europa. D.n 
1932 Încoace, numărul soldaţilor a 
crescut In fiecare an cu o jumătate 
de milion.

*
UN ENGLEZ PREMIAZĂ LE

NEA. A murit de curlod un ergPz 
bogat. Pe băncile şcolii el a fort foirte 
leneş. In vieaţţ a muncit <u «or, a 
ajuns domn mere şi bogat. Lt moarte 
a lăsat o sumă de bani cu care sl 
se premieze în fiecare an cel mai le
neş student. Acesta e dator lasă cu 
banii al Iacă o călătorie. Englezul 
credea cl făcând pe leneş sl umb e. 
va atârni In el dorul de lucru şi vs 
scăpa astiel ţara de leneşi cum a fost 
şi el ta vleaţj.

*
U N  CHEF SCUMP PLĂTIT. Lo

cuitorul Toadcr Muente, din comuna 
Neagra, judeţul Arad, s’a dus la A- 
rad ca să faci unele târguieli. Întâi 
nindu-se cu n’şte prieteni, a eh* fui 
cu ei pe la d ferite rârriume. Dorind 
să vadă cum işi petrec şi orăşenii de 
pria cert c, a colindat toată noapte» 
prin localurile de petrecere de prin 
centrul oraşului pâal dimineaţa. P.t- 
cind sl facă târgui*Iile, pentru cari 
venise la oraş — a constatat cl nu 
mal are nici un bin In b ’Z'msr. — 
.Priet n'l* îi şterpeliră cei 16 mii d» 
Lef, ce-i avusese pentru cumpirlturi.

BANDITUL COROIU A FOST 
CONDAMNAT. Timp *e mai bine 
de două stotămâni a’a judecat la 
Curtea cu juraţi d n Bacău procesul 
faimosului band t Corola şi a tova
răşilor săi — cari bigaseră spaimă 
ia toată Moldova.

Numeroşi advocaţi au rost i cu
vântări rari au drrat ceasuri îatrrg 
apărând pe bandit şi pe soţii săi — 
ca şi când cine ştie ce mare bine
făcători ai omenirii ar fi fost aceştia.

Totuşi juraţii, deşi primiseră unit 
chiar acriaori de ameninţare el vor 
fi omorâţi dacă vor ccndamna pe 
Coroie — judecând cu sânge rece,

au aflat vinovaţi pe Coroiu şl tova- 
r ştii săi — aşi Incit Curtea le-a dic
tat sentinţa de condamnare : Coroiu 
şi câţ va dîn tovarăşii sil principali, 
au fost condamnaţi la cit? 5 ani 1 ?- 
chisoare. Alţi tovarăşi dî-ai iui au 
f )Bt condamnaţi cuped-pse mii mid,
Rr un’i a o fost ahtaţ i .

*
PORUMBUL îa trădare cu 2(L0 

le! la vagon. Piaţa cerealelor înregis
trezi o * ăd*rr dc circa 2000 lei la 
v g >n la p rumh il nou, I i raport 
cu preţurile plăţile acum trei zile. Iu 
schimb, ovizul mar hcazS o urcare
de 500 lai li v.goi şi secară.

•
EXPORT de oi ş‘ berbeci în «la

tele sud-africane O comisiune din 
statele sud africane şi-a anunţat so
sirea ta ţară prntru a cumpăra oi şi 
beib-ci karakul, negrii şi brufării. 
Iot-r scoţia în vederea âCeatei cum
părări a fost făcută prin consulul co
mercial al României la Roma, nnds
se găseşte comisiunea.*

UN POD latre Româaia şi Bul
garia. Ia cercurile guvernului se vor
beşte, c| guvernul român — precum 
şi cel bulgar — studiază actualmente 
problema construirii unui pod peste 
Dunăre latre Româaia şi Bulgaria, 
prin care s’ar lalczai fosile mult şi 
s’ar deivolla leg tarile economice In* 
tre cele două state.

«
DIN NOU ÎNCORDARE, chino- 

japon-ză. — 0 mie de marinari ja
ponezi a debarcat Îs Tsingtao. Nu
meroase patrule japoneze patrulează 
pe toate străzile. Este vorba de o 
măsură luata Ia urma concedierii a 
25.000 iucrf to:i chinezi, din fabricile 
de bumbac din acel oraş.

*

PRIMA UZINÂ metalurgică la 
Tarei» O convenţie a fost aemnată 
cu Compania engl-zt „Brassard", 
pentru construirea la Conslut a pri
mei uzine meta!urgce d n Turda. 
Uaina va produce auusi 200.000 tone 
ier şi oţel şi coaittucţia ei va fi ter
minată iu doi ani ş' jumătate.

*
MOARTEA lui SIR BASIL ZA- 

HARQFF. Marele industriaş Sir Ba
sil Z hsroif a încetat diu viaţă la 
Monte-C«i o, DJuudml supranumit 
„omul misterios din Europa" a far- 
nisat tu ultimele decenii mat rial de 
răaboiu la diferite state, pregătind şi 
alimentând conflagraţii armate mal 
ales (n Orient.

Local de închiriat
potr iv i t  pentru o

aflător în casa «Reuniune! 
Meseriaşilor Români  din 
Orăştie", (Str. I. G. Duca) 
care constă din: Un local 
de prăvălie şi o odae «Se
pare* , asemenea

pentru s e z o n u l  de  v a r ă  _ _
curie potrivită pentru aşternut mese*

Informeţ uni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşedintele Reuniunii.

Dau tu arendă cu îiceperea 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 pletri, situată 
în comuna Orăştloara de jos. 
Ioformaţiuni la subseMnatul. 

Dr. AUREL BACIU 
Com. Orăştloara de jot.

Giraşi; Dr, ALKX, HERNIA BIBLIOTECA,,ASTRA" 

SI BI U
Ţintarul TipsgraJiai „LUMINA4* Orlstf».


