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Partidul nostru este natio
nal şi ţărănesc.
Este national fiindcă în or
dinea politică luptă pentru 
primatul românismului şi în 
ordinea s o c i a l - e c o n o m t e ă  
luptă pentru ridicarea claăei 
celei mai numeroase care este
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P e  căi mai bune. t Ion el Moţa»
Privind dealungul Istoriei, nici

odată nu găsim să se fl frămân
tat lumea aşa de mu't ca astăzi 
cu problema aşezări popoarelor pe 
linia care asigură progresul al mal 
accelerat. Aceasta ar tr«bui să fie 
In ordinea actuală senzul luptelor 
politice. Descefa decâteori mă în
tâlnesc cu cineva, care îmi declară 
că fa e politică, îl examinez prin 
acest punct de privire, — şi caut 
să aflu dacă acest om aparţine 
categoriei acelora cari se lasă fasci
naţi de frumuseţea formelor sau 
se îndrăgostesc de adâncimea pro
blemelor de fond.

Multe mişcări politice duc viaţa 
lor efemeră, sugâadu-şi existenta 
din frumuseţea formelor, — şi cred 
că prin ele se acopere goliciunea 
şi lipsa de preo upări pentru a- 
dândmea problemelor de fond. —  
Acesta este aidoma cu cszul când 
îmbraci o mă muţă în haine eu 
ropeneştl fiindcă deasupra simţului 
de imitaţie şl a instinctului de ca
pacitate nu găsim nimic.

Dar „ce frumos e omul Doamne 
când mintea e reg'nâ”, — câtă 
frumuseţe putem g*si in înălţarea 
cugetări spre probleme cari pri- 
vesa aşezările cele mai bune ale 
popoarelor pe linia progresului. 
Toate formele dispar, toate stră
lucirile aparente se şterg şi nu ră
mâne decât robustitatea cugetării 
sănătoase şi logisa puse în s ujba 
acestor problem?. Dea eia decâte
ori intâ nim în viaţă faţă în faţă 
formele strălucitoare şl preocupă 
rlle de fond să nu ne lăsăm ră
piţi de străluciri aparente sau tre 
căioare ci să ne înrolăm in armata 
acelor cari luptă pentru a cunoaşte 
şi a adânci problemele de focd.

Numai astfel vom servi idea 
progresului, — căci cercetarea şi 
adâncirea ş inţificâ a problemelor 
poate fi călăuză sigură In calea 
pe care doreşte fiecare s’o par
curgă. Formele cu mirajul ior o- 
presc pe loc.

Toţi acela cari fac politică, sau 
înclină spre una din mişcările po
litice actuale, — sunt datori să se 
uite bine, care din partidele poli
tice, cultivă formele şi parada, f .ră 
să adâncească şi să cunoască pro 
bletmle in fondul lor şi cari sunt 
acele partide cari se ocupi de re
zolvarea probemelor. Trcbue să 
ştie ori cine că dacă s’ar găsi in
tre admiratorii formelor, este pe 
căi greşite fiindcă ele nu rezolva 
Dimie a  numai salveazi aparenţele.

Examinaţi-vă pe voi îcfiva, cu

toţii acel cari nu văgăs’ţi alătur 
de noi, de partidul naţional-ţără
nesc, şi căutaţi să adânciţi alături 
de noi problemele cari ne frământă 
şi atunci ve-ti merge pe cărări mai 
bune spre marea d- voastră mul
ţumire şi fjlosal naţiei româneşti.

Prof- V i c t o r  M u r e ş a n .

O l  "V. M a d g e a r u
interpelează guvernul.

In ultimul timp au circulat multe 
zvonuri în legătură cu demisia d-lui 
CaranfJ, ministrul aviefiei. Toată 
lumea s’a întrebat că oare de ce a 
demisionat si fiindcă guvernul a  tă
cut şl s’a ferit să spună adevărul, 
lumea a început să fie bănuitoare, 
că iară}' s ’a în âmplat ceva grav, — 
ceeace guvernul ere tot interesul 
sfi-1 ascundă-

Di Virgil Madgearu, secretarul ge
neral al Partidului National-ţărănesc, 
în şedinţa de Ma ţi a  Camerei, a 
adresai d-lui Primministru o interpe
lare aspră, în legătură cu această 
chestie întunecoasă. Iată ce spre di 
Madgearu:

.In jurul demisiei d-lui Cart nfil 
din postul nou creat de Min's'ru al 
Aviaţiei si Marinei s’au pus în cir
culaţie tot feiui de versiuni. Dacă 
presa internă a  fost împiedecată să 
examineze cauzele demisiei, — în 
schimb presa stră nă a făcut comen
tarii dintre cari unele sunt de na
tură să ştiibeassă prestigiul ţârii, iar 
a tele să tulbure raporturile noastre 
de amiciţie sl colaborare cu aliaţii 
noştri. Dat fiind că nu s’au dat lă
muriri Presei, s’a lăsat curs liber di
feritelor svonuri sensationale, opinia 
publică alarmându-se< In aceste vre
muri de nelinişte internaţională si de 
pregătiri militare, demisia unui mi
nistru, in a cărui competentă Intră or
ganizarea unui sector important de 
apărare naională, nu poate fi soco
tită ca un fapt divers. Dl CaranfJ. 
bucurăndu-se de aprecierea vădită 
a  guvernului, oricine este în drept să 
întrebe ce ar fi putut interveni în asa 
scurt interval ca să precipite demi
sia unui membru a1 guvernului faţă 
de care s’a  dovedit o atât de largă 
încredere când s a  creat noul depar
tament at aviaţiei si marinei. Dacă 
logica lucrurilor stăpâneşte destinele 
acestei ţări, este de presupus că au 
intervenit împrejuiări de o excepţio
nală gravitate, cari au impus Prese* 
dintelui de Consiliu să solicite si să 
obţină ch ar în cursul sărbătorilor 
demisia d-iui Caranid, — de aceea 
cer lămuriri, pe cari rog să le facă 
di Pnmrmmstru în fata Camerei*.

O telegramă de necrezut ne-m a- 
nunt«t V neri seara moartea pe fron
tul spaniol al lui Ionel Moţa.

In toatl tara această veste s stră
bătut cu iuţeala fulgerului fl a pro
dus una dintre cele mai puternice 
impreiiuni tu fostă opfninnea publică. 
In oraşul noslrn această veste 
ne-a agudult pe to|i plnă In adâncul 
suflete'or fiindcă a dispărut dintre 
no| cel mai distins, cel mai ales, cd  
mai nobil şi cd  mai bun din gene
raţia Ini.

Nn cred, să fi fost cineva tn În
treg oraşnl care s |  nu fi vărsat mă
car o lacrimă de durere, la această 
zguduitoare veste.

Cu toţii au ştiftt că Ionel Moţa a 
plecat împreună cu un grup de legio
nari pe frontul Spaniol ca să lapte 
tisturi de trupele generalului Franco.

Dda Început ne-am put o legi
timă întrebare că oare ce-a fi cău- 
tlnd aceşti legionari în ţară streină, 
cârd Ia t*ra românească snnt stătea 
lipsuri de tmplinit.

Mistica făpturii lor sufleteşti lasă 
s ’a sdlncit atât de tare fa fiinţa lor 
(ctreagl, tacit an plecat cu cea mai 
fermi credinţă tn izbândă spirituală 
a sacrificiului suprem pe care l’an 
adus. — Pentru ei a fost o chemare 
irezistibili.

Nu a trecut mult şl-am ausit a- 
poi că Ionel Moţa şl Vasile Marin au 
căsut.

In fa)t tristului eveniment, nu mat 
putem ti'm l ci credinţele politice ale 
celui dispărut, căd le cunosşt m şl ştim 
că ele strâbiteau alte direcţii declt 
credinţele noastre, — totuş trebne să 
ne închinăm adânc la faţa sacrificiu
lui pe care l’a dat prin credinţa sa 
şi ianat’smul sin. Noi credem că •  
fost o jertfi inutilă judecată chiar 
prin punctul de privire al mfşrlri 
legionare, fiindcă Iond Moţa, dacă 
ar fi trăit, »r fi putut aduce Servicii 
nemăsurat mai mari acestei mişcări 
decit sacrlficludu-se In acest fel — 
Ionel Mo(a a fost şi prea tlnăr de- 
abla de 35 ani, tn plenitudinea pu
terilor sale de muncă, — el eragăa- 
ditorul ta mişcarea legionară, — dar 
mai presns de tomts el a fost acela 
prin care se lega organic Ardealul, 
şt geaera(ie lui de tineri ardeleni, cu 
mişcarea legionară.

Fiul părintelui protopop Ion Moţa 
din Orăşt.e, — fini unui vechia şi 
mare luptător naţionalist Ardelean, — 
Sintetiza In mare măsnra generaţia de 
bune speranţe ale Ardealului. Inse- 
au at cu excepţionale calităţi perso
nale, — un caracter dintre cete pta.

frumoase, un spirit dintre cele ta s  
alese, — un sofiei cald, un M l bibi 
de afecţiune, un fiu plin de rbsplct, 
un prledn plin de afectuase sentimente 
acesta era Ionel Moţa.

Pe acest Ionel Moţa tl deplângem 
Îndeosebi noi Orlştienii şi noi fiu - 
nedorenii, — căd el a crescut intre 
noi, a înmugurit fu pământul nostru, 
şi-a înflorit minunat pe plsiorlffc ţinutu
lui nostru, — (ara misttdsmolul istoric 
şi naţional a românismului d ihT rin - 
sllvanis.

Ori cit de inutilă vedem Doi jertia 
iui, ea rămfiae totuş fapta (n dire se 
va oglindii prin decenii înainte dfcă- 
reţla simţămintaler şl cugetului ace
luia care a fost Ionel Moţa fitd iubit 
al oraşului nostru.

D r .  A l e x .  H e r l o n
.............  ............... ..... .........—

Calendarul
gazetei „Solia".

Si în acest an. ca în fiecare, ne
am îngrijit de iub ţii noştri cetitori, ti  
iub t i noştri prietini politici din fu- 
deţ. ca să le facem un calendar pe 
care ei să-l punA pe perete In casa 
dinainte si de-acdîo un an da zAe 
să păstreze legătura de cuget si sim
ţire cu partidul nostru Naţionai-tără- 
nesc si cu fruntaşii săi.

In anul acesta Calendarul « apă* 
rut în formatul ob snuit, nr. 13, în 
două colori, negru si roşu, cu 72 de 
clişee, conţinând fotografiile tuturor 
fruntaşilor nostril din judeţ.

Calendarul acesta a  costat multe 
parale si s’a  scos cu mari sacrificii, 
în chiar Tipografia judeţeană a  par
tidului nostru. De-aceea cinst fii n o r  
tri membri să-t grijească si să nud 
strice, întrebuinţându-i la pochelat 
sau altceva, ci să-i pună fnimoă fto 
perete, iar aceia care s’ar întâmpla 
ca să aiba două exemplare, pe unui 
să 1 păstreze, iar pe celalalt sări d£e 
unui vecin al său, care nu ăie ca
lendar, căci In felul acesta face o 
faptă bună si creştinească.

In afară de Calendarele, cari fe 
trimitem abonaţilor noştri de-odaffe 
cu goZete, am mai tipănt un nuirilr 
de Calendare cari le Impărţim mem
brilor partidului nostru, prin dnii pre
şedinţi din plasele respective.

Astfel dela începutul săptămânii 
viitoare, aceste Calendare se vov afla 
la d-nii preşedinţi de plasă Şi astfel 
preşedinţii noştri de pe comune tft 
se prezinte la ei pentru preluare* fn 
seamă a  Calendarelor cuvenite A 
fiecare comună.
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Di is no pot vent
Vaida sau Goya sau

In toate gazetele Vaidiate f' Get. 
ghlate se poate ceti ştirea că după li
berali ei vor veni la patere. Noi ştim 
(nai că ei la nici cn cai nu pot veni 
la putere fiindcă acrite partide de 
dreapta au făcut un mare păcat A- 
protpe toate aceste partide au ftcut 
declaraţii favorabile Italiei ş Gf rma- 
niei. In felul acesta se crede că dacă 
ar veni aceste partide la putere, ele 
vor conduce politic * României pe 
figaşurile greşite ale Italiei şi ale 
Germaniei cari voiesc s i  facă revi- 
auirea tratatelor de Pace.

Ioteresul ţării româneşti este s! 
se |ntăreas:ă acele su te  din Europa

alte partide de dreapta
cari ne garantează g ran!ţele ţirti şi 
ou acelea cari vreau să ne ştirb-asci 
acrite gr»nlţe. Astfel noi tr< bae si 
sprijnim toate acele state cum sunt 
Franţa, Anglia şi altele cari ne ga
rantează graniţele şi ne apără de un 
viitor râaboiu.

Aş» stând lucrulirt desigur că la 
conducerea satului nu poate veni un 
part!d care se sprijine pe Hitler, pe 
Musolin* şi pe alţii cari sun» in contra 
păcii şi graniţelor actuale din Euiopa, 
— ci trebue s t vie acel partid care 
se sprij neşte pe state s tr ic e  cari ne 
garantează graniţele.

au dat iarâş drumul perceptorilor.
— C a  s t r i n g ă  u l t i m u l  b a u  « l e l a  o a m e n i .  —

Se vtde c i liberalii sEmţindu-se 
pe sfârşitul guvernării ar vo. sî stoar
că toi ce-ar mai putea stoarce dela 
bietul popor. D esgar ei sa gândesc 
acuma că vor trebui aă stea muit ţi 
bine In opoziţie şi că acuma ar f< mo
mentul să se aprovizioneze pentru 
zilele cele grele.

Deaceia au băgat de seamă că de 
vre-o 2 aăpttmlui laiăş au d*t dru
mul perceptorilor, cari cutreerâ sa
tele în echipe numcioase, de aproape 
se Inspăimintl lumea de ei, larâş au

început vechiul sistem cu ridicate; 
— se duc la uşa omului şl dacă nu 
are imediat să-i pună banii jos apoi 
îl ridică mobila şi hainele şi le duc 
cu ei tu magazinul percepţiei. — Aici 
apoi se distrug şi se ruinează toate 
lucrur.le.

Cei mai cu cale ar fi dacă s’sr 
întrebuinţa acest sistem numai acolo 
unde se poate consista re «voinţă de 
a pişti şi nu In toate locurile unde 
i-se năzăreşte d-iui agent de inc*. 
s*re. B. D.

Calendarul „Soliei11 se va trimite în N-rul viitor
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De ce trebue sâ vină
-  „partidul national-tărănesc ia putere.

Partidele miui se laudă că eie vor 
veni la putere. Potrivit Insă cu con
stituţie şi cu legile ţării numai parti
dul naţonal-{«rănesc poate veni la 
putere şi iată pentru ce:

Partidul naţienal-ţârânesc est; cel 
mai tare partid din opoziţie, şi ca 
atare, clnd pleacă un panid dela pa
tere vine rândul celui mai puternic 
dintre partidele de opoz ţ e. — Asifel 
fiind partidele mici numai aşa ar pu
tea veni dacă Intre eie s’ai unii astei

ca sâ dea un procent mai nurc de- 
tâl procentul dat de partidui nsţio- 
nal-ţârăneac, — chiar daci ar pro
ceda aţa şi atunci fiind mai mc Iţi 
stăpâni la «ârmi nu s a r  putea Inţe. 
lege ci s’ar isprăvi repede acea gu
vernare, venind rândul unicului par
tid capsbil şi de răspundere din ţara 
românească care este partidul naţio
nal ţărănesc al d-lor Ion MlhaLthe 
şi luiiu Mauiu.

Liberalii au fixat alegerile 
judeţene pt. 25 Martie a. c.

Liberalii au condus comunele şi 
judeţele aproape 4 ani de sile cu co
misii interimare, şi t şa cum ie-a tăiat 
pe ele capul. Noi am tot protestat şi 
am tot scris ta contra acestui sistem 
de-a conduce ţara. Pentru nimeni 
d>ntre conducătorii liberali, aceasta 
nu a avut o însemnătate prea mare, 
ba din conţiă, chiar le-a convenit a- 
cest luciu căci au putut sa şi aran- 
jese socotelile lor fără un control 
prea apropiat din partea celorlalte 
partide. Acuma la alârşitui guvernam 
lor şi-au dat seama că daca vor p;ec« 
dela putere, guvernul care va veni 
ya trebui să Înlocuiască comisiile in
terimare ale liberalilor cu alte co

misii interimare, şl atunci ei fşi vor 
pieide de toi dreptul de conducere 
Iu treburile comunale şl judeţene.

Deaceis sau  hotâiît ca să faci 
ah geri, c ăci spere» ză el, că aiiându- 
se Iacă la putere a’ar putea să ob
ţină un număr oarecare de consilieri 
şi asifel şi după ce vor plec* dela 
putere se vor mai put a amestecata 
treburile comunale şi judeţene.

Noi credem Insă că ac.asii so
coteală nu le va ieşi ia cile fund ă 
poporul ştie el ce-a Irsemnat 4 am 
de Zile conducerea vaiavnor Jibc.ali 
la primări, — ş la 25 M si tie şi iu 
judeţii nostru le va da răspunsa! 
cuvenit.

131 Ghiţă Pop
despre problemele Ardealiilni.

I n te r e s a n te le  D -s a le  d e c la ra ţ i i  p e  

(U msre din Nrui tr*cu*.) m a r g jn e a  s c a n d a lu lu i  d e la  C a m e ră .

Impresia în Ardeal.

S O L I A * _______________________________

— Csre a fost In Ardeal impre
s t  !fs>tl de incidental fotâmplsl la 
Cameră ?

Foarte puternici. încă înainte d» 
cele întâmplate la Cerneri situaţia 
Creată Ardealului şi Bmatului prin 
ex ;esele centralismului bucurrştean a 
fost pusă In discuţiune fa ş dlnţa 
comitetului executiv ardelean şi bă
năţean, ţinuta la Cluj Iu ziua de 15 
Decembrie. Cel care a ridicst-o a fost 
ş-fal organizaţiei de Albi, fostul mi- 
msira dl dr. loz . Pop.

Hotirârea mea de a adresa gu
vernului o interpelare In acesstă che
stiune era luată Insă mai dinainte.

Felul cum a fost primit! la Ca
meră a făcut cauzei un mare servi
ciu. Scandalul şi loriturile ce au În
soţit-o n’au reuşit dcctt s’o sublinieze 
şi să-i dea răsunet. Am p'imit nu. 
meroase telegrame şi scrisori de a- 
probire şi încurajare din Arad, Ora
dea, Satu-Mare, Cluj, Dej, Gierla, 
Haţeg, Dcv#, Hunedoara, Petroşani 
<t?. Din multe locuri am primii a- 
versiunidela Intelectualii şomeri, vic
time ale centralismului bucureştean.

PROBLEMA RĂMÂNE.
Am siguranţa c am pus o pro

blemă care era de mult latentă şi 
care, căpătând glas, nu va mai pu
tea fi amuţit*.

Cel cari au organizat scandalul 
s’au taşelat, dacă au crezut că o vor 
putea înăbuşi. Nu, deacum încolo ea 
v* continua să ex<ste şi va trebui să 
iie soluţionată satisfăcător.

E o ruşine ţi o dr gradare a par
lamentarismului, friptui că s ’s inter
zis publicarea textului interpelării a- 
nunţate. Noi românii ardeleni am tri
mis întâia reprezentanţii noştri în par
lamentul din Budapesta cerând drep 
taie pentru poparul nostru. Nchind 
aitisiâcuţi am d*t lupta pentru unire 
şi am avut fericirea s’o vedem la- 
fâptuită. Toate revendicările noastre 
de ordin naţional au foit realizate şl 
nu putem tăgădui ci, sub acest ra
port. România Mare ne-s adus o 
imensă satisfacţie.

Dar sunt alte raporturi în cari 
Ardeaiul şuieră. Ca romlnl o ducem 
Inf nit mai bine detâi stb  ai girl, dar 
ca cetăţeni avem încă multe reven
dicări ne real sate. De ce n’am avea 
dreptul de a le da expresie? De ce 
manifestarea lor ar însemna un act 
antipatriotic? Unde ar trebal să le 
ridicăm dacă nu In parlamentul din 
Bucur, şti?

In timpul stăpânirii ungureşti, de
putaţii noştri, d-nii Mauiu, Valds, 
Ctceo-Pop, Goidiş, Lucaci, erau la- 
tmpinaţi cu strigatul:

— .Duceţi-vă în România dacă 
nu vă piacel*

Asuzi deputaţii Ardealului care 
au vcmt la Bucureşti sunt huiduiţi 
când spun durerile poporului lor. Nu 
ni s’a stugat — e diept — să plecim 
ia Budapesta (ft cred că acest strigăt 
nu trebue aruncat nici chiar deputa
ţilor minoritari ungari); dar sensul 
proleS'ănior şi violenţelor ce mi s’au 
adresat este aceia de a ni se Inter
zice parlamentul ca lasUniă supremă
de apel pentru toate nemulţumirile 
noastre.

UN PROTEST.

Ei bine protestăm împotriva: a- 
cestui lucru cu ultimă hotărâre. Nu 
permitem să fim scoşi din această 
supremi instanţă, csre, alături de Su
veranul ţării, e cheia de boltă a u- 
nitSţil noastre naţionale.

Nu vom merge nici la Budapesta 
nici la Geneva, pentrucă această ţară, 
şi acest parlament sunt şi ale noastre 
sie Ardealului şi Bani tulul. Aici sun
tem acasă la noi şi nu vom putea fi 
scoşi niciodată de nici o silnicie.

Cei care ne contestă acest drept 
sunt cei mai mari vrăjmaşi ai uni- 
âtii naţionale.

N a le vom face plăcerea unei miş
cări separatiste, oricât de sinceri ar 
fi bucaria d-lui Goga pentru o ase
menea greşală.

PILDA GERMANIEI.

D m  potrivă vom lupta pentru o 
descentralizare largă şi reală, csre 
— avem convingerea ad inei şi ne
zdruncinată — va desăvârşi demo
craţia şl v* fi un mijloc d* consoli
dare a unităţii naţionale. Şi fiindci 
dreapta noastră este plină de cultul 
Germaniei, voiu cita pilda acestei ţări.

D -pă realizarea unităţii ei ta 1871 
G.rmania a rămaa la interior neuai- 
ficată reprezentând un fel de form! 
intermediară latre „Buad*staal" şi 
„Staatenbnnd" cu 36 de guverne, 
parlamente şl Suverani deosebiţi: 
Unele state au păstrat chiar şi re- 
pr* zentanţele lor diplomatice • xterne. 
Totuşi această formă federativă n’a 
împiedecat conto'idarea unităţi! na
ţionale germane. Ea n’a Împiedicat 
ca Ia marele războia mondial cele 36 
de su te  germane mari şl mici să 
dovedească o formidab.il forţă de 
solidaritate naţionali. Această solida
ritate a’a menţinut şi după râaboiu 
când m şiarea separatistă din R ent
als a dat un jtlnic fiasco. Votul ţi
nutul ai Saar a fost încă o confirmare 
a conştiinţei şi a unităţii naţionale 
germane.

Această unitate a foit Întemeiat! 
de scriitori şi art.sti dels Luther pâ
nă la Goethe şi S;hder şi piuă la 
Kant, Wagnar şi Nktsche şl nnmai 
putea fi zdruncinată de nidi an ac
cident extern şi de nici o formă po
litici internă.

CE CEREM NOI?

Noi ardelenii, — cerem lui nit mal 
puţin decât federalismul german sau 
auto conta — cerem puţini descent
ralizare, pe csre Ia prindpiu au con
sfinţit şi autor i constituţiei, câad au 
Inscris’o expres in textul e*.

Cum am putea fi acusiţi c i am 
voi să aducem atingere unităţii na
ţionale romlneşti, taiemeiată tică de 
Ţraia», menţinut! tacă de ciobanii 
transhum Miţei medievale, refăcută de 
V*sile Lupu şi Matei Basarab care 
au Introdus limba romlaească în bi
serică şi desăvârşită prin minunea 
versurilor lui Emmescu mult înainte 
de orice luptă politică şl de toţi pa- 
troţii, cari vor a i saivese ceace nu 
este In pericol spre a-şi pregăti ca
lea Îs putere?
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M oroi T ilea
iarăşi linge tălpile 
lui Popescu.

Noi st m cine este Pooescu. fn'ndră 
es‘e un psrsoneju foarte b n e  cu
noscut în vieta noes’rS rolitică. Nu 
de mult em cetit că Gfgolc-V orei, 
— cel care a dansat cu o anum tă 
persoenă într’un local publ’C din Bu
cureşti, — a fost dus la Londra, — 
probabil să-şi aranjeze vre-una din
tre faimoasele Iui efaceri Spre marea 
noastră surprirdere î >*ă em cetit a 
cum două zle, că Tilea a fost la 
Timişoara, la o vâră'oare regală.

Ne-am întrebat, că oere ce o fi 
căutândTilea acum în pr^r joia schim 
bării reg multi la vânătoarea regală 
d n Timişoara. Noi cari ll cunoaştem 
şi — mai ales îi cunoaştem meto

dele, — i med at ne-am dat seama, 
că Viorel s’a dus la această vână
toare ca să a ba prilejul sS-i 1 ngă 
arăşi DÎcioarele lui Popescu, fiindcă 

vezi s’ar putea ca din cazanul sa
tanei şi-a culiselor, cari nu se văd, 
să iese vre*un guvern cu Vatda la 
presid ent e şi Tilea la fac totum.

M. S. Reg Ie însă SDerăm că 
vegh'ază cu severitate, ca la schim
barea guVernulu4, conducerea Statu
lui să f.e încred r tată unor oemtni 
serioşi şi cu const! nfa răspunderii 
întreagă şi nu va încredinţa guvernul 
unor aventurieri şi unor neisprăvit' 
în ale politicei.

Cari sunt principalele
reform e pe cari vrea §ă 
lo aducă I r * ti ci. Naţ.-ţăr,

Toată lumea ştie că Partidul Na 
tional-tărănesc dacă vine la putere, 
nu mai voieşte să laşe lucrurile eşa 
în forma for veche, ci voieşte să facă 
nişte sr h mbă:i principale în organi
zarea statului- Astfel el voieşte să 
aducă niş*e îmbunătăţiri Sn viata 
tărănimei şi a muncitorime! şi a- 
ceesla vo;eşte s'o facă pr n realiza
rea unor reforme cum ar fi de ex 
8tatiftcarea marilor industrii de aur, 
de căi bune, de gez metan, de ar
mament şi alte industrii, a căror cum
părător principal şi chiar unic, câte- 
cdată este numai Statul. La aceste 
indust'ii, întreg beneficiul ce ss rea
lizează, nu este decât o gratif cat e

detă de către stat acestor societăţi.
Partidul Nef onal ţărănesc crede 

că în loc ca sutele de m Iioene be
neficiu ce realizează in fiecare an 
aceste soc’etăt'» — să între în punga 
domnilor dela „Mica", Petroşeni etc», 
mai bine aceste milioane să alimen
teze bugetul public şi să fie ofertate 
opiniei publice-

Prin aceasta implicit se uşurează 
şi sarcinile către stat a population» 
sărace ş; bug tul public, va fi mai 
uşor de real zat decum este astăz'.

întreagă Tara se u tă cu ochi de 
mare speranţă către Partidul Nation- 
nal-tărănesc care s ’a ang^jit spre 
reforme atât de mari-

Din programul partidului nationai-tărănesc.
Politica comercială.

Politica comerciali * partidului 
naţional-ţărntsc are !a vedere ur
mătoarele scopu i:

1. Negoţul din lSuntrul (Irii tre- 
bue ai fie îndrumat şl orginiiat, In 
aşa fii, incit aă se împiedic* specu
larea muncii ţărăneşti, iar pe de alţi 
parte agoniseala tiranului să nu se 
irose sci plătind mărturie scumpe 
pe rare el este nevoit s i  ie cumpere.

In acest scop, pentruca ţăranul 
agricultor să-şi p o .tl vinde în ţari 
produsele muncii sale pe preturi bu
ne, va trtbul s i  se ia următoarele 
măsuri:

a) Să se împiedice s tide rea pre
ţurilor produselor agricole, ori de 
câltori aceat preţ va c|d«a prea jos, 
pentruca In iciul acesta tn. da şi mun
ca tiranului să nu iie f ir i folos.

b) Se va spiijini şi se va tncuiaja 
înfiinţarea şi înflorirea cooperativelor 
de dcafacere In comun, dindu-se 
credite letone numai acolo şi atunci, 
ciad se vor desface produsele ţări 
neşti prin astfel de cooperative.

c) Târgurile de vite, oboarele de 
cereale şi bursele se vor organisa 
m la i’u mâni cu Camerele de Agri
culturi şi cu cooperativele de des
facere tn comun.

In ce priveşte aprovisionarea ţă- 
rimpui ga articole care se cei mat

mult la tari (bumbac, coase, seceri, 
etc.) pe preţuri Ieftine, eats nevoie a 
S3 lua armătoarele măsuri;

a) Articolele de mare consum ţă
rănesc se vor importa (aduce In ţari) 
numat cu ajutorai instituţiilor cen
trale cooperative. Aceate mii furi vor 
fi vândute de-s dreptul tiranilor, prin 
cooperative, pe p re ţari ps care le va 
controla Statul.

b) Uaele articole (mărfuri) lucrat* 
tn fabricile din tari, luate din atocul 
Statului care i se va cuveni acestuia 
vor fi vândute ţăranilor, prin coope
rative sau prin oameni puşi de Stat, 
pe preţuri pe care le va pune el. 
Daci fabricile nu a’«r supune, Statul 
va avea dreptul să retragi acelor fa
brici toate Înlesnirile vamale pe care 
le-ar fi avut din partea lui p in i ta 
acel timp.

2. Căii vreme Statul se va vedea 
nevoit s i  restriegi sau s i  oprească 
importul unor mArfuri, »e va face o 
politici comerciali In aşa fel dub 
iu  tâ, pentruca d.tontă schimbului 
de mlrfuri cu alte ţâri, produsele a- 
gficu turii s i  poată fi vândute pe pre
ţuri bune.

Iu acest scop se vor lua urmă* 
toarele măsuri:

a) Siatul va sprij ui Încheierea u- 
nor contracte cu alte state, care s’ar 
hga  s i ne cumpere anumite produse 
agricole, |n schimbul maiforilor pe

care le-am Cumpăra de1* scele state. 
De ac- ea se va da îndrumare către 
anumite culturi, pentru a se putea 
gSsl cumpirltori s guri şl preţuri bu
ne In străinătate pentru acele pro
duse agricole.

b) Pentru a ţinea piept concuren
ţei unor state, care, din cauza va
lorii banului lor vind pe preturi foarte 
scăzute, Şutul va veni I i ajutorul di. 
rect al pr o lucitorilor ca prime de 
încurajare (susţinere).

c) Pentru a înlesni vânzarea pro
duselor agricole la preţuri bune. Sta
tul va Întocmi anumite rrgule pen
tru export. înainte de toate se va ce
re dela produsele agricole menite 
pentru export ca să fie bune (un mi
nimum de calitate), ele trebuind să 
iie sortate şi potrivite ca să f e la fel 
(standardizat.*), astfel precum a în
ceput să facă partidul naţloaal-ţără- 
nisc în guvernarea s i  din anul 1930.

In acest scop, se vor construi, 
înainte de toate: silozuri (magazii 
mari pentru sortarea şi păstrarea ce
realelor), f rigori fire (instalaţii în care 
se păstreasă la rece sau la ghiaţă, 
carnea: ouăle, untul şi brâaxeturile),

u«c9rorii, pivniţe sistematic*, abatoa
re de export etc. Asemenea se va 
da încurajare la înfiinţarea sindica
telor de export, pe d'fedte ramuri 
(specialităţi), cu ajutorul cooperati
velor.

Institutul de export va fl pus pe 
alte temelii, pentru a putea ajunge 
un adevărat organ de îndrumare yi 
ajutorare m muncii pe care o va face 
Statul şi aind’cstele de export.

3 Exportul celorlalte produse (pet
rol, lemne şi orice alte articol ) se 
va organ'za prin sindicate de export, 
sub Îndrumarea şi controlul Statului.

4. Pe lâogă apărarea balanţei co
merciale şi pe ling i îndrumarea ex
portului şi a importului, Siatul va a- 
vea gb jt ca să asigure îndestulirea 
Cu mărfuri de care are nevoie pupu- 
laţta ţării. Vor fl lisate înainte de 
toate la impott materiile prime şi in
strumentele de producţie agricoli, 
dând i-se precădere pentru consumul 
ţărănesc, pentrucă In felul scesta să 
poată fi micşorată pripăşită dintre 
preţurile produselor agricole şi latre 
mărfurile ieşite din fabrici.

Când pleacă liberalii
Multă lume este indusă (a eroare 

privitor ia data plecării liberalilor”. 
Unii cred că liberalii venind la pu
tere [n Noembrie 1933, au dreptul s i 
rămlnă la putere pană tn Noembrie 
1937, adecă să împlinească 4 ani de 
guvernare.

Adevărul Inii nu este acesta. — 
Nici constituţia şi nici o altă lege nu 
prevede că viaţa normală a unui g i- 
vern este de 4 ani. Se prevede nu
mai că durata de existentă a unui 
parlament este de 4 sesiuni, ceeace 
însemnează că parlamentul liberai îţi 
termină viaţa cel lâiziu la 15 Martie

sau în cazul unei prelungiri ia 15 
Aprilie 1937, când se termină a 4-a 
sesiune parlamentată.

Cum însă guvernul este o ema- 
naţiune a parlamentului, ca repre
zentant a voinţei naţioaale, — când 
se termină viaţa parlamentului înce
tează organic fi dreptul de existenţă 
al guvernului,

Iată de ce acela cari se laudă cl 
mai trebue să rtmâaă la putere pâ
nă in Noembrie se înşeală pe ei, sau 
volesc să laiele lumea care nu cu
noaşte adevărul.

A«tiel trebue aă se ştie că liberalii 
vor picea siuţi in primăvara aceasta.

Liberalii în preajma plecării înmulţesc ministerele
ia  uilimui timp sui pnm ufitrecâ 

guvernul liberal înmulţeşte numărul 
ministerelor cu încă unul şl anume 
Înfiinţează ministerul poliţiilor, — In 
acest minister s’ar cuprinde siguranţa 
statulm, poliţiile şi jandarmeria.—A- 
cestea to*te le separă dela ministe
rul de interne, nade aparţineau p i 
uă acuma, şi le trec lati’un minister 
separat.

Această înmulţire fără socoteală a 
ministerelor o fac liberalii ca st-şi

po lă mulţumii d. feriţi oameni. Acest 
fel de a-şi căpătui ţpartizanti este u- 
nai dintre cete mal urbe sisteme fi
indcă de sunt făcute în sarcina şi pe 
banii ţări, — de cari liberalii nu-fi 
pot bate joc după pofta lor ci ei tre
bue să respecte ca sf nţenie banal 
public.

Deaceia nu era nici o lipsă să mai 
lămurească numărul ministerelor şi 
să mai plătească un ministru.

Vaidi^tii
din judeţul Hunedoara anunţă că vor pune listă la alegerile judeţene

in ultimul număr ai gazetei „So
liei Dreptăţii*, am cetit un comuni
cai, dm care reese că ia alegerile 
judeţene, cari vor avea loc în jude
ţul noitru la 25 Martie 1937, va,dis
til încă s’au hotârît să pună lista lor 
de candid are.

Deşi oamenii cu mintea limpede, 
îşi dau seama cât plăteşte partidul 
d-lor Vaida şi Viad In judeţul nos
tru, unii dm ei se întreabă că de 
unde au atâta îndrăzneală şi de ce 
sunt eşa lăudâroşi aceşti vaidişli ? 
Toată lumea ştie, că după ce d-mi 
Vaida şt Viad l-au trădat pe dl luhu 
Mamu, ca dl Vaida să se poată lin
guşi, prin oamenii săi, acolo unde 
trebue să te linguşeşti, ca să reu
şeşti in Ţara româneasca, — acesl 
paitid ai vaidifidor a  rămas foarte

mic, fiindcă oamenii de caracter cu 
totii i-au pus pe trădători la siâlpul
infamiei.

Aceasta fiind situaţia vaidistă, 
vreau să pescuiască în apă tulbure 
şi anume: ştand că unele partide 
s’ar fi dezvoltat puţin în judeţ, cum 
este garda de fier şi că aceste par
tide, nu vor pune candidat, au so- 
cot t că vor putea să capteze votu
rile acestor partide şi-apoi să se laude 
cu penele altora*

Domnii dela Frontul Românesc 
să ştie însă, că lumea îi vede de 
departe că vreau să fure şi să  se 
îmbrace în hama altora şi să se 
bage de seamă că cme se obiş- 
nucşte să se laude cu penele altora, 
într’o bună zi poate rămânea golaş 
de tot.
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f  D r . Enea Papiu.
Cu muHi durere anunţam cetito 

rii oostri şi pe toţi a 'd a  cari l’su cu
noscut cl Dr. Enea Papiu fostul ad
vocat al Bimcei Ardelean» a (nests t 
din viaţi la Sb!u în 19 Ianuarie a. c.

Inmo'mâitarea a *vut loclaDeva 
în aiua d- 21 1. c. pe lingă partid, 
parca unui public f >arts nu meros.

Defunctul a fost unul d sure os- 
menii cei mai culţ şi dstinşi ai g - 
neraţiei lui din Ard al Inel de tinlr 
a activat in cadrul sorietiţiior stu
denţeşti româneşti dda  Budapesta, 
unde fi-a ficut studiile universitare. 
El a fost un caracter, un suflet ales, 
un om superior la cel mai bun lnt(B- 
les al cuvânt lui. El moare in vâ s 1 
de 63 am.

Ştirea venindune în ultimul mo
ment, vom reveni Ia numlrul viitor.

Ş 11R1.
CONCERT DAT DE ORCHE

STRA REGiMENTULul LOCAL, 
sub cond. ţtf .iu i de mus ca dlG*ibi 
Haralambie. Prog«am: 1) Banditen- 
siren.hr, 2) Tanură^ser-W*gner, 3) 
Romtma-potpoun, 4) K g .w t*k-Ma« 
gu ki de eunucii, 5) iu l.en tr In Al- 
g r, 6) Dommoul negru, 7) Fos, o an 
Naţio.»!. D ipă con.eri va fi dans. 
Începutul la ora 9 Scara. B.Ielele 1* 
librăria Br.ng*.

BALUL SOCiETATlI DOAM
NELOR ROMANE din O âşue va 
avea loc |1 m auui acesta, ca in to,i 
anii trecuţi cu frumuşele lui tradiţii 
In sada Hotel Central in siua de 13 
Februarie au c.

De pe acum ae manifestă cu deo- 
aeb.t interes faţă de a.eai 0x1.

*

BALUL PARTIDULUI NAŢIO- 
NA ŢARANESw dm A iuatula. La 
AiDa-lulia organizaţia judeţeană de 
tlltva am a introdus un frumos obi 
ceiu şi anume araurjeasa In fiecare 
carne vai un bar de partid, aceste fund 
unui dintre cele mai ie i Şils baluri 
din ArOa-Iulia.

Aatfcl anul acesta Încă se va a- 
ranja ac<.ai bal în se*ra de 30 Fe
bruarie 1937.

EXAMEN. D-na A n a  M u sc ă , 
Învăţătoare ia şcoala primara ds f-tc 
din localitate, a luai cu succes exa
menul de gr. 11. al Invaiaiouior. —
Felicitările noaste .

m
f  SlMlON CODEA. Anunţi m cu 

durere iucerarea din viaţă a vredni
cului ţăran Simion Codea din bibol, 
care a deced.a Ia siua de Luni 18 
Ianuarie 1937 îu Lumorss vsrs« de 
79 de am. Lbuuiarca ramăş ţeior pă
mânteşti a avut loc In siua de 20 Ia
nuarie 1937 In comun Ş.but.

Defunctul a lost aaitl preşedinte
lui organizaţiei partidului n.ţonal- 
ţftrânesc din comuna Ş bot a vredni
cului nostru fruntaş di loan Codea.

*
f  EUGENIA CABAn&sn.Smilescu. 

Anunţam cu durere încetarea din 
vfxţa a Dnei Eugenia Cabs născ. Si- 
vulescu, care a decedat |n ziua de 
13 Ian. c. In etate de 60 de ani. — 
Defuncta a fost mama diul Dr. Emil 
Cabs medic pr.m«r st spiiaiu.ui ju
deţean.

Înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
•  avut ios in siua de 15 Lnuare a. 
c, tu cimitirul ort. rom. dm Săvârşi^ g

S O L I A ”

pe I rg î participarea unei asistenţe 
foarte numeroase.

Transmit*® pe această cale în
doliatei familij sincere condolenţe.

•
S ’A ARUNCAT DELA O MIE 

METR' ÎNĂLŢIME. Ua avi n ca e 
free curs* Intre Colonia şl Bruxelles, 
n B Igi-, avea p» bordul slu  m*i 
mulţi călători. Uaal din ei. un rugi z 
ca numele V»-n»#r, furişândn-se din
tre cei alţi că!fto?i, *’« aruncat din 
avfoa pe fând acesta zbura fa o înăl
ţime de o mie metrii, Pânl jo* praf 
s’g ales de ei.

A TRAIT PATRU LUNI CU UN 
AC IN STOMAC. La fnchsioue* d n 
G*Iap a fo-t îich ssoldatul I m Ca"a“ 
pentru a-şi Ispiti o pedeapsă de 6 
luni. Intre timp so dat d  tobo năvin- 
du se, a fost in ernat |n spital. Spre 
mirarea tuturor, medicii au constatat 
că |n s'o macul «o datului se aflu un 
ac mare, pe care-1 îngh ţîse înainte 
Cu patru luni, dar din cauza căruia 
nu simţise nici o durere.

*

STAREA PAPEI continui să fie 
Icgnjorătoare. Cu toate acestea el re- 
solvi diferite ch stiuni bisericeşti 
Spre accss s op, în ziua de 12 Ia 
nuarie a primit pe cardinalii P*c«li 
i Mercati. Ss spune insă, ci unor 

peieiini, csrl l-au viaitit, Ioaltui Poa- 
t.f le-a vo.bil despre sfârşitul său a- 
propiat. a  puc apoi s i  i se citească 
dm cartea „Dm viaţa Papilor" rân
durile privitoare la ultimele sile ale 
Papilor.

*
AUTOMOBILELE IN AMERICA 

se ioiu.tcsc mai repede decâi ta ori
care a tă  ţară. A slfu: prtdaeţsa in 
1932 a fost 1.266.370 maşini, in 1933 
a ajmte la 1 872.080 b-icâţl. (a 1934 
a cicscut la 2 695.150 b acuţi, fa 1935 
au fost 3 601790, iar Ia aaui 19j6 
t roducţm automobilelor s'a urcat U 
suma de 3.935 660 bucăţi. Intr’o sin- 
gu>i lună (Nocmvrte) s’au i*bncai 
423.000 bucăţi.

SĂNĂTOS LA VARSTA DE 157 
ANl. Dm Moscova se anunţă, că cer 
m«i b,t> âa om dm lume, anume Io- 
k„p Shoud, Ia eUte de 157 ani, care 
uăcşie In local,taica Svada, dm Trans
caucasia, e perfect săcăt >* Şl vede şi 
aude bine. El are doi prieteni bum 
cu cari face silnic excursii. Unui e 
de 135, iar celalalt de 136 am. Muiţ» 
fnaunic 1

*

O ŞCOALĂ NĂPĂDITĂ DE 
ŞERPI. Ş.uaia dm comma Ivkks- 
Gmda, de îlugă oraşul T r e b n j ( J i -  
gosuvi»), a tieouit ss fie Inmisă dm 
ctbza că a fost năpădită de vipere 
(şerpi foaiis vtn noş ). Deşi au fosi 
omoiăle mai muite vipere — altele 
se iveau In loc, aşa că îa cele dm 
urma şcoala a trebuit să fie îathisi, 
pentru a se des.eperi cuiDunle vipe
relor şl a fi nimicite.

CINE ESTE TALPA ŢÂRII RO 
MÂNEŞTi. Cu toate că la>ă n a  Pâ 
na «st.zi nu s’a pcblicat rezultatul 
aefioitiV »1 numărătorii populaţiei fă
cute 1» 29 Decernv, ie 1930, totuşi 
Oliciul Statisticei a public* t cu pri
vire la aceasta tăltva date foarte in 
teresante. Astfel, că 72,4# a io cui- 
loriicr acestei ţâri sunt plugari, 9.5# 
indust,«iaşi şi meseriaşi, 4 #  comer
cianţi, 2.8 #  angaj aţi la circulaţie (C. 
F. R , autobuse, lagujitun de dru- 
un), 4.8# funcţionari şi 6.5# (u

diferite oţupaţii. Aţadară cei mai 
multi, aproape 3/4 dintre locuitorii 
tării, sunt plugarii. El sunt deci fără 
tadoia-ă talpa tării, a ier este ţ*r*, 
ei au apărat o şi ssu întărit o şi pin» 
acuma ei vor aoăra-o şi în viitor, ş’ 
fără de ei n’sr f! permis să ae fără 
n'm 'ct în această ţară.

*
LÂNA DIN LAPTE. U i Uvăist 

ftîlisn eu numele Ferreit .d a  I  ma!tr 
îarerclrl, a i s 'ut<t să fabrice !â id e  
tors, d n  lapteI Ştirea pare ciudată 
şi greu de crezut, însă este adevă
rată. Noi o luăm din minunata pa- 
blicaţie pentru răspândirea şt irsţei cu 
numele .Natura" din B icureşti. Ita
lianul Ferretti a băgat de s»»mă că 
materia numită „csseinS", aflătoare 
în lapte, are mu'te asemănări cu o 
materie d n lină, numită „rheratină". 
El a scos din lapte mai întâi untul, 
apoi din Ce-a rămas a închegat o 
materie ce se întinde uşor ca b ânza 
Incâlz ti. Din atceas ă m»terie, cu a- 
num te maşinării, tescuieşts fire lungi, 
subţiri pe cari apoi le trece prin n şte 
ape (h mice şi le usci. Din iâaa cea 
nouă tot aşa se pot ţ e s e  ţi croi haine, 
< a şi din lâoa oilor. B* iaci mai f ne 
şi mai frumoase. L% Moano s’a şi 
pus ta lucrare o fabrică anume, care 
dâ lâts 5 tone de lanital pe si, căci 
aşa se numeşte lâna cea noi. Ce vor 
mice însă la a^ta fabricanţii de brân- 
xă şi caş?

«

ŢARA CARE A AVUT TREI 
REGI iNTR’UN AN. Aceaită iară e 
Angjia, E* a avat In cursul anulai 
1936 tie irfg i: pe Gheo-ghe al V lea, 
moit ia 21 I nuarie; pe Eiuard al 
VIII Ies, care a pkrisli trenul in aiua 
de 10 D cern vrie şl pe actualul rege 
Ghroigue al Vl-les. In istoria An
gliei suul 1936 va ii numit deci; 
nul cei or ti ei regi“.

*

TOATE ŢĂR1LE-S PLINE DE 
DATORII- După accotellle gazetelor 
din străinătate, toate ţtriie laolaltă au 
o datorie cam de 9 mii de miliarde 
iei. Astfel datoriile Franţ-.i sunt de 
24 miliarde franci, ale Angliei de 180 
miliarde, sie Italiei de 12(J miliarde, 
Austria 80, Cehoslovacia 30, Polonia 
40, Elveţia 3 miliarde franci, iar da
toria Statelor Unite de 130 miliarde. 
Ia total datoria tuturor ţărilor ar fi 
cam de 1500 miliarde franci, sau 9 
mu miliarde lei, ca alte cuvinte lu
mea întreagă 6 înglodat! sn datorii. 

*

ANUNŢ- In biblioteca Partidului 
National' Ţăiănesc au apărut până 
în prezent următoarele broşuri-

1. ION MIHALa CHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lel-

2. Prof. G RÂUULEsCU-NIOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 tei.

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

4 P. P.SUclU'- Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag- 5 let-

5- Prof. ViRGH M a DGEARU. 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag. 8 lei-

6. Programul P- N- Ţ- redactat în 
grai popatar, 102 pag- 10 lei•

7. Prof. G ZÂNE: Ţărănismul şi 
organizarea Sfatului Român, 44 pag- 
5 lei-

8 ILARiE OOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag-

Afară de acestea au mat apărut, 
în Biblioteca tineretului national-tă- 
rartesc din Jud. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof VIRGIL MADGEARU: În
demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei-

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

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
s filor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N Ţ. asuora acestor lucrări 
folositoare ş'-i sfătuim să h  cum
pere In felul acesta, citindu-!e, îşi 
vor putea î r b gâfi cunoştinţele şl 
îşi vor putea oteli 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 adresa în Str-Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Tărănesc Broşurile 
acestea sa vând numai pe bani gata 
sau se expediază contra ramburs•

Facem un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizaţii ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şl răspândind în 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N- Ţ-

JUDECĂTORIA MixiS PETROŞANI 
Nr. 989—1930.

Publicafiune de licitaţie.
Subsemnat al portărel judecătoresc 

prin aceasta aduc ia cucoţtinţl pu
blică că ta urma decizlunei judecă
toriei Pui Nr. G. 1518-1930 ia fa
vorul lui Banca Centrală sucursala 
din Haţeg reprezeniat prin dr.Mihai 
Tsrea advocat ia Pai contra urmări
tă ut din comuna Livadea de Câmp 
pentru suma de 1713 Lei capital şi 
accesorii se fixează termen pentru 
efcpiuirea licitaţiei oe ziua de 26 lu
na Imuarle anul 1937 oara 12 a. m. 
ia faţa locului in comuna Livadea de 
Câmp la locuinţa uimâritaiui câad şi 
unde ss vor vinde pnn licstajlune pu
blici obiectele secvicStrate şi anume: 
2 vaci ia păr roşii cu a b preţuite in 
7000 lei.

Acestea obects se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pe li gibani 
gata iar ta caz de lipsă şi sub preţul 
de estimare.

Petroşani, la 9 Ianuarie 1937.
GA1S, portărel jud.

Local de închiriat
potrivit pentru o

aflător îa casa „Rmniunei 
Meseriaş,lor R o m â n i  din 
Orăştie", (Str. I. G. Duca) 
care constă dm : Un local 
de prăvălie şi o odae .Se
pare", asemenea

pentru sezonul de tară
curie potrivită pentru aşternut mese*

Informat'Uni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşedintele Reuniunii.

Di! arendat
Dau ta arendă cu îicepere> 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 pletri, situată 
în comuna Orăştiosra de jos. 

Information: Îs subsemnatul: 
Dr. A U R E L  BACI U 
Corn. Orăştiosra de jos.

f i r a v i : Pi.A  L iX . ■fitssrrai Tîpvfrafidi OrlsSte.


