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Partidul Nations 1-ŢărS- 

nesc luptă pentru crucea lui 

Christos căci suntem creştini, 

— luptă pentru rom ânim e căci

suntem români de sânge, — 

şl prin acestea vrem  înălţarea  

neamului şi-a tării.

F tecJ . ş i | A d m i n i s t r a ţ i a :
Str*. Oh. B ariţiu  IN o. 1, 
Telefon : No. 14 — Orilştie.

A pare săp tăm ânal sub Îngrijirea 
unui com itet ele redacţie.

Director: Dr. A L E X . H E R L E A

irmt 11 mmmmmmmmmmmmmam

A B O N A M E N T E :
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 6o lei — pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru inst. şi Aut. 2 o i pe ai 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

Luptăm pentru înălţarea 
sfintei biserici creştine

Am observat în ultima vreme că 
unele partide doresc să-şi asume lor 
înşi’e dreptul de-a lupta pentru înăl
ţarea şi întărirea sfintei noastre bi
serici creştine — Aceasta este o a- 
pucălură murdară a unor t călcşi, — 
este o f ş i  numită diversiune, pen
tru a abate minţile mai put'n lumi
nate dela edevăr.

Noi ştim că ţăranii nrştrii cinstiţi 
sar ca arş? atuncia când cineva se 
atinge de credinţa noastră strămo
şească, de credinţa în Christos fii 
Cruce şi deaceia unii ticăloşi In mo
dul cel mai murdar ag tă pe oameni 
cu aceia fă  numai ei ar apăra cru
cea şi pe Chrisfcs şi că deci noi 
partidul Nat ona!-Ţărănesc, dacă sun
tem în contra lor suntem contra lui 
Christos-

Oamenii nofitrii să caute însă să 
afle adevărul curat ţi să întrebe că 
oare aici în Ardeal vefh;ul pariid 
National în frunte cu dl Maniu nu 
s’a ’ntemeiat pe b'serica lui Chifs- 
tos în lupta pentru păstrarea nea
tinsă a nat:onal!tătii - şi limbei noas- 
t-e strămoşeşti ?

Dar oare nu dl Msniu este acela 
cere da ani de zile luptă în viata 
politică pentru morala creştnă în

contra, lichelismului a linguşirii a co
rupt'ei ovreieşli etc-? Ş ! atunci cum 
poate afirma cineva de bună cre
dinţă că partidul naţional-ţărănesc şi 
conducătorii să ar fi in contra bise
ricii creştine? Evident că aed a  este 
de rea credinţă şi doreşte să inducă 
in eroare poporul cinstit.

Dar oare in vechul Regat? — 
ştim cu totii că dl Ion Mihalache 
preşedintele partidului nelionaî-tără- 
nesc este adârc  credincios in Dzeu 
§i in crucea lui Christo?? In m ul 
dir.tre Ndi trecuţi ai gr-z je i  am pu
blicat o scrisoare a  pn otufui din co
muna dlui Ion M,ha!ache care scrie 
că nu este Duminecă în care dl M- 
h ilache să se efle acasă si să nu 
meargă Ia sfânta b serică, ba încă 
că t'e şi predici, pentru răspândirea 
învăţăturii lui Christos.

lată deci că acei cari Irimbiţă 
crt ştinismul lor sunt de rea credinţă 
fată de no\ fiindcă ei ştiu prea bine 
că pertid.il nat onal-tărănesc înaintea 
tuturor celorlalte partide e apără 
b ser ca Iui Christos şi Crt cea fără 
însă să exploateze aceste lucruri 
sfinte şi ta nice în favorul său politic* 

Pr- Adam Toma.

D e a b i a  a c o m
se gândesc liberalii

1» m otorizarea arm atei rom âne

Este foarte trist că 1 b?raiii dtabia 
ecum se gândesc la motorizarea ar- 
matei române.

De 4 ani de zile. din ură fată de 
paitidul naţional-ţărănesc eu împie
decat executarea contactului cu 
Skoda, şi mereu au 2 b:eratîn contra 
partidului nostru.

Dacă ei nu înscenau acele pro
cese ticăloasa astăzi tara îşi continua 
înarmarea şi era opera de înzestrare 
în deplină desfăşurare. — Azi nu 
este decât la începutul ei- Asifel li
beralii ia rândul lor, şi-au dat setm a 
că au fă ut o prostie cu împiedeca
rea contractului Skoda şi au legit 
şi el d n nou acest contract pentru 
arme fot cu fabrica Skoda-

La motorizare*' armatei însă de-

ab'a acuma se gândesc l:b?raLi rând 
armeta er trebui să fe  d*j i moto
rized de multă vrem*».

Pentru toate aceste întâi z eri însă 
Ţara trebuie să-i tsegă la răsoun 
dare-

Z4e!e acestea a sos t în capitală 
dl Fiala, directorul general al urine
lor Skoda.

Sosirea aceasta este în legătură 
cu tratativele uz'nelor de automobile 
Skoda, cu grupul industrial român 
Reş ţa, în vederea unui acord pen
tru motorizarea armatei române.

Z lele trecute s’a perfectat, foi 
un astfel de acord, între grupul in
dustrial Malaxa şi i z n ’e de auto
mobile ,Taira“, dm Cehoslovacia.

Cetiţi numai „Solia“

^  în i io e  iospeirarea găizilor lă n i ie i i i
La C lu j s’a început prima inspecţie de 

către dl ILIE LAZAR, comandantul 
principal al gărzilor.

Sâmbătf, tn 13 1. c. d. ne., dl Dr. 
ISie Las^r ai sosit la Cluj, unde a 
inspectat gtrzUe ţărăneşti a munici
piului Cluj. Din acei! prilej a fo»t 
saîutst de către dl Colonel Sto'ca,

comandatul gărzilor din Cluj-
Dap’ac*ea au luat cuvântul mai 

mulţi fruntaşi ai partidului cari au 
rxptts diferite probleme actuale.

Conferinţa d -lu i profesor V IC T O R  J IN G A .

Primul, care a luat cuvântul a 
fost dl p'of. unlv. Jing», care a vor. 
bit despre o-ganiaarea muncitorimii
din oraş.

Ia catedrele P. N. Ţ. apune d-aa 
muncitorimea ca şi intelectuali d;îa 
late şl tot ţlrlnimea va fi aceea care 
va reîmprospăta cadrele isldectna- 
lilor şt muncitorilor dela or*ş, S ’ar 
părea că Pirt'dul N - ţfonal-ţărineac 
#e ocupă num si cu o'g*nfzarea ţă-ă- 
nlmii. In prcgrsmuî acestui partTd, 
un loc da frt nse !1 ocupă muncitorii.

Pentru proap ararea claaei munci-

| toreşti trebue a l colaboreze trei fac
tori: Statul, prin legile de proiecţie 
a muncii, Întreprinderile prin sp iji
nul acordat din beneficiile realisate 
şi în sfârşit clasa muncitoare din pro
priile ei puteri. Se impune atrâige- 
rea rândurilor muncitoreşti, solidari
zarea de clase pentru obţtaerem re- 
o g mizărilor profes'onile şi înfiinţa
rea de cooperative pentru Înlătura
rea mfj ocllorilor şi asigurarea unui 
standard rasj bun de viaţi iu condi
ţii mai avantagloase.

Expunerea d -lu i Profesor D R A G O Ş .

Dl prof. Gheorghe Dragoş vor
beşte d 'spre evenrmtntele interne şi 
externe din ultima aSptlmâaă. Pentru 
noi, ghzî'e ţărăneşti, cel mal fericit 
nostrn comandant este prezenţa iubi
tului nostru comandat! suprem Iile 
Laiăr la m j’ocul nostra. Venit s i ne 
dea îndrumări şi să ne îacurujeze, el 
a dovrdft îa lapte calitatea de mare 
conducător. A fo*4 stâlpul Maramure
şului şi stâ’pul Bucovinei ta vremea 
când naţionalism d  pe care azi fi 
trâmbiţă atâ ia, er« legat de jertfe şi 
•sacrificii mari. Pe vremea câsd nu 
se auzea de numele bătăuşului d<n 
parlamentul româaesc Nichifor Roba.

Comandanţi sunt aceia cari prin imp
u i*  lor ştiu tă  conducă oameni şi 
elemente. Rugăm pe iubitul nostru 
comandant suprem să ne conduci 
mai departe in lupta pentru demni
tate şi dreptata inaugurate de găniie 
ţărăneşti.

U i a t  eveniment d« mare însem
ni tate pentru noi este vialta ducesei 
de Atholl, mares noastră prieteni 
care atunci Când ungurii şl protec
torii lor au pornit o acţiune revizio
nistă care periclita hotarele noastre, 
a luat cuvântul ta parlament, arătând 
dreptatea cauzei noastre. O vom pri
mi şi la Cluj aşa cum se cuvine.

Cuvântarea d-lui llie Lazăr
In splsuseîe mulţimii ia cuvântul dl i 

Iile Lasir care apune următoarele: 
Com'tetul regional al Ardealului şt 
Banatului m’a tncrediuţat cu cinstea 
de a m l aşeza !n fruntea ggrzilo? ţă
răneşti d'n Ardeal. Sunt fericit că In 
calitatea mea am doi tovarăşi distinşi; 
ps dl prof. Gh. Dr?goş şi co’oaelul 
Stoica Aurei.

Am misiunea de a organiza şi 
controla gărzile şi de a nu face po
litică. Nu pot să viu fa m'jlocul d- 
vozstră fără a vă spune sâ»ev* cu
vin t*. Noi suntem partidul naţioial-

I ţărănesc şi mergem pe drumul cel 
bun, pe drumul bătătorit de Înaintaţii 
nostrii. Trebue să urmăm pilda lu
minaţilor noatrli conducători. Ea am 
convingerea că dl Iuliu Maniu este 
una din cele mai luminate minţi din 
Europa. El este astăzi lovit de sim- 
fcriaşli ocultei, să nu nt se ceară nouă 
ardelenilor să-l tradfm pe acest om 
pe care l-am urmat din copilărie. Aş 
dori Ca Cea din urm i trădare să fie a 
iui Vaida Alexandru. SI na ni se 
cesrl formule subierftgti şi carabţ- 
nsţii eitine.
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Datoria tineretului
D l Icn  M ihalache vorbeşte tineretului

In drumul meu prin Ardeal vota 
spune tuturor sl nu-1 tridaţl pentru 
vremelnice interese; aceasta poatesl 
placi, poate s l  nu placi, dar pe mine 
nu m l interesează. Rcg pe dl Ion 
Mihalache prcşfdtatele nostru, aerst 
adm'rabil ţlran  eşlt din sufletul Ve
chiului Rrgat care a întărit numirea 
mea de comandant al glrxilor, s l aibă 
toată încrederea în mine. L ţ Beiuş, 
la Sibiu şi la S!gh*t, atunci ciad unii 
inconştienţi au vrut sl-1 bîljocoreas- 
Că, e ram foit la datorie şi'vota fi 
totdeauna.

Ialiu Mmiu, nu poate fi (teri din 
sufletele nsattrr. El nu şi-a făcut pa
late când a fost la govern, ca Tâll- 
rescu, Ci umblă şi aii aşa cum 11 şiţi 
cu gulerul tocit. S ’a încercat asasi
narea lui morală prin înscenarea 
Skoda. Sektzkl a fost taxat spion. 
Ei bine eu sunt spionul lui Seldzki 
şi ay dori ţlrii mele multe caractere 
ca ale lui.

S unt în  ta ră  m u lt i in co n ş tie n ţi c a r i 

v o r să  ne facă  p lo co n  lu  H itle r , a lţ i i 

lu t  S ta lin • E u  a m  fost ş i şub  co m a n 

d a  n e m ţilo r ş l sub com anda  bo lşev i

c ilo r  ş l ro g  pe b u n u l Dum nezeu  să  

ne ferească ş i de h it le r ltm  ş l de bo l
şev ism • Aţi văzut silele acestea cum

Toţi oamenii seric şi şi de răs
pundere din ţari au tnceput sa se 
neliniştească din causa desvoltării 
m şcirilor extremiste.

P in i acuma Ţara românească s’a 
condus de regimul democratic destul 
de normal şl in deplină linişte poli
tică. faţă de alte ţări. Deaceia pentru 
a se asigara Ţării o desvoltare buni 
şi pe viitor trebue ca In politică să 
nu fie frlmlntSri prea mari ci totul 
să se desfăşoare în mod liniştit şi 
normal.

Fată de ultimele evenimente mai 
mulţi şefi de partide şi-au arătat în
grijorarea.

Astfel intr’o scrisoare pt b lid  di 
N. Iorgs şi-a anunţai demisia deia 
catedrele ce le deţ’ne la Universita
tea şi Academia Comercială din Bu
cureşti, arătând că pentru dsa este 
o imposibilitate morali s i  ţ nă cursuri 
în atmosfera de acuma, când studen
ţimea caută să îndrume Universitatea 
dopi interesele partidelor căreia a- 
paiţta.

Profesoral invitat s l  ţină cursuri 
ia S or bona, la Londra şi la alte atl- 
tea Universităţii ale lumii tşi i  xpdmă 
mâhnirea că in arma mentalităţii care 
a cuprins studenţimea noastră, cursu
rile sunt frecventate, doar de 10—20 
de studenţi, din 700—800 câţi sunt 
Înscrişi.

D. Iorga accenluiaiă atât in scri
soarea sa cât şi ta disecţiile politice 
ee Ie s  avut ia legătură cu faptul ce

Garda d : Fier a exploatat moartea 
>elor doi legionari dfn S Dania. Me 
m'-a fost drag Moţa, am plâns moar
tea lui, ei s’au dus să lupte ii nd su
flete cinstite şi an perit. Mă iotreb 
dece nu s’a dus din palatele lui Nae 
Ionescu ci a trimis pe aceşti tineri 
vrrd^ici lfsâad orfani şl i mUii vă
duvite.

Fac de Jacheere un apel la dv. I
In lupta noastră vom fi loviţi şi 

prigoniţi. Dsci mi-e scris să cad de 
g’onţe rom’neac, dupâce am împlân
tat pr'ma oară drapel românesc pe 
pr’mlria Ccrnăuţiului după 143 de ani 
de stăpânire streină, îmi va lua s]tol 
locul, care vă va duce la biruinţă.

Dumnezeu să ne ajute ra s i lu
mineze m nţile Conducătorilor noşt i. 
Din mijlocul dv. adresez sus regi. 
m’ntes bătrânească. „Iailfats impă- 
r*te fi poporului drepkit-.**

*
De înch’ere a luat cuvântul dl 

Sfmloa Nemeş cere face un călduros 
apel la cei prtz nţica aă stea strâns 
uniţi in jiru l P. N. Ţ. Ia splsrze 
prelungite de trăiască Ialiu Msniu, 
Ion M htU ch; şi conducătorii noştrii 
întrunirea a luat sfârşit.

l-a determinat să semneze această 
scrisoare, prime j iia mentalităţii aces
teia deplasate şl regretabile de care 
Ii cuprinsă tinerimea, ademenită de 
politicieni iărl scrupule.

D. Gr. Iunian in cuvântarea ţinută 
la întrunirea partidului slu d n Ca
pitali, a vorbit şi dsa despre primej
dia extremismului. Avem In ţa ri o 
mişcare care a luat proporţii îngri
jorătoare a spus d-sa. Este vorba de 
partidul .Totul pentru Ţară*. Acest 
partid nu reprezintă nimic, fiind doar 
o copiere a celor ce se petrec aiurea. 
Ii lipseşte programul constructiv, dar 
este totnşi o serioasă amen nţare prin 
dinamismul de care face dovadă.

In Senat d. N. Iorga a subliniat 
primejdia mişcărilor extremiste şi Ia 
ce priveşte problema de po iiicâ t x* 
terni. Aceste mişcări Încercând să 
slăbească solidaritatea morali a ţării 
faţă de situaţiile pe care ni-le poate 
prezenta un viitor apropiat.

Attudinea dior Iorga şi Gr. Ia- 
nian, vine să confirms asiizi atitudi
nea de totdeauna a partidului naţ o- 
nal-ţlrineac foţi de mişcările extre
miste, să recunoască primi j iia aces
tor mişcări şi să ia posiţie hotărâtă, 
pe linia susţ nutt pâaă acum numai 
de partidul naţional-ţărănesc, împo
triva acestor mişcări.

Dar nici la cetsal din urmă gu
vernul nu iaţelege să-şi dezmintă po
litica de publicitate cultivată timp de 

3 ani de sile.

„Pe acesta sî-1 cultive şl adân
cească tinerii. V* fi o concepţie plină 
de roade şi pe terenul naţional şi pe 
cel social, economic, cultural, etc. 
Pentru aceasta se cere o ţărănime 
nouă, eyltl din incultură, mizerie a 
slnltlţil. primitivitate gospodărească.

Această ţărănime trebue încadrată 
de tineret şl cărturari.

La această operă vrem să i durem.
Partidul rzţioDzl-ţărănesc voeştj 

să c’evină a*mttrra betonului a mat, 
ctre va fi noua ţărănime la temelia 
noului rdifl iu ce se ch'rmă st tel 
nrţîo',al-ţtrănesc*.

D IM hslarhs mai vorbeşte des
pre adevăraţi ihcmsre a tinerelului, 
greşala ce se face în educaţia biuro. 
crstismftl f! pspagalicismol, care în
drumă numai la slujbe de stat nu şi

Apărarea Naţională.

Apîrarea ţlrii este cea m*i mare 
datorie a Statului. Partidul naţ'onal- 
ţirlnesc s’a gândit şi se gând f'e în
totdeauna la organizarea Apărării 
N .ţioni’e, astăzi insă acest lacra are 
o însemnătate şi mai mare ca la tre
cutul apropiat.

Nici o j *rtfă bluească pe Care va 
trebui să o f*cl ţara pentru înarma
rea armatei sale, nu va fi prea ma
re, pentruca astf 1 s l f m in stare să 
ne apărăm hotarele.

Pentru ca lucrările s l  f e făcute în 
bună râoduială, vom întocmi două 
planuri, îa strânsă înţeleg're cu or
ganele technice militare şl cu Con
siliul Siperior al Apărării Ţ frti: 1) 
Pianul mare de prcgttire a Stalului 
pentru apărarea ţăr i gi 2) P.anul de 
organizare, înzestrare şi de încadrare 
a armatei, potriv.t cu nevoile ei ş 
cu vremea.

Toţi cetăţenii ţlrii, tineri sau bă
trâni, f.e blrbaţi sau femei, sunt da
tori să apere ţara în vremuri de ptî 
mejdie. Cetăţenii vor fi întrebuinţaţi 
la apărarea ţlrii, potrivit cu pr< gţ- 
tirea (profesiune»), cu priceperea şi 
cu puterea fiecăruia.

Organizarea naţiunii armate cu
prinde pr< g lt’rea tuturor puterilor 
(forţeloi) morale şi materiale ale na
ţiunii, ia vederea apărării ţării.

Numărul regimentelor, care n’au 
menirea s i lupte (necombatant?), vor 
fi împuţinate, asemenea vor fi scoşi 
din birouri soldaţii şi ofiţerii, pentru 
a pitea spori şi întări regimentele 
care au m nirea să apere ţara.

Vom face mai simple, mai lim
pezi şi mai potrivite între olalt! l i 
gile armatei.

Vom avea pentru aviaţie mai multă 
griji, potrivit cu Inaemnătatea ps care 
trebue s l o aibă această armă pen
tru apărarea ţării.

Vom avea griji aă organizăm a- 
plrarea antiaeriană a ţării, mână ’n 
bână cu oraşele, cu judeţele, cu f t -  

bricele şl cu ajatorul Intre gjlui po
por.

Vom organisa corpul techn'c mi
litar.

Vom reorgan za marina militară
Vom scădea termenul de serviciu 

militar pentru toate armele, supri
mând concediile lungi. Na vor mai 
fi lisaţi la vatră so daţii cari trebueac

la o"upaţii practice, despre ce trebue 
să f.e pregM’rea premllitarâ, etc.

Felicită tineretul d’n Muscel pen- 
t u pilda de mţ'onalism curat şi cons
tructiv ce a arătat prin f «pt*.

Face un apel la vet h le cadre de 
a ajuta deavoltsrea t'neret rlui.

Şi îacheie:
„Dragi mi-e pădurea verde de 

stejirl b it âai şl f'Iniei; dragă mi-e 
dumbrava verde de b-azl tineri ce 
Ina'ţl creştetele drept către soare.

Dar mai drag mi-e codrul verde 
unde arboreul tânăr de brad &e dre
voltă la adfpostul f-gilor şl mestece
nilor albi.

Aci vâd şi prez aiul şi viitorul, 
îmbrlfişAadu-se, apr jlnindu-se reala- 
tâud, împodobind, asigurând viitorul**.

să «tea sub ste»g, d tr  nici nu vor 
mai fi trimeşl soldaţii ia munca câm
pului, pe moşiile boierilor. Ostaşii 
ţării vor trebri să stea t A  timpul sfib 
steig, pentru a fice instrucţie ţi pen
tru a iuvăţa meţteşuge] armelor. Sol- 
d«toi va trebui aă siujeascl ţării, iar 
nu pariicuU ri or.

Anunn reduceri de termen de ser. 
viciu la armaţi se var face pe bssi 
pregătirii premilitare.

Vom organiza descentralizarea in
strucţiei premilitare şi postmTtare.

Grija noastră întreagă va fi dată 
pentru hrana şi pentru înbricfm in
tea şi tacilţimintea soldatului, pen* 
truca In felul acesta să putem avea 
un soîdat mulţumit şi mândru.

Vom continua opera de frzestrare 
a armate’, laceputi î i  guvernarea 
din 1929, şi vom aduce la îndeplinire 
in lăuntrul planului de inaestrarc, 
programul alcătuit in înţelegere cu 
o g ane le militare, în etape stabilite 
tn raport cu urgenţa.

Pentru a putea iiaestra şi pregăti 
armata ţării căi m*i bine şl cât mai 
reped*, vom orgin'z» industria d!n 
ţara noastră In aşa fel, în cât ea să 
poată lucra repede, itftin şl bine: 
armamentul, muniţiun’le. avioanele, 
îmbrăcămintea, precum şi tot ce-i 
trebue unei armate bine echipat*, 
pentru apărarea ţării,

Fabri.ele cari vor trebui să lu
creze pentru armaţi, vor ii luate a- 
sopra Sntulai, pentruca in felul a- 
cesta organizarea şi laie Urarea lor 
să se poală face mai reprde, ta in- 
tereiul spîrării na'ionale.

Stabilimentele (fabricile) care vor 
lucra pentru nevoile armitei, vor fi 
organizate | i  înzestrate ca să poată 
produce cât mai mul*.

Vom lua mlsuri pentru ca fabri
cile dtn ţa ri să se organizeze şi a l 
a b l  msş'nile trebuitoare pentru fa
bricaţie In timp de război, în slujba 
apărării ţării.

Vom tadrepta greşelile făcute iu 
trecute faţă de acei cari au luptat pe 
front pentru întregirea neamului, dân- 
du-le acestora local de fruste şi pu
tinţa de a şi câşt ga traiul.

Vom asigura conducerea unică ţ  

vom face legltoră între ministere, 
pentru a nu întrerupe lucrările odată 
Începute pentru apărarea ţării, având 
griji ca iiecare aă f.e răspuns Hor d« 
faptele sale.Cetiţi ii uiuaii „Solia *

Ilari! orimeji pentru Iară
politica extremistă
Partidul Naţional-Ţărânesc şi în contra 
comunismului şi în contra hitler ismului

Toţi şiefii de partide se asociază 
la punctul de vedere al partidului 

N a ţional-rfdrănesc.

Din programul partidului nationai-fărănesc.



Nr. 6. ■ S O L I A * Pag. 3.

1 3 1 . I l i e  L azâr
vizitează judeţul nostru.

Vineri Sn 19 ?• c. d. m. a sosit la 
Deva dl Dr. Ilie LazSr vajn'cul lup
tător Maramuregan, yi fruntaş al par
tidului national-ţărănesc, in noua sa 
calitate ds comandant al gă zi’or ţă
răneşti dri Ardeal ş? Bmat. Dsa a 
sosit la Deva venind din B mat, aici 
a  luat Imediat contact cu fruntaşii 
partidului nost.u cari se aflau in lo-

c ditate interesându-se de aproape de 
mersul acţiunii noastre politice

Din Deva dl Dr. Ij?e Lazăr a ple
cat Sâmbătă dim. la S bfu pentru a 
inspecta î i  cont nuare organ'zatiile 
gărzilor de-acolc*

Vom reveni in N ul viitor cu un 
raport mai detailat.

X J.

I v n l  liberal în mare M i i
So vorbeşte do imediata 
plecare a guvernului.

In zilele astea a izbucnii ta par
lament şi fn viata politici o mare 
frfmftntare pe chestia alor 5 miniş
trii plenipotsnţiarl cari au participat la 
înmormântare* lui Moţa ş!-a lui Marin, 
yi anume: miniatrii Grrmaniei, Italiei, 
Japoniei, Portugaliei şl a Spaniei.

Dl Armând Cilinucu, f. ministru 
al Partidului National-tlrlnesc a in
terpelat guvernul pe această chestie. 
La aceste Interpelări s’au asoriat toţi 
I fii de partide aerioase din ţari, — 
menţinând, că noi nu am recunoscut 
guvernul lui Franco şl astfel aceşti 
mlniytriinu au putut participa ta moi

oficios la aceste manifestaţii. Pe ling i 
aceasta, reprezentanţilor unor ţări 
streine nu le rate permis să se a- 
mestece (n frământările politice in
terne, căci îamormâitarea lu Moţaşi 
Marin, a fost o manii, s tiţ’e politică 
a gărzii de fler.

Această situaţie a adus in mare 
încurcătură guvernul, care, precum 
a declarat chiar dl TătXriscti, va tre
bui să tragă consecinţele.

Dealtfel cei 5 miniştrii buclucaşi, 
au şi părăsit ţara, fiind re; hemaţi de 
guvernele lor.

Sesiunea Curţii cu juraţi
din D eva.

S’au judecat numai două procese de 
asasinat şi unul de tentativă de omor. 

Strălucitele pledoarii ale domnului advocat Lazar 
Dânşoreanu, care a fost apărătorul ambelor procese

Luni, In 15 Febr. a. c„ s’a des
chis la Deva, sub prea’deuţla d-Iui 
Bossie, consilier de Curtea de Apel, 
sesiunea Curţii de juraţi din Deva. 
In complectai Curţii erau dnii Palade 
şi Iiiescu, asistenţi; Dr. Nicelaesco, 
profesor şi Dr. Mihail Strbu, procu
ror general.

Solemnitatea deschiderii a avut 
loc Îs ora 1 d. m., rând au rostit 
cuvântări dl prrş-dmte Boşii*», apoi 
dl Dr. Mihail Slrbu, In numele par
chetului general şi dl Dr. Ea gen Tă
tar, |n numele corpului de advocaţi. 
De f>ţă la această solemnitate erau 
yl dnii Dr. Virgil Olariu, piim prtşţd. 
al Tribunalului Hunedoara yi d-nii 
preşedinţii de secţii D . N. Josan şi 
Dr. N. Pană, precum yi latre g cor
pul magistraţilor şi al advocaţilor.

Da p i terminarea acestei lo'emnl- 
titi, s’a strigat un pro** de aiasi- 
nat, care in ii din lipsi de forme la 
Cererea apărătorului, dl adv. Dumitru 
Marini" acu, a’a amânat pentru sesiu
nea vii! o are.

Miercuri in 17 1. c. s’â continuat 
sesiunea cu un proces de asasinata 
lai Muraru din Biia-de- Criş.

Pro»esul a constat d.n urmitoarele: 
s’a întâlnit cu victima şi s’au luat la 
ceartă, stanei victima i-a spus „piei 
din f.ţa mea", la cari cuvinte asasi
nul a scos cuţitul şi i-l’a Înfipt |n 
inimă. Victima s decedat imediat.

P/ocuior general a fost dl Dr. V. 
Oalşor, iar apărător dl adv. Lazir 
Dâoşoreanu.

D ipă concluziile parchetalui şl 
depă pledoaria strălucită, pc care a 
rqstit’o dl adv. Dlnşorcanu, Cartea,

prin cuvântul d-lui Colonel Vasile 
Bancescu1, ce prim jurat, a dat un 
verdict afirmativ de vinovăţie, dar a 
acordat acuzatului largi circumstanţe 
u şuri to are. Astfel pentru acest omor 
cu voinţl, Curtea, după deliberare, 
l-a pedepsit cu 8 ani închisoare, a- 
de ă sub mln'mum de 10 ani, pre- 
vJzut de nona b g s  penală.

J >i, în 18 1. e., a avut Ioc proce- 
su de tentativă de omor, provocat 
de lezatul Gwrilesc Iacob, contra a. 
cuaatului Vaidean Toma, ambii d.n 
corn. Aarel Viaicu.

Fotoliul ministerului public a fost 
ocupat de di primprocoror general 
Călineacu.

Apărarea a fost şi de astidată 
susţinută in mod strălacit de di adv. 
Lazar Dânşoreanu din Deva.

După concluziile ministerului pu- 
b ic şi apărarea rostită de dl advo
cat Dâoşo eauu, Curtea, prin cuvfla- 
tul d-lui Co’onel Vâsile Banceacul, 
a rostit un verdict negativ, adecă a 
achitat pe Toma Vaidean de sub a* 
cusa de tentativă de omor şi l-a pe. 
depsil numai cu 3000 lei pentru port 
ilegal de armă.

Pentru această sesiune a G r  ţii 
efl j araţi, deşt a fost scurţi, având 
pe rol numai 3 procese, dint e cari 
numai două a’au ţinut, — totuşi cer
cările juridice, opinia p abUci şi dnii 
juraţi, au manifestat un mare interes, 
sala mare a Curţii find totdeauna 
plină.

Iatreg mandatul de f meţionare a 
a acestei noi instituţii In Ardeal, a 
lisat o foarte bună impresiune in 
opininnea publici.

Exportatorii români
vreau să declare greva fiindcă 
liberalii au mărit taxele pe Cfr.

Z lele acestea a avut loc o im
portan t şedinţă a conducerii Ugi- 
rului (Un unea industrială a îndustria- 
8?or -oirân), în care conducătorii 
industriei :o nâneşifau examinat pro
bleme f xării role’or de export şi a 
majorării ianLlox de transport pe Cfr.

S’a cerut căilor ferate să renunţe 
la sporirea tarifelor de transport, în 
caz contrar exportatorii abt'nându-se 
dela orice fri de transporturi indt- 
8triafe. Real zarea acestei hotărâri ar 
însemna o g rtvăa  industriaşilor fată 
de Cfr.

c ons liul de administraţie al Cfr.

a fost convocat In şedinţă pentru a 
discuta cererile Ugirului. Şedinţa a  
fost oresldată de dl ministru al co* 
municati'lor R. Franasovici şi va con
tinua şi în cursul zilei de mâine.

De altfel aceasta este întreagă 
politica liberalilor. E< scumpesc într
una toată vie 1», nvmai ca să poată 
stoarce cât mai mulţi bani de pe 
biet» cetvt»ni.

Politica ace. sta de scumpire a 
tar felor pe Cfr. va duce chiar la re
zultate contrare celor aşteptate, va 
rnxşora circule tis şi astfel economia 
nat onală va suferi în mod vădit.

Mari frământări în Rusia.
De câteva luni de zile a’au ivit | 

noui frlmtntări în partidul comunist 
care conduce Rusia de zzi. Dictato
rul Striin se pare că nu este încăl
ţat de activitatea multor corifei de 
origine evreiască, cari dejin posturi 
înalte fa conducerea statului. Se ob
servă a se tncepe un fel de antise
mitism contra prlet'n’for lui Trojkl, 
care e Iacă de origine evreu, expul
zat de câ^va ani din Rusia. In săp
tămânile trecute, o duzini de ade
renţi ai lui Troţki au fost condmnati 
la moarte saci temniţă grea. Şi toţi

erau corifei m ir1, cari stătuseră ia 
început alături de Lenin. Afară de 
cel condamnaţi acum, se apune d  
ar fi mai bine peste o sută de alţi 
prinaonierl grangori mari, între cari 
şi Rakovski, cel fugit din România 
la Rusii. Troţkl a fugit ta Africa, iar 
fiul ala a fost prins în Rusia.

Aceste ir ln â ită r i latre Stalin şi 
Troţki se bazsgaă pe faptul, că 
Troţki tl acuxă pe Stalta c i a’a abă
tut dels programul comunist al lui 
Lenin.

Situaţia în cifre a ţărănimii 
sub regimul liberal.

După o statistică recentă a Minis- 
teralui Agriculturii licut! ta urmi 
recensământului animalelor s’a cer
cetat şi situaţia economici la 150 m’I 
gospodării s Ieşti.

Rezultatul cercetării In cifre este 
următorul: 36,9 la sută din gospo
dăriile ţărăneşti nu dispun de nlei-o 
vită de muncă, 32,5 la sută nu po
sed! nici măcar o vacă de lapte, 46,2 
la aulă nu au nici o oaie, iar la 48 
la sută nu se găseşte Ia ajunul Cră
ciunului nici un porc tn bătături, 48 
la sută din proprietarii agricoli cu 
proprietăţi până Ia 6 jug. 10,1 la sută 
cu propriei!ţii mai mari de 20 jug.

Cifrele d i mai sus, sunt oglinda 
cea mai fidelă la care se arată triata 
situaţie in care se sbate ţăranul ro
mân după trei ani de guvernare li
berali.

Statistica arată prea puţin din mi- 
z-ria cea mare a ţăranului. Pentru 
a-se cunoaşte adevărata situaţie, cer
cetările mai trebuiau sk-ae extindă:

In câte gospodării ţărăneşti se mai 
folosesc: chibritele, petrolul, săpunul, 
pâinea cct.?

la câte se plstreszi focul ca o 
buruiană de leac, ftcându-se us de 
amnar şi cremene ca’n vremurile pre
istorice ?

Ia Câte ajunge porumbul pâoă la 
Crăciun? Dacă se puneau şi aceste 
întrebări cu foarte multă certitudine 
s’ar fi Înregistrat cifre uluitoare.

S tb  regimul liberal s’a uitat că 
ţăranul şi s tul românesc sunt rezer
vorul de energie al Naţiei, ia r  eg ri-  

c u ltu ra  cute ramura de căpetenie a 
economiei naţionale.

Singurul lucru, care s ’a urmărit 
cu cea m ii deplini tenacitate a fost 
aplicarea unei politici fiscale, care 
n’s cunoscut cei aceia „capadtste de 
plată determinată de veniturile agri
cole anuale" şl uni justiţie fiscală 
pentru inlaturărea arbitrarului.

Ţ i Ti nul a rim ai şi azi ca şi pe 
timpul lai Coşbuc, subiect de Inspi
raţie pentru poeţi şi romancieri şl 
n’cl decum pentru guvern.

Guvernul lăsând ţărănimea iu sta
rea jalnici in o r e  se abate asi, uită 
că ace»st! ţărănime secătuită azi, va 
fi chemată mă’ne să şi apere Patria; 
uitând aceasta, uită şl aceia că, pe 
lângă un armament bun şi modern, 
mai lipseşte şi robustitstes Naţiunii, 
care nu se ctşt'g t prin privaţiuni de 
tot fslal, iar bravura soldatului pe 
II 'g ă  o credinţă tare mii implici yl- 
un trup volnic.

Ţărănimea „ g lo a tă  fă ră  nam e, fă ‘  

ră  d re p tu r i“ e chemată numii la con
tribuţii, dar nicidecum la drepturi, 
iar satul este Întors la p ocedeele 
strămoşilor, prezentând acelaş aspect 
primitiv.

Mai multă atenţie la ţărani
Statal Român, trebue aă-se spri- 

j'ne pe-un ţăran cu o zidire trupească 
sănătoasă, ferită de bosle şi de mi- 
serie, cu un suilet înălţat şl latărlt 
din punct de vedere cultural şl mo
ral pr n şcoli şi prin biierlci. A. P.

Abonaţi „Solia"
pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg
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ŞTIRI.
CERCUL STUDENŢILOR HU- 

NEDORENI „AUREL VLAICU* din 
Bucureşti, ţa şedinţa adonlril g-n<*- 
rale din 31 Ianuarie *. c du pi ce

d»t deacSrcarea verbului comitO, 
d t tub prefid'Cţ’a DIui Dr, Al xam- 
dra G o geon», a proe^dst la aîrge- 
rea coca telului pe anul 1937, lu per. 
soana D-Icr.

Nicolas Pred* Buligl (Petri») dîr. 
Căminului; preşedinte; Dioniaie Ne
gru (Burjuc) vlce.prcşedinte; Icn D. 
Glldeanu (Olanul Mb) secretar ge
neral ; Aroa Z, Popa (Ghelar) secre
tar de şedinţă; Viorel Suciu (Bej) 
catsler; Emil Budia (Zam) bibliote
car; Lula R., Păcurar» O., Viad I 
membri In comitet; Popovidu C., Ra
da T. şi Moldovan I. censorl.

* »

SCRIITORUL JEAN MARCEL 
In vizită la d-nul Ion Mihalache. D. 
Ion Mihalache, preşedintele partidu
lui naţional-ţlrănesc a primit vizita 
scriitorului Jean Marcel, cunoscutul 
publicist frsncea, csre se află Iu Ca
pitală de ctteva iile.

2 MILIOANE de femei vor fi În
rolate In armata Engleză. Anglia are 
nevoie de două milioane femei cari 
ar urma să fie înrolate In companiile 
de serviciu anti-aerian ale armatei 
engleze. Până In prezent s’au înscris 
peste 30.000 femei. In timp de răi- 
bolu ele vor forma miliţia sanitară Ia 
interiorul ţării. Instrucţia lor se va
face Iu şcolile de rlzboiu.

*

30 ŞCOLI PRIMARE din Bucu
reşti a fost închise — Mercuri 10 Fe
bruarie — de teama lăţirii, gripei ho-
tărâadu-se totodată dezinfectarea lor.

•
POSTURI VACANTE tu învăţă

mântul primar sunt: 1998 rurale, 
494 urbane, 203 copii mici rurale şi 
52 urbane s’au Iu total 2747 posturi 
a Căror tablou pentru transferările la 
1 Septembrie 1937 s’a Into:m!t. Mem
brii titulari, cari doresc transferarea 
trebuie st-şi înainteze cererile la ser
viciile locale pănl la 1 Aprilie 1937.

*

NICI O NUMIRE SAU AVAN
SARE nu se va facs, (n cursul anu
lai bugetar 1937-38, conform unei 
propuneri făcută de minlttrul finan
ţelor In legătură cu întocmirea buge
tului Şistului pe anul viitor.

NOUI UNIFORME MILITARE, 
sunt In pregătire. Zilele trecute au 
fost prezentate nouile modele d-lui 
ministru al armatei Paul Argdescu. 
Noua uniformă e tot de culoarea kaki 
dar se deosebeşte mult de cea actu
ală. Blusa pentru trupă se Intheieia 
o parte, cu guhr dintr’o bucată, 
strânsă Ia mijloc cu elastic, peste care 
se pune cenţii omul. Pantalonul are 
o formă cu total n o u \ se aseamănă 
cu acela de sport, îndoit la genunchi, 
fără moletiere. Grsdtle vor fi cusute 
pe irâneci, epoleţii fiind desfinţaţi. 
Nona uniformă va fi ia curând in
trodusă de toate armele.

*

HOŢI DE TRENURI. Inlr’emtrea, 
care plecase, In silele acestea, d.'n 
Bucureşti către Cernăuţi, poliţia a iz
butit să prindă pe doi dintre ied iz 
neţii membrii ai bandei de boţ! po
reclită .ghlara morţii", care a vârât 
groaza In călătorii trenurilor noastre. 
Ei se numesc Mişu Mihai zis Ghia; ă 
|i  Alexandru Panaitescu, şi după ce

au fost b’ne strânşi fn chingi de po- 
litlft1, au mSrfomit, că au sfvârşit 
pân’acum o mu’ţima de krturi, iar 
m'j osul prin care su putut să-şi în 
deplinească aceste urâte frpt».« fos ,̂ 
nu de p ţine ori, e;oroformu\ cn a- 
jutorul corala zdaraeau po ceî ce 7e 
cădeau fn ghiare şl spoi in d<?gî 
voe I d s oto osesu de tot ce aveau, 
Po'fţia, o iîtS  *j nsl urmele bsn 
dci, Iţi urmează cu mult zor crrec
turile, prn ru ca st pună ®ârg şi pe
ceilalţi Iov rlşi de hopi.

«
FALSIFICATORI de bani 1* Sibiu. »

Poliţia oraşului S biu a prins o bsndă 
de falşificstori de bani. Căpetenia ei 
este loan Foeşa, un ve'hlu osspe al 
închisorilor, de loc din Rădăuţi din 
Bucovina. Cuibul bande! a fost 
casa ţiganului Andrei Plrşa din Os- 
nădie, un «st Ia spr®pier.ra S boului. 
Poliţia a isbstit ca pe lângă căpete
nia bandei în casă ţ’gmuiui P b ş is ă  
pună mâna şi pe o mulţime de bani
iaşi şi de material de lucru.

•

ANUNŢ- In biblioteca Partidului 
National-Ţărănesc au apărut până 
in prezent următoarele broşuri- 

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

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

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

4 P. P. S U J U - Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei

5- Prof. VIRGIL M W G EARU : 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag- 8 lei- 

6 Programul P- N- Ţ  redactat în 
grei popular, 102 peg■ 10 lei-

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

8 IL ARIE DOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag

Afară de ecestea au mal apărut, 
în Biblioteca tineretului national-ţă
rănesc 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 STOIAN: Ţăranul 
în liieratara română, 31 pag- 5 lei 

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
ştfilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P- N Ţ- asupra acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-le, îşi 
vor putea îmbogăţi cunoştinţele şl 
îşi vor putea oteli inimele şi credinţa, 

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

Cererile se vor adresa în Str- Cle- 
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Ţărănesc- 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 şi răspândind in 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P- N- Ţ-

Cotiţi
şti faceţi 
reclam e

numai în gazeta „So!ia“

r ;o m â n i a .
Delegatul Judecătoriei m’xte Ori ştie. 

No. G. II. 1705 — 1936.

Publicaţie de licitaţie.

Subsemnata! dclfgatj deefisoresc, 
aduc la eunojtiBt* publi-ă că în urma 
decfzlunei No. 1100—1931 a J dr-cS- 
torei m'xte OrfşVe t fîftuându-se e- 
xecuţ a si 11? la f*vo rea urmîriîoru. 
lui Io»n i. B âcsd- a repr z. p:in adv. 
Gheorgh^ Vo'şm d h  O Sşîte, -"ontr* 
urcnâHţilor dus O i  ştie, strada loan 
Gh. Daca No. 12 s’a fixat licitaţie

publică judecătorească pentru înca
sare* creanţei de 2509 Lei şi acces, 
care se va ţrn~* în siua de 23 Feb- 
rusrr’e 1937, era 16 la locuinţa trnnS- 
s Iilor mai sus sră t’tl, cu care oca- 
sîrne se vo’ v’ndc mlş-ătosrUe se» 
cbes'nte anume: 1 bit;rou d» scris, 
dulapu l, dulsp d-s sufrjg ţrie, 1 masă, 
scame. cersuri de perele, 1 masî de 
biliard, re'ul c-'. v* oi rî mai mult, 
chUr şi sub or»H  d* evaluare* care 
« fost stsbTt U 7800 LU.

O ăşt e, la 10 F b uati» 1937.
Dalegît jud* ătoresc:

HOLICSEK.

1
H I

M o t o r

d» 10 H. P. sistem Ferosgrlcola, renovat 
în 1936, p’ston nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 

. 800—1000 mm.
Uşor de transporiat cu 2 bol.
Preţ f. redus. Informaţiuni la:

MAXIM COZAC, Or?şfo. 
Strada Cogăîniceanu N*\ 24. i

să fie sănătos şi 
bine desvoltat, pose
dând şi 3 - 4  clase  
de liceu, se prim eşte  
la tip. ,,Lum ina“
Pentru cnrdsttunile de r r mbe a se 
ad sa la di Dr. Alex. H r̂lea, adv. 
în Or ş fie.

C a u t
Un morarlu bnn şi cinstit !a 
o m old  d3 ap3, moara se 
află ?n Orâşt e.
Informsţ’uni !a MOÎSĂ IO AN 
A^ândaşul morii, rom. ClstSu

O m i t  pentru a cumpăra,

un f oi u şi alte unel te  
pentru mesera de fierar.

Viorel Gavrilă
. f i e r a r .  '

Cooi. Poîaoa Valea Iepli 
jud. Hunedoara : :

Una casă de fer mică
d e  v â n z a r e .

„ C e t i ţ i  f o l i a r *

1 arendat
D au Ia sr^adâ cu îicepfr^a 
d<ţ 1 Ianuaiic 1937 moara 
ţărănească cu 2 u*eHf situată 
în comuna Orăţtlo ra d<*jos. 
Uformsţiuni 1* subsemnatul: 

Dr. A U R E L  BACI U 
Cora. Orîţtîoara de jo \

Abonaţi „Hoîia“

m m  m m m m M M X ă m m m

Local de închiriat
aflător în casa aR?unlunei 
Meseriaşilor R o m â n i  din 
Orăştie", (Sir. I. G- Duca) 
care constă dini Un local 
de prăvălie şi o odae «Se
pare*, asemenea

Informaţiuni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşedintele Reuniunii.

Mobilă eftină,
de vânzare,
U i dormitor d n lemn de ro- 
zar amedean. un prâiz tor din 
lemn de Palesîndru, o gar
nitură club in stil românesc, 
un dormitor foarte Ieftin, o 
e;ldare de aram‘s, ru cot'on, 
Mî i mu te tab ourl şl diferite 
ob'ecte cuHnure.

I n f o r m a ţ i u n i  in Or if* tie  
Str. JV Iilm î V i t e a z u l  3 4 ,

Qtrss«: Df.A 14Î3L Î1«ifnî ţ.S»UMINA“


