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Congresul partidului
Naţional-Ţărănesc.

Ratificarea alegerii dlui I. Mîhaiache - Moţiunea
Marele ei nemuritorul Napo'eon 

a spus cA popoarele ei ţările pot ti 
cucerite cu puterea armelor, dar nu 
pot fi stăpânite decât cu puterea 
ideilor*

Acest adevAr aplice t în vieţa po- 
litfcA, mu'atis mutandis, ne lămu
reşte asupra multor fenomene din si- 
tuatiunila partidelor noastre poltice.

Avem multe partide politice» poate 
ca In nici o altă tară. Cele mai multe 
din aceste partide au luat fJrţă din 
ambiţie omenească îmb’nafă cu in* 
terese şi calcule de clase. Puţine 
partide avem însă, cari să se înte
meieze pe idei şi cari să lupte pen
tru înfăptuirea ideilor. Partidele înte
meiate pe interese şi susţinute cu ar- 
Micii nu pot stăpâni conştiinţa ma
selor, chiar si dacă şi-au apropiat o 
in mod trecăfo?; iar partidele de 
idei stăpânesc şi au sprijinul mase
lor chiar dacă sunt lipsite de artifi
ciile mijloacelor de propagandă.

Sub ochii noştif şi în fata noas
tră se verifică acest adevăr cu par
tidul national-ţărănesc, Part'dul na- 
tional-iărAnesc este întemeiat ca să 
înfăptuiască In viata de stat a nea
mului nostru o organizare potrivită 
marilor şi generoaselor idei de liber
tate, dreptate şi egalitate. De două 
sute de an*, decând revoluţia fran
ceză a cinstit omenirea cu aceste 
bunuri spirituale, lumea a cunoscut 
progrese şl omenirea a verificat bi
nefaceri, cari nu pot fi întunecate de 
silogismele savante ale apostolilor 
dictaturilor moderne: fie de dreapta 
fie de stânga; şi cu atât mai puţin 
pot fi lichidate şi alungate d n conş
tiinţa maselor populare, cari prin o 
credinţă instinctivă se plasează tot
deauna, în direcţia partidelor care lup
tă pentru aces'e idei.

Acest adevăr explică fi desleagă 
taina puterii partidului naţional-ţără- 
nesc I Dela înfiinţarea lui şi până în 
zilele noastre prin câte momente, zi
se şi trimbitate de adversari ca criti
ce — nu a trecut acest partid. S au 
depărtat din sânul lui rânduri rându
ri de conducători şi personalităţi de 
afa z să mare suprafaţă; s’au coali
zat împotriva k i  toate celelalte par
tide ; s’au organizat campanii de ca

lomnii grele şi abile, sau  introdus fer
menţii intrgilor şi demoralizării în Jă- 
untrul partidului; s'a lucrat pentru 
creiarea raporturilor imposibile între 
part'd şi factorii constituţionali: ca 
să se nimicească acest instrument 
obştesc de luptă pentru înfăptuirea 
democratei sincere în ţara noastră- 
Care a fost rezultatul ? Partidul în loc 
să se dislrame a ieşit tot mai tare şi 
în loc să fie înstrăinat de sufleiul 
poporului, a fost şi este, prin o ins
tinctivă ef rmare a sufletului popula»’, 
tot mai iubit şi tot mai susMnut-

Nu mai departe, ca în zilele noa
stre, am asistat la un spectacol con
cludent.

In fata crizei de şefie din parti
dul nostru şi în fata congresului care 
s’a tinut la 4 Aprilie la Bucureşti, ad
versarii noştri, prin toate gazetele lor 
scriau, cu abia reţinută bucurie, des
pre apropiata descompunere a parti
dului: unii lansau chiar data şi ce
remonia de înmormântare a psrt u- 
dului nostru,

Ce s’a întâmplat însă ? Puterea 
ideilor, care stau la temeiul acestui 
partid, a realizai înc’odată, miracolul 
unităţii şi a vigoare/, care pe nesoco
tiţi şi răutăcioşi i-a surprins; iar nouă 
ne-a dat sasticfacţia de a verifica, în 
fata opiniei publice, ceeace era cre
dinţa nestrămutată a sufletului nos 
tru: că puterea ideilor cu cari Dl Maniu 
şi Mihalache au orgaîzat messle po
pulare în partidul naţional-ţărănesc, 
şi l-au condus pe căile atâtor reali
zări şi biruinţe politice, - îi va inspira 
şi în s tuaţia dală la hoîă?âri politice 
salutare.

Şi nu ne*am înşelai în cred'nţa 
noastră, penirucă, astăz’, partidul în 
urma realegerii D-Iui Mihalache ca 
preşedinte şi în urma strălucitului 
elan cu care s’a tinut congres jl, — 
este mai puternic ca ori când, chiar 
după recunoaşterile adversarilor.

lată deci, că taina puterii ideilor, 
este taina vieţii partidului nostru. 
Puterea ideilor programatice dinami
zează viata partidului, cu referire la 
masele populare, şi tot această pu
tere a idetlor plămădeşte eroismul 
sufletesc al marilor noştri cor ducă
tori: I. Maniu şi I. Mhalache.

Dumineci dimineaţa s’a deschis | 
ta sal* „Savoy" congresul general *1 
part’dului Naţîonal-ţărinese, Au luat I 
parte delegaţi ai tuturor organizaţii
lor judeţene, foştii parlamentari şi 
demnitari.

Din judeţul nostru au luat parte 
D-nil Dr, Mhai Tire a vicepreş., Dr. 
Gh. Dinii! vicepreş.. Col. V. Ban- 
cescul, Dr. Iarob O acu, Dr. Iosif 
Roman, Dionfsle Ilieşlu, Dr- Leontin 
Pârvu. Adv. Gh. Volşanu şi Dr. Alex 
Herlea.

Dekgîţia judeţului nostru a fost 
aşteptat! de (!tre d nul Dr. Nlcolae

Dl VIRGIL MADGEARU propu
ne ca preş-dinte al congresfllui pe 
dl I®n Mihalarh», ceiace se aprobă 
cu aclamaţii.

Dl Madgsaru arată apoi hotărâ
rile comitetului executiv care a de
terminat pe dl Ion Mihalache s l re
vină asupra demisiei, şi s l fie ales 
preşedinte pe o noaă perioadă de 4 
ani, ca deplire puteri din partea 
membrilor comitetului.

D-sa supune acestea votului con
gresului care aprobă făcând o mani
festaţie de simpatie preşedintelui.

Di ION MIHALACHE luând cu
vântul spune că sub presiunea una
nimă şi-a înfrânt voinţa şi a revenit 
asupra demisiei. Asigură că fşl va 
face datoria, fie că iei va ssuma con
ducerea partidului tu opera de gos
podărie, fie că va conduce lupta pen
tru valorificarea drepturilor ţării, care 
şi-a pus nădejde in partid. Vă con
sider pe toţi solidari la această răs
pundere — a spus d-ga.

Dl Mihalache cere tuturor sprijin 
necondiţionat şi nelimitat, disciplină, 
lealitate şi prietenie. (Aplauze).

Dia cere apoi autorizarea con
gresului pentru a se expedia o tele
gramă omegislă M. S. Regelui. Se 
aprobă prin aclamaţii.

D. VIRGIL MADGEARU citeşte 
apoi raportai sin ssupra activităţii 
partidului.

Raportai dup! ce face o critică a 
guvernării liberale araţi că s’a proce
dat la organisarea tineretului, precum 
şi la ridicarea culurală a satelor. Se

Penes cu vlce-pre şedinţe, care a ofe
rit Duminecă la locuinţa sa un de
jun în onoarea delegaţiei.

Na s’au lăsat în sală declt dele
gaţii oficiali, excrcitându-se un serios 
control la intrare de către gărzile ţă
răneşti.

La ora 11 fruntaşii partidului in 
frunte cu d.nii Ion Mihalache, Iuliu 
Maniu, Mitni Popovlci etc. |şi fac 
apariţia în ovaţiile coagresiştilor. S’a 
difuzat apoi prin aparatele cinema
tografului Imnul Rfgul. Dl Ion M ha- 
lacha strigă: Trăiască Regele şl bă
laiei partidul naţional-ţirănesc.

ocupă apoi de adunările profesionale, 
precum şi de rezoluţiile prof norilor 
universitari naţional-ţărănişti.

Arată apoi că partidul a pornit tn 
1935 campania de răsturnare prin 
demonstraţiuni populare regionale. 
Au urmat marile întruniri anti-revi- 
zioniste ca un rf spans la declaraţia 
revisionist! a d-lui Mcssollni.

Ţara a condamnat gavernu pentru 
că şl-a călcat toate acgajimentele, 
penta că a încurajat drs'ăsţuirea me
todelor şi actelor teroriste a primej
duite ictere sie naţionale prin slăbirea 
alianţelor fireşti a tolerat corupţia şi 
propaganda Întreprinsă In ţară cu bani 
streini in favoarea celor ce urmăresc 
războiul şi revizuirea frontierelor etc.

Arată apoi înhăţarea glrsilor ţă
răneşti ca organe de auto-apirare.

Partidul naţ.-ţlf. a luptat s l stă
vilească anarhia Încurajată de liberali 
şi este gtta si-şl asume răspunderea.

D. TH. IkCOBESCU. a citit rapor
tul de activitatea parlamentarilor na
tional-ţărănişti de la 15 Noemvrie 
1935—4 Aprilie 1937-

Parlamentarli partidului au răs
puns cu demnitate atacurilor guver- 
namenlalo-cuz st, desvăluind însce
narea pusă la cale pentru a discre
dita partidul national-târănesc• Ra
portul arată epoi legile cari au fost 
combătute şi afacerile şl Ilegalităţile 
comise de guvernamentali.

Ujmează strălucita cuvântare a 
d-lui Ion Mîhîleche.

(Urmare in pag. 2-a.)Cetiţi numai „Solia“

Realegerea d lui Ion Mihalache ca preşedinte
a !  I P â r t i d v i l t i i  n a ţ . - ţ ă r .
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Cuvântarea d-lui Ion Mlhalache.
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Di Ion Mjhalache primit cu ovaţii 
spune:

Mul|i din dvs. att venit la congres 
cu emoţie, din cauza numeroaselor 
svonuri ce circulau. Vt ti pleca însă 
cu smţământul de mulţumire si mân
drie câ partidul naţional-ţărănesc ră
mâne strâns Unit în jurul steagului 
(aplauze). Nimic nu va putea dizolva 
cimentul care s’a închegat definitiv.

Aduce mulţumiri fruntaşilor par* 
tidului.

Trecând peste legăturile personale 
partidul a  dat dovadă că atunci când 
tara ne cheamă, e strâns unit în ju
rul şefului.

In ordinea Internă trăim în stare 
de răaboi civil latent. Anarhia e stă- 
pânitoare. Ultimele evenimente au 
arătat lipsa autorităţei guvernului, 
anarhizarea si paraizia aparatului 
de stat,

In ordinea economică ss constată 
un curios contrast* Lumea munci
toare este sărăcită într’o tară în care 
este atât de lucru iar sus bănciie si 
industriile Înfloresc Şi se desvolîă si 
ÎSi construesc blok hausuri.

In toate ţările preturile industrie le 
au fost reduse, iar agricultura aju
tată si-a revenit. La noi preturile in
dustriale sunt staţionare iar cele ce 
trebuiau să scadă au crescut.

Pretutindeni tronează minciuna şi 
calomnia; adevărul fiind cenzurat.

In politica externă nu se ştie cu 
cine mai suntem aliaţi si cu cine nu 
mai suntem. Nu ştim nici ce pregă
tesc aliaţii noştri* Înăuntru vulcan, 
afară echivoc, haos.

Primejdia cea mare e că acest 
guvern si~& consumat capitalul lui 
propriu si a adus neîncrederea.

De acest haos si desichiiibru nu 
răspunde nimeni*

Guvernul reacţionează prin deso- 
rientare si lipsă de prestigiu*

In politica economică a venit cu 
5 sisteme si 25 subsisteme. In viata 
monetară a venit contra devalorzărei 
Si a făcut una cu consecinţe grave* 
In politica ordinei a adus haos si 
anarhizarea aparatului de stat. In 
politica externă a decapitat pe dl 
Titulescu pentru a declara că gu
vernul e solidar cu politica trecută 
fi cu cea viitoare*

Un guvern pentru a putea reac
ţiona are nevoe de prestgiu7 

Fată de cine? De forţele anarh ce? 
Copii lui vitregii

Fată de tară cu abuzuri în sir*
Prestigiu fată de străinătate ? Când 

am Înregistrat umilinţele străinilor, 
recunoscute si înfierate de primul 
ministru la început cu nasul sus iar 
la urmă cu nasul în jos?I

Alegerile judeţene şi 
comunale

In ultimul moment guvernul vrea 
8ă*si plaseze partizanii prin a ia  zi
sele alegeri judeţene fi comunale*

Crede că va fi cineva care să

Congresul Partidului National-ţă
rănesc, ţinut în siua de 4 Aprilie 
1937, după ce a ratificat hotărîrile 
comitetului executiv centra), reale- 
gând cu unanimitate prey'dinte al 
partidului pe dl Ion Mihalache,ea as
cultat darea de seamă a preşedinte 
Ini! raportul secretarului general şl

respecte aceste alegeri abuz've de 
ultimă oră?

Au transformat tara într’un câmp 
de experienţe. Prin toi felul de diver
siuni vrea să înlăture partidul natio
nal-ţărănesc. Astăzi caută sămânţă 
de vafdişti sau de gogisti*

Orientarea partidului 
Najional-Ţărănesc

O/ient irea noastră este: Răspun
derea trebue să cadă asupra guver
nanţilor cari sunt trecători.

Orientarea programatică: In or
dinea economică primatul agricultu- 
rei, In ord'nea socială primatul mun
ci), în ordinea naţională primatul ro
mânismului, în ordinea politică ex
ternă primatul frontierelor. Frontierele 
trebuesc asigurate întâi cu cei ce 
sunt interesaţi la ex stenfa lor. Apoi 
cu alianţe cât mai multe*

0  parte din programul nostru se 
poate aplica imediat sub actuala 
Constituţie. 0  eltă parte ar cere mo- 
diicarea Constituţiei.

Această modificare nu poate fi 
făcută de un guvern uzat- De aceia 
partidul naţional-ţărănesc nu poate 
lua In serios intenţiile actualului 
guvern.

Partidul National-Târănesc va în
trona ordinea în tară. Vom extirpa 
toate focarele de infecţie. Vom re
prima abuzul si calomnia.

înţelegem să ne luăm răspunde
rea guvernărei, respectând regimul 
democraţiei*

Avem nevoe de colaborarea tu
turor ce locuesc în această tară*

Dl Mihalache se ocupă apoi de 
legea electorală arătând că ea a fost 
făcută ca să falsifice democraţie* Ea 
trebue desfiinţată. Avem prea multe 
partide. Trei sferturi au fost inven
tate pentru a fi puse In coasta noastră.

Prin chemarea la putere a parti
dului national ţărănesc care va face 
alegeri libere, se va ajunge la des
fiinţarea acestor grupări*

Frontul sângelui spaniol
In calea noastră au apărut curente 

noui, metode nou;.

Tnstul spectacol din Spania să ne 
fie învăţământ. Acolo nu se luptă 
drapta cu stânga. Acolo nu e un răz
boi civil, e lăzboi european: frontul 
sângelui spaniol-

Să înţeleagă toată lumea că e tră
dare de tară de a ne pune în servi
ciul unei ţări străine.

Se atâtă astăzi si la noi la război 
civil pentru a se transforma în război 
european, Vor să transforme Româ
nia cu frontul între Germania si Ru
sia* D. Ion Mihelache încheiu făcând 
un impresionant apel către tinerii 
intelectuali, funcţionari, muncitori si 
lucrători de a se înrola în partidul 
naţ'onal ţărănesc.

La sfârşit s’a votat următoarea

raportul preşedintelui sfatului parla
mentar, ajungâad la următoarele con* 
ststlri şi încheieri:

Situaţia Ţârii este extrem de cri
tici. S’au tolerat şl Încurajat de că
tre gevern grupuri politice cu pro
gram de răsturnare a ordinei consti
tuţionale cu metods teroriste de im

port, necunoscute In istoria yi tradi
ţia noastră politică. Aceste forţe au 
petut provoca la un moment dat o 
tota’ă paralisie a guvnrnului şi apa
ratului de Stat, după ce prin mani
festări isolate au săvârşit tentate şi 
asasinate firi imediată represiune 
legală.

Partidele politice apărătoare a or
dinei constituţionale, faţă de carenţa 
autorităţilor, au fost nevoite sfi-şi 
creiese orgsnu de apărare proprie.

Dacă aceste împrejurări vor dăi
nui, manifestările isolate de pâaă a- 
cum pot degenera lesne în rjzbo'u 
civil, cu consecinţe deosebit de grave 
pentru ţară, dată fiind, mai ales si
tuaţia ei geografică.

Remanierile actualului guvern, lo. 
gltimate prin necesitatea restabilirii 
ordinei, n’au dus la rezultatul urmărit. 
In loc de a miri autoritatea Statului, 
ele au contribuit şi mai mult la com
promiterea ei.

Stările anarhice, sau au cauze a- 
dâtici, asupra cărora guvernul n’a 
avut capacitatea s i exercite nici o 
influenţ* binefăcătoare [n cei patru 
ani de guvernare, sau aa cauze fap
tice şt ia acest csz, dăinuirea lor des
coperă complicitatea guvernului. Şi 
(ntr'un Caz şi Intr’altul, guvernul este 
răspunzător de turburarea ordinei 
publice şi primejduirea aşezământu
lui constituţional.

Ultima remaniere arată, că gu
vernul şi partidul liberal sunt deplin 
conştienţi c | nu mai au capacitatea 
s i soluţionez?.

In politica şxterni, Cu toate de- 
clsraţiunile de pătrare şi Întărire a 
alianţelor noastre fireşti, domneşte 
dezorientarea şi incertitudinea. Alian
ţele de e»re atârnă siguranţa hota
relor noastre slăbesc, în vreme ce 
primejdia rlsboiultli se accentuiasă.

In astfel de condiţiuni, considerăm 
ci încercarea de prelungire a guver
nării actuale este o sfidare şi o pri- 
m'jdie pentru ţari. Lipsit de orien
tări precise in toate problemele de 
Stat, lipsit de autoritate, de prestigiu 
şl de orice răspundere in faţa ţării,

Sub acest titlu „G/zeta Braşovu- J 
lui" publică următoarele:

Publicăm câteva cifre şi nume suges
tive fără nici un comentariu, din care 
se va vedea felul cum naţionaliştii noş
tri tari ca spirtul, se înfrupţi din be
ne ficiile capitalul celor pe care îi a- 
tacă Înverşunat |n presă şi la întruni
rile publice, dar alături de care pri
mesc cu bunăvoinţl să stea in consi
liile de administraţie.

Exponenţii „gardismului,: Gene
ralul Zişi Cantacusino Grănicer al fa
ce parte din consiliile da adm'nistra- 
ţie al fabticei de zth ir Ripiceni, alătu
ri de Oskar Kaufman, Anhauch. Edl- 
gner, Ios'povici şi Elias, M.hail Ma- 
nolescu, teoreticianul corporatismului, 
face parte din şase consili de admis- 
traţie la societăţile „B*nco Români", 
alături de Guttmann, Ltndimberg, la 
„Industria Sârmei. Cluj. alături de I.

guvernul trebue să place. Deviza 
care ţi însufleţeşte la sfârşit de ga- 
vernare, „după no! potopul", poate 
duce ţara la exasperare.

Partidul Naţfoaal-ţlrlnesc crede 
ci e neapărat nevo'e de o grabnici 
redresare morală şi materiali a ţării, 
printr’on nou guvern şi o noui li
beri consultare electorali, ţa ra  are 
un guvern depl'n orientat in marile 
probleme interne şl externe, ce do
mină viaţa publică in aceste momente 
de epocali însemnătate, un guvern 
care să aibă întreg prestigiul şi de
plină autoritate şi s l fie capabil a-şi 
asuma Întreaga răspundere şl faţă de 
Coroană şi faţă de ţari.

Conştient de gravitatea excepţio
nali, partidul mţlonal-ţărănesc crede 
că-şl poate lua răspunderea, pe teme
iul încrederii Coroanei şl a ţă rii pe 
liniile sale progmatlce ale căror di
rective cardinale sunt: primatul agri
culturii in ordinea economici; prima
tul munci In ordinea socială; prima
tul românesc !nordinea naţionali; pri
matul s'guranţii frontierelor în li
nia p d  tiefi externe.

Un nou echilibru In ordinea mo
rali sociali naţionali politici trebue 
sş z*t In gospodăria de Stat.

Munca naţ'onall va fi lavioratl, 
întrebuinţată şi ludreptati spre lucriri 
lice şi de interes naţional, punându- 
se astlel In circulaţie Intre gul poten
ta t de energie Care azi zace latent in 
folosul tuturor claselor producătoare 
şi elementului naţional românesc In 
special.

Opera de purificare morali va tre
bui al Însoţească activitatea gospedl- 
reascl.

In cadrul regimului montrhic con- 
iiiuiional şt al regimului parlamen
tar adaptat Instructorii poporului ro
mânesc şi spiritul tfrrpuhri se va de
săvârşi opera de zidire a unei Ro
mânit Nouţ pe calea unei evoluţii nor
male si înir’un sistăm de continuita
te reală printr’o colaborare armonici 
solidară şt activă a tuturor forţelor vil 
ale tărit strâns unite în jurul Coroanei-

| Diamant, la „Ţesătura, Iaşi alături de 
Ehrlich, Einhom, Golşteln, la „Indus
tria Sticlei", alături de Kaufmann, Eh- 
rec st cin şi Margulies, la .Industria 
Linei, alături de P. Hatvsny şi Khn- 
pen, la „Şorecsnl-Electrică" alături de 
Cort arzi1. Totalul capitalului acestor 
întreprinderi ests de şapte sute de mi
lioane lei.

Exponenţii „Gogo- Cuzismului*, 
Cităm deocamdată poziţia şriului di 
O.tavian Gogi. D-sa face parte din 
consiliile de administraţie ale urmă
toarelor întreprinderi: „Unio-Va goa
ne, alături de Reiter şi Jecd Szabd 
„ Astra* alături de Oskar Kaufman şi 
Schaplra, .Asigurarea Romanească* 
alături dt Zentler .Agricola Fonciera, 
alături de Kuhn şi Willy Fiidermann 
preşedintele evreilor din România. To
talul acestor întreprinderi este de şap
te sute milioane lei

mmnmmmaKmnaammeaa i i i .................... , ....................................... mmmmmmmmmmmmmmummm .............................................

Cetiţi numai „Solia“

M O Ţ I U N E :

Cum se înfruptă 
naţionaliştii intransigenţi
clin capitalul străin
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UI.
Nu odată am cetit in gazeta dlui 

Aurei Vlad, în „Solia Dreptăţii" — că 
dânsul condamnă asanumita „adân
cire" în politică a dlui protopop Va
ier Paveloniu prea org. de piesă din 
Oiăstie, fiindcă dsa este preot, — ai 
sust<nea că preoţii nu trebue să facă 
politică militantă seu cel puţin o po
litică de „prima linie a luptei". De
sigur că noi relativ la această pro
blemă ne-am expus punctul de ve
dere într’un erticol de fond dm nu- 
merile trecute

Pe noi ne surprinde însă înlr’un 
grad prea evident duplicitatea dlui 
Vlad Aurel care pentru preoţii par
tidului n&ţ’onal ţărănesc ar interzice 
să facă politică, fiindcă ar putea să 
lumineze poporul 8> să-i strice so- 
cotelle dlui Aurel Vlad, — iar pen
tru preoţii Iui d n contră, — îi an

gajează ch>ar el în politică, le apro
bă ai încurajează lupta for ch'ar pe 
primul plan politic- —

Astfel acum 2 săptămâni l-a luat 
pe preotul gr.-ca*. din Cugir pe păr. 
Bejsn fi s’a dus cu el prin mai multe 
comune din judeţ şi cela mai multi 
preoţi pe cari i a solicitat pentru so
lidaritate cu acţiunea lui politică* 

Acest fapt este o mare contrazi
cere între cele susţinute teoretic ai 
cele făptuite practic.

Asemenea atitudini de patentă 
duplicitate morală, cred că nu sunt 
demne de unul unul care pretinde 
că are curajul răspunderii ideilor sau 
curajul răspunderii faptelor cari tre
bue să se integreze prin explicate 
reciprocă.

Dr. Alex. Herlea.

Papa dela Roma
a dat o enciclică în contra lui Hitler

Partidele de dreapta din Ţara Re- 
mâneascfi se tot laudă cu acea că 
numai ele apără b'serica 8' pe Chris 
tos j l  că deaceia sunt cu Hitler 
fiindcă a> Hitler luptă contra jidovi* 
lor ai pentru b'serica creatină.

Acum s’a văzut însă că aceste 
partide sunt in mare rătăcire, — fiind
că zilele acestea Papa dela Ro a 
a aflat că H.tler este ai în contra 
bisericii lui Christos ai vrea să facă 
o altă religie a lui Wooten religie pur 
germană-

In fc-ţa acestei situaţii, — văzând 
periclitată b'serica Iul Hristos Pa
pa a dat o enciclică (un ordin) către 
toate popoarele catolice ai creatine 
prin care condamnă purtarea lui Hitler 
fată de biserica creatină pe care o 
subm’nează. —

Nu înţelegem însă că nici după 
această întâmplare unii naivi sau 
rătăciţi să nu creadă adevărul ai să 
nu vadă cine este pentru biserica lui 
Cristos şi cine contra aateptăm însă 
să sosească z'ua împlinirii.

Se descompune partidul liberal
D. Mircea, Djuvara ministrul Justiţiei 
a demisionat din partid 1 liberal.

Organizaţia centrală a partidului 
liberal a suferit o nouă lovitură prin 
demisia dlui Mircea Djuvara fostul 
ministru al Justiţiei fi unul din per
sonalităţile proeminente ale acestui 
partid. D. Djuvira a demisionat fiind 
profund nemulţumit de situsţls ce 
i-a’a creiat fiind -numit ministru al 
Justiţiei ti apoi împiedecat de a free 
e operă seriorsl de guvernare la 
acest departament fi pe urmă demis

In cunoscutele împrejurări. Ziarul 
mai araţi că ae drp-n mari stăruinţe 
pe lingă dl Djuvara s i revină asu
pra demisiei, dar că dsa înţelege sa 
fie consecvent cu hotărârea luată. Se 
mai arată apoi, că alte demisii im
portante se mai glsesc |n sertarul 
mesei dlui Dinu Brltianu, care do
reşte s l amâne rezolvarea lor pâal 
după retragerea In opoaiţie.

„Agricultura Huniedoreană“
Cu acest titlu a eşit o revistă de I 

agricultură sub auspiciile actualei | 
conduceri a Camerei de Agricultură 
a judeţului ncs’ru. Măcar că e opera | 
adversar lor noştri politici: liberalii, 
dacă îi bună o increstăm cu bucurie.

0/i, această revistă, având in ve
dere gândul cu care e pusă In mâna 
agricultorilor din judelui nostru pre
cum ai onestitatea cu care afirmă 
voinţa ca să Împlinească pe teren 
spiritual ceea ce nu poate realiza ca
mera de agricultură pe teren mate
rial, constitue indiciile pentru a lăuda 
iniţiativa ai P'nţru a i dori succes pe 
drumul pe care a plecat.

Liberalii au pus în fruntea came
rei noastre de agricultură un om o- 
pest In persoana dlui Remus Herlea, 
care fără titluri pompoase, fără moyii

întinse personale, numai cu dregos* 
| tea pentru agricultura ţărănească din 

rândurile căreia a plecat si d-sul, a 
I realizat lucruri destul de frumoase 

în judeţul nostru, de când e în frun
tea camerei de agricultură.

Şi ceeace constitue un merit deo
sebit pentru realizările d-sale este, 
că le-a putut face într’un partid care 
n’are simt pentru ţ?ran B» care, de 
preocupările intereselor băneaţi fi de 
căpătuială, nu vede ai nu pricepe ne
voile populare locale.

Imperativele origfnei ţărăneşti ai 
nostalgia patriotismului local au fă
cut din liberalul R. Herlea un eretic 
al obicinuitelor liberalismului, dar 
un autentic hunedorean.

V. ‘P

Avem şi noi 
ardelenii
un maro ziar  
de dim ineaţă

Cel mai vechiu cotidian ai 
Ardealului „Patria" aduce la cu
noştinţă publicului că satisfăcând 
un vechiu deziderat al Ardealului 
s’a transformat în ziar de dimi
neaţă. Ia acest fe' soseşte în fle
care zi In întreg Ardealul eu şti
rile cele mai proaspete, înaintea 
tuturor ziarelor din Capitală. De 
vânzare la toate chioşcurile. Patru 
pagini mari, Lei 2 exemplarul.

Ş co la re
Suntem informaţi că uncie orgsne 

de control se dedau la acte de mare 
nedreptate pentru unii învăţători şi 
nu ne vine să credem, — de altfel 
informaţiile ce le deţinem sunt indi
recte şl n’am putut s t le verifictm 
pe de-antregul, întrucât vom vedea 
dupi ce vom întâlni pe persoanele 
tn cauzl. — Deo-csmdită noi ştim sl 
spunem atât; — In timpul guvernă- 
riior noastre, nu s’au petrecut perse
cuţii şi tereorfzlri de ordin politic.

Foarte mulţi învăţători tăceau po
litică liberală, dar nimenea nu i-a 
persecutat sub nid-o formă şi sub 
nidun aspect. .Cine seamănă furtună, 
furtusă va culege*.

REDACŢIA.

Ş T I R I .
DL Dr. NICOLAE PENESCU. Vl- 

ce-preşedinte a org• /ud. şi fost secre
tar general al Ministerului de inter
ne va veni in judeţul nostru în ziua 
de 20 Apr- 1937 şi va rămâne in ju
deţ timp de o săptămâni pentru a 
lua contact cu organizaţiile locale.

•
ACCIDENTUL D-lui Dr. ALEX. 

HERLEA, Miercuri In 7 Aprilie 1937 
Di Dr. Alex. Herlea directorul ga
zetei noastre a suferit an grav acci
dent tu timpul cllătoriei sale dela 
Bucurefti spre Orăştie pe clnd se re
in torcea dela congresul partidului na- 
ţional-ţărăncs:. —

Clnd trenul se apropia de g»ra 
O/ăştle Dl Dr. Herlea stltea pregăti 
de coborâre la uşi unşi ?»gon Icter- 
nsjioiîsi. — Uşa vagonului tnsS era 
construită după un sistem care se 
deschide în afară. Ia momentul clnd 
dl dr. Herlea a pas mina pe mâ
nerul uşii, aceasta a’a desrhls îa atari 
ca mare forţă, fiindcă trenul se alia 
la o curbă şi vira tocmai ta acel mo
ment. Prin torta virajului şi puterea 
cu care a’a desrhls uşa dl dr. Herlea 
a foit asvârlit afară şi a căzut d n plin 
mers al acceleratului, — Căderea a 
fost foarte norocoasă căci a fost as
vârlit la o distinţi oarecare de şine 
şi tn ielul acesta nu a putut fi atras 
sub roti’e trenului. — Din această 
cădere a suferit o contuziune la cla- 
ricula emirului drept şi mai multe 
leziuni pe tot corpul.

Imediat după acea dl Dr. Herlea 
a fost văzut la spitalul local de ci 
tre dl Dr Solomon medicul primrr 
care a cosstatat că nu este vorba de 
vre- o iractnră a osului ci numai de-o 
contsziune locali, — yl c i se af'ă ta 
afară de orice pericol,

f  LUNG TUDOSIE. In ziua de 
8 Martie 1937, > încetat din viaţi 
vrednicul ţăran Lung Tudosie, din 
comuna Abucea plasa Debra.

Lung Tudosie a fost preşedintele 
organizaţiei Psrtidnlul nostru din ca. 
muna Abucea începând din anul 1919 
şi p la i la trecerea sa ia lumea drep
ţilor.

Om cinstit, drept, bun şi munci
tor a fost un ex mpln demn de imi
tat de toţi tiranii din jur.

Ostaş credincioi al partidului nos
tru a luptat cu însufleţire şi desinte- 
resat pentru biruinţa partidului In 
care s’a născut şl ta care a murit.

Persecuţiile şl mizeriile ce le-a 
tadurat din cauza credinţei sale po
litice, niciodată nu l-au descurajat ci 
din contra la-u oţetit mai mult.

Drept răsplată pentru caracterul 
său integru şi pentru sufletul său 
nobil a fost ales In repetate rânduri 
primar al comunei sale natale, pe 
cere a condus-o tn această calitate 
mai mult de 8 ani.

La lăcaşul de ved a fast condus 
de fruntaşii organizaţiei plasei Do
bra şi de foarte mulţi (Irani din co
munele învecinate.

Frumoasa coroană da flori depu. 
si pe mormântul său îu numele par
tidului pe care l-a servit cu devota
ment, a simboLzat dragostea ce i-am 
păstrai In tot timpul vieţii, şi regre
tul ci l-im pierdut atât de timpuria,

Dumnezeu să-l odihnească in pace.
U. ,P

f  IO AN LUPAN. Anunţăm cu du
rere încetarea din viaţi Intr’un sana
toriu din Dumbrăveni a lui loan Lu
pan fruntaşul nostru cetăţean care a’a 
stins după un morb lung şi greu.

Înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
a avut loc tu z'ua de Vineri 2 Apri
lie 1936 In cimitirul grec. cat. din loc.

Transmitem familiei sincere con
doleanţe.

f  IO AN FIGULI Anunţăm cu du. 
rere trecerea din viaţă dupi o lungi şi 
gre?. s .f  jriEţă a iui Figult loan notar 
comunal. D.fundul a fost binecunos
cut îu foaie cercurile din Orăştie tind
ei a fost notar jn comuna Şibot «i 
Dineul-mare de peste 18 'n i,—lisând 
tn urma lui numai regrete, —

înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
a avut ioc la O.iştte în ziua de 8 
Aprilie 1937 pe lângă participarea unei 
asistenţe numerose.

Transmitem familiei sinceer con
doleanţe.

IinVITARE. — Sâmbăta, 10 Apri
lie, a. c. orele 8 junrj. seara, tn sala 
festivâ a hceiui „Aurel Viaicu", D-l 
prof.sur Iulian Helgiu va conferenţia 
despre: „STilNTĂ ai VlEATĂ*.

On. public este rugat cu stăruinţă 
să binevo'ască a participa.

Intrarea Lberă>•

A V I Z
Vaccinarea tuturor copiilor tatre 

3 luni şi 1 an născuţi tn Orăştie — 
sau altundeva dar aflători tu Or# ştie
— se face tn ziua de 15 Aprilie a. c. 
ora 2 p. m, în sala de şedinţe a prl- 
mfriel — iar controlul la 22 Aprilie 
la ora «i locul de mai sus.

A copiilor Intre 5—6 ani se face 
tn siua de 16 Aprilie a. c. ora 2 p. m.
— iar controlai (n 23 Aprilie tot la 
ora şi localul de mal sus.

Copii de 11—12 ani se revaed- 
neszl la 17 Aprilie a, c. ora 2 p. m. 
şi vor fi controlaţi la 24 Aprilie a. c. 
la ora şi localul de mai sus.

Cei cari se vor sustrage dela a- 
Ccste obligaţiuni legale vor suferii 
rigorile legii.

Seru- son, urb. Orăştie.
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UN DAR REGESC. Mtirstutea 
Sa Regele a dăruit sams de 100 mii 
lei, pentru nenorociţii din comuna 
Bo'dur, unde au ars peste trei sute
de casa săptlmân» trecuta.

•
în t o a r c e r e a  u n u i b o l şe 

vic  LA HRISTOS. In luna Fcbrua- 
rie a acesta! an trupele naţionaliste 
spaniole as intrat toti’un sat pSrls’t 
de curând de trupele roşii spaniole. 
Intr’o casă dărâmaţi au aflat un sol. 
dat roşu cu pieptul străpuns de o 
sfîrâmâtcră de grsnată. Ei cerea să 
i-se aducă un preot. După spoveda
nie el a sptis următoarele: „Sunt un 
mare anarhist. Am omorât cu mâna 
mea proprie 32 preoţi, iar câţi alţi 
oameni voia mai fl omorât, nu ştiu. 
Toţi Insă au murit cu curaj, ps buze 
ctl cuvintele: „Trăias-ă Regele, Hrfs- 
tos" 1 Intre cei omorâţi de mine a fost 
yl tatăl fi cei doi fraţi ai preotului la 
care m’am spovedit acuma. El m’a 
iertat şi mi-a făgăduit că se va şi 
ruga pentru mine. Consider moartta 
ca ispăşire pentru păcatele mele cele 
multe şi grele. „Trăiască Regele Hr;s-
tos*. Z(câad acestea a murit.

*

BANCĂ JEFUITA DE BANDIŢI. 
In Dumineca ce a trecut, o îndrăz
neaţă spargere sa săvârşit Ia Banca 
Arădsnă S. A. din Arad, O bandă 
de răufăcători au intrat, ziua In amiaza 
mare, pe uşa desnlcă şi au spart ca
stele în cari se ailau banii. Dictr’o 
castă au fflrat 700 de mii de lei, iar 
din alta au furat aurării şi pietre pre
ţioase Ia valoare de 100 de mii lei.

Furtul a fost descoperit după o 
zl dela săvârşirea lai, de către un 
servitor care s’a dus să faci curăţe
nie. S’a aflat că bandiţii, dspăce au 
spart casele de bani, sau apucat de 
mâncate şi au mai şi băut vin, lă
sând acolo sticlele goale. Nici o urmi 
nu au lăsat, după care st poată fi 
descoperiţi, căci au lucrat cu mănuşi 
de gumă şi cu cele mai nouă instru. 
mente.

•
PREŢUL BUCATEOR. Pe toate 

pi«ţele din lume grâul este foarte 
căutat, din pricină că Germania cum-

Sără mult. Preţul grâului a ajuns a 
Stabilit Intre 660 şi 700 de lei suta 

de kilograme, dus In port pentru în
cărcare. Cumpărat pe loc dels pro
ducător, se plăteşte cu 550 până la 
580 lei suta de kilograme.

Recolta de porumb va fl m*i mică 
In anul acesta şi de acea porumbul 
ae plăteşte bine in toati lumea. Ast- 
fel, (n port încărcat, sa plăteşte cu 
388—400 de lei suta de kilograme. 
In ţară la noi grâul se plăteşte bîne 
fiindcă ae cert mult pentru export. 
La constanţa s’a plătit Cu 620 suta 
de kilograme de grâu, 370 suta kg. 
de porumb, şi 400 lei suta de ora. 
SeCari a’a vândut mai puţină, ca pre
ţul 470 lei In port.

REDESCHIDEREA U niversal- 
lor. In sfatal ţinut dc către rectorii 
universităţilor subl prezidenţia d-lui 
ministru al Instrucţiunii s’a luat ho
tărârea, ca Universtăţile s i fie redes
chise cât de curând. — Numărul stu
denţilor, cari nu vor mai fi primiţi 
la învăţătură se ridici la toate Uni
versităţile la vre-o sece mii.

*
O FATĂ LA RECRUTARE. Re. 

tina- Or hei La consiliul de recrutare 
ce funcţionează de mai multe sile in 
Rezina- Orhel, s’a prezentat I* recru
tare printre tinerii clasei 1938 şl fata 
Cotruţă Teodora din satul Ţâre ni, în 
urm* ordinului ca toţi ceiahlţi t'nerJ. 
De sigur Insă că la v’z’ta medicali 
şi-a afirmat cu sucea sexul slab ce nu 
era crezut de organele executorii, 
putându-se rectifica, astfel In tablou
rile de receslmânt haalia greşală.

«

No. 2316-1930.

Publicaţîune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publici cumcă mobi'ele ur
mătoare: 1 bivoliţă la păr nesgră care 
în urma decfzbmei Nr. 1614—930 şi 
3032-1929 a judecătoriei Pui a fost 
sechestrate la 3 Noembre 1930 in f«- 
vorul Iul Popovlei Nicolae şi Biserica 
grece-catolică repr. prin Dr. Mihai 
Tire» în contra urmăritalui dom. în 
corn. Mlteştl pentru suma de lei 1417 
şi 600 c»p’tîl şi sec. al care ss pre
ţuit Ia suma de lei 6000.

In baa» decîz’unei Nr. G. 3250— 
1930 a judecătoriei Pai se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 12 A. 
orilie 1937 la orele 1. p. m. la faţa 
locului In comuna Mlteşti, averea ss- 
chestratl se va vinde cu bani gata, 
i*r în caz necesar şi sub preţul de 
evaluare, spesele statorite piuă In 
present sunt In suma de lei 
plus dobânda Z% dela 7/IV—1934,

Petroşani la 24/111.-1937.
Portărel: GAIS.

Nr. 1020—1936.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică Cumcă mobilele ur
mătoare: 1 vacă la p ir roşie cu alb 
şi 2 oi la p ir alb», care In urma de- 
C'ziunei Nr. 3/2—1935 a judecătoriei 
Pai a fost sechestrate la 5 Octom- 
vrie 1936 in favorul lui Fosz Iosif 
repr, prin Dr. Mihai Tirea In contra 
armlrilului dom. în corn. Fiieşti pen
tru suma de lei 578 aapital fi acc. şi 
care sa preţuit la suma de lei 3400.

In baia declaiunei Nr. G. 1661— 
1936 a judecătoriei Pui se f xesză 
termen de licit, pe aium de 13/1V- 937 
la orele 2 p. m. la faţa locuia! în 
comuna F,*eşti, averea sechestrată 
se va vinde cu bani gata, iar in ciz 
necesar şi sub preţui de evaluare, 
spesele statorite pâ»â în present sunt 
tu suma de lei 602 plus dobânda 
dela 14 Sept. 1932.

Petroşani, la 24 Marti? 1937.
Portărel: GAIS.

JUDECĂTORIA MIXTĂ HAŢEG 

Nr :G : 4960-1936

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduce la cunoştinţă pub
lică că in urma deciziunel judecătoriei 
m xte Haţeg Nr. G: 4960 — 1936 re
prezentat prin Dr. Vsjaa Farkaa advo
cat in Haţeg contra dom, în comuna 
Silvaşul-inferior pentru suma de 550 
lei şl accensorii se f xeasă termen 
pentru efeptuirea licitaţiei pe ziua de 
13 luna Aprilie anul 1937 ora 4 p m. 
la faţa locului In comuna Siivaşul- In
ferior la iocu nţa urmărituini când şi 
unde se vor vinde prin Iicitaţiune pu
blici obictele aechstr&te şi anume: 1 
porc negru, 10 merţe de grâu, 2 to
ba ri, 1 gireadi de paie preţuite In 1000 
lei.
Aceste obiecte se vor vinde celui mai 
mult promiţător pe lângă bani gata 
iar in caz de lipsă şi sub preţul de 
estimare.

Haţeg la 2 Aprilie 1937
deleg. jttd.: Indescifrabil.

JUDECĂTORIA MIXTA HAŢEG 

Nr. Gr. 5138—1935.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduc la cunoştinţă pu
blică că In urmi declaiunei judecăto
riei m’xte Haţeg Nr. G. 5138—1935 
In favorul lui K rbl Erna din H«ţeg 
reprezentat prin Dr. Vajna Faikss 
advocat In Haţeg, contra dom. In co- 
m na Mlceu pentru soma de 1856 
lei şi accesorii se fixează termen pen
tru efeptuirea licitaţiei pe ziua de 15 
Aprilie 1937 ora 3 p. m. la faţa lo
cului In comuna Miceu la locuinţa

urmîritului rând şl unde se vor vinde 
prin licitaţie publică obiectele s*c- 
vsstrate şi anume: 1 vacă roşie cu 
alb, 1 cotnrcă Cu circa 6 care de po
rumb, 1 maşini de cusut S in g er  1 
cadi de prune, preţuite In 3200 lei.

Acestea obiecte se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pe Ungă bani 
gata Ier tn caz dc lipsă şi sub pre
ţul de estimare.

H»ţ*g, la 2 Aprilie 1937.
deleg, judecătoresc:
M. Dobramirescu.

JUDECĂTORIA MIXTĂ HAŢEG 
Nf. Gr. 6584-1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul deleg*! judecătoresc 

prin aceasta aduce la; cuaoşt"nţl pu
blică că fn urma deciziunel judecă
toriei mixte Haţ'g Nr G, 6524—1936 
tu favorul lui Dr. Vijna Fmrkis ad
vocat la Hsţeg, contra dom. în co
muna Mlceu pentru suma de 646 Hi 
şl accesorii se f'xează termen pentru 
efeptuirea licitaţiei pe ziua de 15 
Aprilie 1937 ora 4 jrm p. m. la faţa 
locului In comuna Măceu la Ir cu nţa 
crmăritului când şi unde ae vor vinde 
prin iicitaţiune publică obiectele sec- 
vestrste şi anume: 2 purcei negrii, 
1 p*t, 1 cadă de stejar, preţuite In 
1150 lei.

Acestea obiecte se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pe lângă bsni 
gata iar In csz de lipsă fi sub pre
ţul de estimare.

H*ţeg, ia 2 Aprilie 1937.
deleg, judecătoresc: 

M. Dobramirescu

JUDECĂTORIA MIXTĂ JIAŢEG 
Nr. G. 4899-1936.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduce la cunoştinţă pu. 
bliră că In urma declaiunei judecă
toriei mixte H*t®g Nr. G. 4899—1936 
ta ffcveral lai Kirbi Erna dtn Hiţ g 
reprezentat pri Dr. V*jna Farkis ad
vocat Ia Haţeg, contra do®>. Ia co
muna Răchiteva-Negoi pîntru soma 
de 121 i lei şi accesorii se f xissă 
termen pentru efeptuirea licitaţiei pe 
ziua de 27 Aprilie 1937 ora 3 p. m. 
la faţa locului In comsna Rich tovz- 
Negoi la locuinţa urmăritului când şi 
unde se vor vinde prin Iicitaţiune pu
blică obiectele secvestrate şl anume: 
1 vacă roşie cu alb, 1 bou roşu cu 
alb, 2 căsi cu malţă de prune, 1 claia 
de fân, 1 cadă de prune, 1 claie de 
lan, 1 claie de fâa. preţuite In 4800 
lei.

Acestea obiecte se vor vinde ce
lui mai mult promiţător pa lângă bani 
gata iar in caz de lipsi şi sub pre
ţui de estimare.

Haţeg, la 2 Aprilie 1937.
deleg. jud.: Indisdfrabil.

JUDECĂTORIA MIXTA HAŢEG. 

Nr. G : 6084 —1936

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta aduce la cunoştinţă pa
lici c3 Ia urma decfziuaei judcltorriei 
mixte H tfg  Nr : G. 6084 — 1936 în 
favorul Iul Bine» Ind. ş* Com. S- A. 
Haţeg rear, prin Dr. Vajna Farkas 
adv. Iu Hîţeg dom. In comuna Sub- 
cetate pentru suma de 3471 lei şi ac. 
cesorii se fixează termen pentru efep- 
tuir?** licitaţiei pe aiua de 16 A orilie 
1937 ora 3 p. m. la faţa locului în co
mun1* Subcctata la locuinţa urmiri- 
tului când şl unda ae vor vinde prin 
licittţlune publică obiectele seches
trate şi anume: 1 scroafă neagră, 15 
merţe de grâu, 2 care de tu’ei, 2 ol, 
preţuite Ia 3100 Iei.

Acestea ob’ecte ae vor vinde ce- 
lnl mai imit prom;ţltor pe lingă bani 
gata iar In cai de lipsă fi sub pre
ţul de estimare.

Haţfg, la 2 Aprilie 1937.
deleg, jad,: IndiccifrabU

Un giilaju de fier şi o 
poartă de fer se află de 

vânzare in OrăştieStr. Baron Ursu 11.

T r a c t i r
C»m păi TRACTOR marca 
FORDSON neresar pentru 
batoză de treerat. Poate fi 
folosit de 2—3 ani dar In per
fectă stare de funcţionare,

A se adresa oferte d-lui.

Toma Iordan
Com. MÂNERÂU. pl. Hunedoara.

Vin de vânzare.
Vin nou foarte tare cu 7 lei litru, 

vin special „Rs'log de Rin" cu 12 
L*i litru, vin vechia „Rigling de Rin" 
cu 16 lei litru ae vinde dela 3 ferii 
tn sus. 1 . formaţii Ia adm. gazetei 
„Solia” S»r, Gh. BarŢu No. 2.

O domnişoară română serioasă dfn 
ftmil*e onestă cu cel pnţin 4 clase de 
gimnaziu poate afla ocupaţie de birou 
pe câie o j mltate de zi.

Informaţ i 1« administraţia gazetei 
„Solia" atr. Bariţiu N. 2.

Una casa de fer mică
de vânzare.

Motor
/ta

de 10 H. P. sistem Ferosgrlcola, renovat 
in 1936, piston nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 
800—1000 mm.

Uşor de transportat cu 2 bol.
Preţ f. redus. Informaţiuni la:

MAXIM COZ AC,  Ovă ştie, 
Strada Cogălniceanu Nr. 24.

Cetiţi numai „Solia“
««**<**: Dr, AMU, HSRM4- Tlpwrsî Tlpegnflil Qrfttti*.

m


