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D-le Vlad
fragc-ţi seam a!

Nu este eurcfr din „Solia 
Dreptăţ*»" pe care o patronez! dta 
în care să nu afirmi că suntem 
j’doviţl şl comunişti.

Până acum sm tot răbdat, dar 
de acum să şti că nu mat sufe 
rim aceste o:Sri neruşinate asupra 
roaitră a partidului naţional ţără
nesc, asupra dlor M niu şt M hala 
che.

D-ta şti prea b!ne că sunt 
lucruri neadevărate şl că este nu 
mai o demagog e neruşinată, cu 
scopul de a agita şl a tulbura po
porul în contra noastră. — însăşi 
şeful Dt«fe, Dl Vaida a volt să se 
refacă cu partidul nostru şi oare asta 
pentru Dta nu era un suficient 
certificat asupra neadevărurile r sus* 
ţinute.

Nouă ne vine greu să scădem 
lupta pe planul inferior ai dema 
gogiilor neruşinate, cum o scazî 
Dta, însă te prevenim pentru 
ultima dată că nu mai înţele
gem să te menajem şi până 
ce Dta ne vei mai spune jidoviţi 
şi comunişti, — când bine şti 
că nu-i aşa, — N O I IN F IE 
C A R E  N U M Ă R  V O M  
P U B L I C A  C E R T I F I C A 
T E L E  D-tale M E D IC A L E  
IN O R IG IN A L  C A  F IE 
C IN E  S Ă  S E  P O A T Ă  
C O N V I N G E  D E  G R A 
D U L  R E S P O N Z A B I L I -  
TĂŢII — A C E L U I C A R E  
P A T R O N E A Z Ă  L A  G A 
Z E T A  S A  A C U Z E L E  A -  
C E L E A  NEADEVÂRATE Ş l  
D E Ş Ă N Ţ A T E  ÎM P O T R I
V A  P A R T I D U L U I  N A -  
Ţ I O N A L -Ţ Ă R Ă N E S C  Ş l  
F R U N T A Ş II  S Ă I.

Dacă acum in ceasul al 12dea 
D-ta nu ţi tragi pe seamă şl dai 
mal departe mână liberă drocilor 
d'ale să sede după aceaş manieră, 
— să şti câ suntem hotărâţi săte lo
vim acolo unde te doare, — fiindcă 
otrava destructivă a scrisului g> 
zetel „Solia Dreptăţii" nu putem 
să lăsăm cu mâoile încrucişate 
să-şi facă efectul In faţa celor cre
duli şi necunoscători ai adevărului.

„Solia“.

Ax 1 ti narea comitetelor
e l e  p l a s ă  d i n  l  * u i  ş i  P e t r o ş e n i

Dum’necă în 30 Maiu 1937 la ore
le U dim. a avui loc în localul B îrr 
cii Centrale d n Pui adunarea comi
tetelor de pl-să ale partidului nat'o- 
nal-tărănîsc din Pui şi Petroşani.

Dm partea organizatei judeţene 
au luat parte Dnii Dr- Iustin Pop f. 
senator prim-vice preşedinte al or
ganizaţiei noas!re judeţene, Dr. Ni- 
colae Penescu vice preşedinte care 
a venit dela Bucureşti special frs acest 
scop. — din h h p g  Dr. Ieronim Atires- 
cu, Dr. Leo Parasca, adv. V.ctor Sa 
vu, Oct. Cosma, — din O.ăştir ■ Col 
Va3ile BSncescuI, Dr. A'ex. Herlea, 
adv. Gh. Voisanu etc. etc.

Din p’ase au luat parte următori:
Pui: Dr. M hai Tir ea preşedintele 

plasei Pui, Petru Clecaa, Aurel D'ma, 
Iosn Nicoară, P*n SancoVă, To 6k 
Lan, Mira Ion Coste, Sita Vîorel. 
Mttet Ion 1. Ion, Ma»ei Ion.

Sălaşul de sus. Tire» C'ontu Şte
fan, preşedinte, Kobui Şt f*n, Stlncic 
Dan, Tirea L*s:u, Bal S g smund, 
Pukansc hi Mthal, Ştefan Itul, îmi Gh, 
line Ion, Itul Petru.

Râu alb ' Ion Flrcaş Belea, pre 
şedinţe. S'olcuta N*ndra, Mitrşoi 
Adam. Silviu Bi'osen, Lţscuţ Sloi 
cuţa, Fjlrcldean Niccl. Grama, Stol- 
Coţ* J g*, Ş *f M*tegoi.

Llupzile: Turca Petru preşed nte, 
Petru Vladislav, Revitea Ştefan, Stoic* 
Ion N*e, Popa Traian. Lise Viadls 
!av, Ion V ladskv. Barboni M’hij, 
Turcu Silviu, Rev tea Adam, Uegur 
Ion. Ceuţl Laica, Revitea Ion, Arde 
lean M hat, Ceuţă Ion Barbosne, Re
vile* L'scu, Popescu L^ico.

Râubărbat: Alexsndru Vait, Şttf 
Vas , Ghcorgh* Dunces, Gavril Dua* 
cea, Jz dor Dances, Fărcafl Mlhti, 
Ştefm Duncea, Jiga Duncea, Cosita 
S mior*.

Şsrel - Pr. Trafan Maier, S im .hu 
Opiescu, Filip line, Ion Vâcelean, 
Const. Gârz, S m hal Ierulescu, Vâl- 
celean T.

Uric ’ Ion Danciu, Drăghici Opre- 
»n, Gneerghe DSneasi, Vaier Danciu, 
Petru Oprean, Lupulesc Slmihai,

Hoblta: Coccti Petru, Ş-ibsn Gh., 
Popa Aurel, Flgaş Petru, Iduleicu 
Gheorghe, Dântasi Viitor, Dr#goi 
Ştefan.

Sălaşul'Je jos: T t Petru, Coroest; 
Gav.il. S ,c*uu Gh*orghe. Tineas 
Ion.

Mctăeşti: B»lea Jiga, Qaesiă J ga, 
Tirea isa&drs, Zţicânar Simuel, Pâre 
Simioo, Balea Francii", Aurel Florof.

Poroş: N D rf|u Inv., S bău Gheor- 
gh*>.

Valea lupului: Vialc Petru. Ion 
Suciu, Stâaci Sluntha1, Brrna Gavrll, 
Purice Petru.

Ponor - Vladoine Samolll, Dun
cea Fiiip, V«sl Filjp, Gibor Victor, 
Cizmsş Ion.

Nucşoara ' Ceina Vasîlie.
Peiros' Ghtorghlulac lom. fi

B atet.
Ruşori Lflng Mihat.

Băirşti• Vfiisn Petru, Crfştioc I. 
Cost*, Pi-tru MicioscI, Vitam Ion, Ma
ttel Co*t«, Petru B tlitj , Costa Uanora, 
MlcioacI Farc*f, Petru Clulean. Vi- 
h n  Ion. Mekene Vitan, Mihd Dâian, 
V t*n Petru din dni®, B d Bîiut1, 
Farcas Iogea, Hilmagi Petru Diced, 
Costa Avram, Nandra Iosn.

Peirotanl'- Alextu David preş. org. 
plasă Ion Bâj a semt. Muntean Oct. 
vice prr 8- org plasă, Popoviciu Nico 
lae, membri ; Avr. Vâ top, N. Mura- 
r:u, I. Zgura, P J tea, Gh. Jitea, Popa 
N Boteri Sab n A. Hogmas*

B.irbătenl: A. Dregh'ciu, 1> B siri
an, I. Lupulesc,

Lupen<: O. Muntean, V. Marcu.
Paroşenf: Balia Iosi
Vulcan: D. Cocotă,
Coroi şt<: I. Şancă P- Oneasă.
Isercnl■ M. Burlă’.
Aninoasa: O. Botiei, N. Moldo

van. S. Iencu.
L'uezeni: 1. Neeg, P. Cherciu, 

P. Solângă,
Petri1a:J■ Muntoiu, P- Ciume ş, 

I. Sămă tinean,
Criuadia; P. Dăm'an, G. David.

Cuvântarea d-lui 
Dr. Mihai Tirea

P: imul a luat cuvântul DI. Dr Mi
ll aiu Tsrea care în calitatea de pre
zident localnic a salutat în cuvinte 
călduroase oaspeţi celor 2 piese s> 
fruntaşii noş rii cari au venit să îsi 
spună cuvântul în aceste adunări a- 
!e fruntaşilor de pe satele, din aces
te 2 plase..

Dl. Tirea arată că aşa precum 
au stat necîint ti în jurul partdului 
nostru timp de 40 de ani, toii frun
taşii din aceste plase, la fel stau si 
azi — E adevărat că unii intelectua
li sau lchd izat si au părăsit steagul 
partidului, dar poporul cinstit si tă-

Dr. Mihai Tirea
rănii fruntaş’ au fost şi înainte şi a- 
cum stâlpii satelor stau neclintiţi a- 
lături de Domnia sa pentru ca în 
numele acestor piesa să dea o lup
tă de întărire şi înălţare a vieţ i noa
stre de Stat. — Prin partidul ratio- 
nal-tărănesc si fruntaşii săi Maniu,

M hnlache si Popovici.
Vă as gur spune Dl. Tirea, — că 

tot ce este bun, de încredere ş> ca
re trăieşte în s'mtul resoonzabiliWtii 
— este alături de noi iar tot ce este 
putred S’ conrupt găsim aiurea* — 
Pentru aceasta avem încredere în is- 
bânda apropiată a partidului nostru*.

După dl. dr. Tirea ia cuvântul dl 
dr Iustin Pop Pdmviceprefedinte a 
organ:zrtie» noastre judeţene*

Cuvântarea d-lui 
Dr. Iustin Pop

Democraţia este puterea mulţimei, 
conducerea Şutului pria voinţa mul-

Democraţia este lt ia ti  de Dum
nezeu, ca oamenii s i trăiască In so
cietate. — Numai atunci vor fi res. 
pectate drepturile indivizilor şi va fi 
la adăpostul abuzurilor: dictatura este 
conducerea unei ţări de sus tu jos.

Or. Iustin Pop.
Democraţia se conduce prin par

lament, reprexentactul voinţei popu
lare. — Epocile frumoase în ts’oria 
popoarelor sm t acelea In cari demo. 
cr*ţta a fost viata statului. — Epodle 
de derâdere au fost acele de tiranie, 
de vo’nlcie.

Numai democraţia este structura 
circ asigară desvoltarea vieţii de 
Stat.

D?rco raţia este statornici, dicta
tura a «pus Rousseau e*te semnul 
că omenirea a’a săturat de civilizaţie 
şi IrSeşte îstr’o eporă de decadenţă.
— Atunci se glsesc osmeni doritori 
de a v iitiră  care încearcă să cuce
rească r  uterea prin tirănie.

Dictaturile din Italia şi Germania 
sunt nesigure. — Ele o duc de ssi 
pe mâine numai cu frica. — Staroa 
financiară a acestor ţări stă să plez
nească. — Aceşti dictatori vor s l  Im. 
piiesscă o ţaîă întreagă. — Pe când 
demonraţ'a este judecit* co'ectivităţii.
— Unde sunt mai mulfi, greşala este 
mai mică.
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L i noi partide de dreapti tont: 
Frontul român *sc, Na}.- Creştinii fi 
Garda de fier.

Dl Vaida ne-a Invitat aă ne îm
p le !» . — Dar daci suntem bolşe
vici şi jidovi}!, cum sft se împace 
Cu noi?

Fiji In Cred nţa neclintit! pen t u 
democraţie.

Cuvâatarea d-lui 
Alexiu David

Dupâ dl. dr. Iustin Pop ia cuvân
tul dl Alexiu Dav'd preşedintele par
tidului nostru d n plasa Petroşani. — 
D8a In numele acestei plase asigu
ră conducerea centrală de un con
curs nepreţuit si ne mijlocit.

Arată că nici odată desconsiderarea 
de lege nu a fost mai mare ca sub 
regimul liberal si nici odată ropula- 
t'Unea nu a fost mai spoliată ca sub 
acest reg'm de un fiscalism mai fe
roce. Toate acestea însă sunt mai ac
centuate ca ori unde în plasa Petroşa
ni unde se exercită de organele libe
rale gi libere loide presiuni dela om Ia 
om. — Teroarea fi frica este atât de 
mare si puterea lor de represiune este 
atât de sălbatecă încât aco’o este un 
adevărat curaj să mărturiseşti că faci 
politica partidului naţional-ţărănesc- 
— Totuş populaţia cinstită din acea* 
stă plasă care a mers zile Întregi in 
coloane interminable la adunarea 
dela Âlba-lulia din 1928 — are con

Dl Alexiu David
Ştiinţa clară ră  este obl’gată să Irp* 
te în rândurile partidului naţionel-ţă- 
nesc fiindcă luptă pentru propria ei 
lib rtate.

D jpă dl Alexu David a luat cu
vântul dl* Col V âsle Bancescul,

Cuvântarea d-lui 
Col. V. Bancescul
Uitându-mă în ochii D-tră cinstiţi 

şi reflexul inimelor D- v. curate nu-mi 
pot stăpâni emoţia văzându-vă în
grijoraţi si întristaţi, dar si hotărâţi a 
lupta chiar cu orice jertfă pentru a 
salva iubitul nostru patrimoniul câş
tigat prin sacrificiile grele de sânge 
Si vieţii pe România-Mare.

Duşmanii de afară de hotare ne 
pândesci înlăuntrul ţării un haos o 
nemuT turnire generală, momentul cel 
mai critic prin care trece ţara noas
tră dela Unire încoace*

Suntem dezarmaţi, alte ţări se In- 
narmează pe puteri zi si noapte, fa
brică armament, iar noi nu facem 
nimic, dormim un somn letargic. Pe 
mine ca colonel mă cuprinde o du
rere nemărginită văzând-o asta.

Deci de-aceia am ven t în mijlo
cul D-tră a vă arăta situaţia, de-a- 
ceia în fiecare duminecă si sărbă
toare ne ducem în toate plasele ju
deţului, — n'am venit să cerc m voturi 
am venit a  vă spune adevărul* 

Partidul nostru nu s a r  grăbi a 
veni la guvern dacă treburile ar mer
ge bine, dar cum merg treburile a- 
cum ne pierdem ţara.

Vrem guvernul pentru a salva

ţara, vrerw să îndreptăm relele. Lup
tăm pe căile leg le însă dacă se vor 
opune forţele oculte acestui dezide
rat, atunci să o st;ţ, o spun cu gla
sul răspicat conştient de gravitatea 
acestor cuvinte- ne punem în fruntea 
D-tră, preferăm să murim decât ru- 
S'nea unei iobăgii, sau ciontarea ho
tarelor ţării.

Apelez la braţele D-v. vânjoase

Colonel Vasile Bancescul
a tinerime!, la D v< care a-ţi contri
b u i prin vitejie s; sacrificii la înfăp
tuirea acestei Ron ân i-Mari.

Ne-ar blestema marii noştrii eroi 
căzuţi pe câmpurile de luptă, rentru 
înfăptuirea acestui Ideal, am fi ne
vrednici urmaşi ai neamului nostru 
viteaz de că n’am fi esa si n ’am pro
ceda hotărâţi.

Deci cu crd in ţă  în banul D z-îu 
cu încrederea în murit nostiii con
ducători Iuliu Maniu si Ion M hsla- 
chs, să fti pregătiţi p?nt.u luptă 
dec'sivă cârd  nu vom avea încotro.

Afa să ne eju’e Dumnezeu.

Expunerea d-lui 
Dr. Nicolae Penescu

In viaţa de S'at este nevo:e de 
sinceritate. Minciuna ru’nează fami
lia s> statul. Când minciuna a ajuns 
însă un principiu de guvnnărrâ t 
ordinea in stat si b za Iui rro ală 
sunt compromV.

Guvei narea 1 berală a însemnat 
o întreită minciună.

Minciuna mUşorărei sarcinilor fia 
cale este s'rr ţ tă de toată lumea. Im
pozitele au cu s ut anu^l si * fără de 
cel pentru Apărarea Naţională, nici 
unul nu a fost justificat de necesită
ţi imediate.
Populaţiunea muncitoare şi producă
toare a simţit în primul rând greuta
tea lor Şi nepufându-le plăti, a Pro 
vocat de81ănţuirea acelei urgii f sca
le, care nu mai are precedent.

Dr. Nicolae Penescu,
Minciuna bunel stări economice 

este si ea destul de evidentă. Relu
area, Intr’o măsură mai mare ca în 
anii precedent, a activităţii economi
ce, nu a profitat ţărănimei şi clase
lor producătoare, căci în timp ce 
preţurile produselor agricole au ră
mas aproape aceleash produsele in

dustriale, semifabricate si manufactu
ra s’a scumpit cu aproape Şi
cu toate aceste indicii de scumpete 
salariile lucrătorilor si ale funcţiona
rilor au rămas aceleaşi

Marele comerţ si marea industrie 
au profitat de regimul res'trictv al 
comerţului exterior în dauna ţărăni- 
mei, muncitorime! si funcţionarilor.

Minciuna ordinei interne, care a 
fost mot vul chemărei la guvern a 
partidului liberei, este recunoscută 
chiar de acesta.

După asas narea lui Duca s’a to
lerat mai deparie acţiunea subersivă 
a  gărzii de fer. Asasinatele au con
tinuat, iar ameninţările nu au c n ţr i  
pe n meni. Guvernul a asistat îngă
duitor Ia marea solemnitate politică 
a unei înmormântări*

Cenzura si starea de asediu au 
fost întrebuinţate îndeoseb împotriva 
neţional-ţărănistilor, întimp ce asa 
ziselor grupări de dreapta le era per- 
missă ori ce activitate s< în foile lor 
se putea scrie orice. Ceva mai mult, 
cenzura şi starea de asediu n’a adus 
nici un folos, căci ce nu se putea 
scrie în gazete sau spune in public, 
se răspândea în sute de mii de ma
tt fesîe în ioată ţara, Şi acesta este 
cu atât mai primejdios cu cât nime
ni nu are răspunderea unor aseme
nea răvaşe.

M nciuna în politica externă ne-a 
dus in situaţia nesiflură in care sun
tem azi si faţă de prietenii nostrii şi 
faţă de foştii duşmani.

Totuşi 1 beralii au stat patru ani 
la cârma ţării.

Pentru ce ?
Fiindcă s ’a urmărit fie distruge

rea part dului neţioaal-ţărănesc, fie,

In ciuda tuturor manevrelor încer
cate d* l'bsrali listele partidului na- 
ţional-ţirinese, au repuitat succese 
covârşitoare, clasându-se In trântea 
i ezuitatelor, fn următoarele 4 j ;de|e: 

Pe ziua de Miercuri ta alegerile 
din judeţul DOLJ, partidul naţional- 
ţirăneac a obţinut 25896 voturi, 

liberalii 24 402 voturi, 
gogo-cu zi ştii 16.128 voturi, 
gcergiştii 6 459 voturi, 
argctoi»ni,tu 4.196 voturi.

In judeţul D Â M B O V IŢ A  lata 
partidului roitru, naţional-ţ*rănesc 
a întiunit în j tdeţ 23.569 voturi.

1 beralii 13.988 votări, 
gogo-crz ştii 5.999 voturi, 
Frontul Românesc 5.^55 voturi, 
geoxgşt i 4.791 voturi.

Ia judeţul ROMANAŢI partidul 
■ naţional-ţi rănesc a obţinut 13.946 

voturi.
liberalii 14.513 voturi. 
gogo-Ct ziştii 8.5C0 voturi, 
a’g Moţe ni ştii 5425 voturi, 
georglştii 4 095 voturi,
Frontul Românesc 4 209 voturi.

In judeţul ORHEI liberalii au ob
ţinut 9 442 voturi,

mai ales, să se facă din el un par
tid de ant!-carr.e^ă, cum este parti
dul liberal.
Domnul Vaida ne-a părăsit acum doi 
ani fiindcă nu era de ac°rd cu poli
tica de demnitate, pe care o făcea 
conducerea oficială a partidului

Des’gur că partidul a fost t>l£b t. 
Nu este puţin lucru ca după o via
ţă comună în fostul partid naţional, 
de mai bine 40 de am, si î® parti
dul ne ţional-ţărănesc de zece ani, să 
te desparţi de cineva care a fost 
conducător al aces’ui partid si ani
matorul afâtor lupte.

Este însă cea mai mare satisfac
ţie pentru noi când vedem pe foştii 
prieteni si fraţi regretând ce au făcut.

Calea de înto's acasă nu trece 
însă pe la mărunţii trăgători de sfori, 
ci p Ia Topoloveni şi Bădăcir. Ar
dealul este supărat pe D. Vaida*

El trebue să se înţeleagă cu Ar- 
d aiul care nu-1 mai recunoaşte azi. 
Dar dacă Ardealul şi Vech.ul Regat 
ar uita ce au făcut, sunt foştii prie
teni oare s;nceri decişi să renunţe la 
la politica de umilinţă care ie-a dău
nat, în primul rând, lor?

Noi cunoaştem povestea calului 
troian Ş nu na gândim la D- Vaida 
când ne aducem aminte de această 
poveste, ci la alţii din jurul său.

Fartidul naţional ţărănesc cere gu
vernul ca să restabilească ordinea 
Si să înfăptuiască programul său ca
re a prim.t in atâtea consultări ade
ziunea ţării. • .

Adunarea a  luat sfârşit la orele 
2 pm. într'o atmosferă de înălţare 
sufletească si de entuz aSm indes ri- 
ctibil.

naţional-ţărănişti 5.015 voturi, 
gogo-cualşlii 19.624 voturi.

Voturile gogo cuzlste sunt votu
rile organizaţiilor hltlerisle ale ger
manilor din Orhei, unde dl Goga 
are o mulţime de g  irmani ca şeii de 
organizaţii comunale,

Fiontul românesc 1.811 votări, 
liita gospodărească 2,174 voturi.

Asifel totalizând votările, în cele 
patru judeţe în care au fost alegeri 
pentru consiliul judeţean în Miercu
rea trecută, anume în Romanatl, 
Dolj, Dâmbovita §[ Orhei, au obţinui 
în total -

National ţărăniştii 68362 voturi, 
Liberalii 62 845 voturi- 
gogo-cuzlştit 50.241 voturi.

Voturile gogo cuzuta cele mai nu- 
meroase sânt la O/hei, ele fiind vo
turi datorite Germanilor hitleriştl Ins. 
crişl Ia orgmiliţiile d-lui Goga sau 
ataşaţi organisaţiei sale.

Dcaceia nici nu ne mirăm ci po
porul s’a deşteptat şi nu le.a mal 
dat votări clei este prea tvident c! 
admiratorii Httleriştiîor duc ţara pe 
căi ritlc  te alături de aceia cari ne-au 
tost duşmani.

O  Vota(i cu încredere lista partidului Naţlonal-ţărânesc O

P E N T R U  PA R T. NAŢ.-ŢÂRÂNESC
Lis te le  N a fio n a l-Ţ ă răn is te , ob |in  m ajo rită ţi 
sdrob itoare  — în  cele 4  judeţe au ob(m ut 
7 0 .0 0 0  de voturi.
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Agricultura ţărănească în Ardeal
de ’ prof. Odautan Prie.

Ce scrie revista „Ţara de Mâine'1
despre gazeta noastră

Excelenta revistă „Ţara de mline“ 
din Cluj de sab conducerea dlui prof. 
Dr Victor Jinga la sumarul pobliCa- 
ţiunilor din ţara scrie urmltoarele 
despre gazeta noastri:

„So’ia" organ al part’dului naţio- 
nal-ţărănesc din Hunedoara; director 
Dr Alex- Herlea. Această gazetă săp
tămânală duce mai departe în fru
mosul judeţ Hunedoara steagul pă 
r?sit de dl- VJad fi tovarăşii de azi

ai d-sale d ?n acest j :de t Afirmă ca
tegoricul at*8 ment la gândi ea si 
si fapta democratică $1 este scr'să 
cu iscusinţă de oameni de cultură, 
cum sunt d!. Dr A. Herlea, Dr* Iustin 
Pop, protopopul Paveloniu ş! elfii 
In format *• odast, dar de cuprins o- 
nest „Solia" dela 0  ăft'e este una 
din gazetele vii si bine scrise ale 
partidului national-tărănes:.

In t’pogrsfîa Ardealul din Clvi a 
apărut tn broşuri conferinţa dlui Or. 
tavlan Prie, care tratează o ch’Stiune 
ds m ire actualitate în Ce priveşte 
propietrt-a ţărănească din Ardeal. 
E Îndeobşte cunoscut, că problema 
aceaita preocupă tn primul rănd ins- 
tacţe'e j d-.cător şt', unde procese a- 
grare aşteaptă cu miile soluţii, meni
te s l  împace lumea învrăjbit! pe o 
chestiune, care nu |!-a găsit Încă de

zlegarea mulţumitoare fa legislatura 
românească. Principiile autorului me
ni tr  să formeze baza unei organizaţii 
mulţumitoare in Ce priveşte agricul
tura ardelenească, sunt clare yi vor 
contribui temeinic Ia desltgarea che
stiunii, care la noi la Ardeal d l pri
lej la complicaţii foarte serioase.

Se află de vânzare la tipografia 
Ardealul din Cluj Str. Memorandului 
22 ca preţul de lei 20, exemplarul.

S’a schimbat şi guvernul Englez
D. Neville Ghambeilain prezidează noul guvern al Mare! Britanii

Cum înţeleg unii preoţi 
să bage politioa îu biserică

D. Bildw’n s’a des Vineri dimi
neaţa la ora 9 20 la palatal Ba kln- 
gham, unde a prezentat Suveranului 
demiaia cabinetului. Dflpi sfatul fos
tului premier, Suveranul a Invitat pe 
d. Neville Ch*berlain spre s-l însăr
cina cu formarea noului cabinet.

La ora 9.50 d. Chiberlafn a pă
răsit Downing Street-ul, plecând la 
Buckingham PJace, unde l i  orele 
10.10 s’a prezentat tn audienţa la re
ge. Daa a acceptat si slcîtuiacă coal 
guvern.

Toate ziarele ecg’eze, Ied ferent 
de atitud nea lor politică, lyi exori- 
m i regretai că d Baldwn pţriseyte 
guvernul. D*că nuel? ziare nu sunt 
întotdeauna de acord din punct de 
vedere politic cu Baldw n, (o 4e re 

cunosc unanim marile sile virtuţi 
ca om de stat.

lată ce frumoasă şl ce demnă 
este ordinea democratică în Anglia 
şi cum se asigură viota poHtlcă m o
rală într’un stat cu partide serioase.

De aici poate învăţ• ori cine că 
partidele de aventură duc la turba- 
rări şi la nelinişti şi numai partidele 
serioase întemeiate pe prlncpii de
mocratice şi pe libertatea voinţei na- 
tiuml pot realiza armonia şi progre
sul.

Z arul „Tim*»„ scrie că d. B ld- 
win părăseşte guvernul Încununat de 
stima poporului britanic.

„Daiy Tcl'graţh* arată că Bi’d- 
win a avat meritul de a scuti Anglia 
zi alergi fetre fasolim şi comunism^

Iată Ce scrisoare Interesantă pri
mim dela doi tineri din comuna O- 
riytioara de jos.

Domnule director •
Subsemnaţii cu două D am ned 

înainte de Paşti ne. am dos la Bise
rici. A<*olo pe motiv Că am fi râs 
părintele Baciu, din duşmănie politi
că pe părinţii noştri! cari amândoi 
sunt Naţional Ţiiinişti, credem noi, 
— ». del ordin ca s l  fim scoşi afară 
din bis'rică în mirarea comunei între

gi şi a tuturor celor ce erau adenaţi 
la b'seric*. Atât nu-agfost destul, ci 
am fost duşi la postul de jindsrmi 
de către comandantul premililarilar 
unde am foil ţinuţi plnă seara. Vă 
rugăm să publicaţi un articol cum 
credeţi Dvg, de cuviinţă pentru ca sk 
arătaţi felul cum Dl. părinte a găsit 
de cuviinţă să ee răsbune pe noi.

Cu stimă:
Doi tineri din Orăştiosra,

Grave frământări politice în Germania.
Baronul Krupp, regele Industriilor de oţel a tost arestat?

Strălucitele biruinţe ale 
part. naţîonal-ţărănesc
In Ilfov liberalii nu au obţinut nici un mandat.
In Arge$ national-ţărăniştii au primit 25.908 voturi iar gu
vernul cu toate celelalte partide împreună abia 14.900.

Dumineci a** av t io: a l'g  rlîe ju
deţene fn I f uv şi A g ş.

De săptămâni d* alic p i’îidf 1 j  > x 
trem’ste sl agenţii guvern >lui liberi 1, 
au frământat liniştea s t. b r  d if şu
tând cea mai d tşm ţită  po>»g<nd*, 
tercr zlnd popuiaţ'a şi ameak. â ’u-o 
cu represalii în cazul nevotării l's‘e- 
lor extremiste «I guvirnamentale.

După entuziasmul cu care popu
laţia acestor judeţe s’a prezentat Ia 
vot purtâid Ir fruntea coloanelor 
drapele ale partidului naţional-ţără
nesc, taci fa cursul siM de Damlne- 
că at&t guvernul Cât şi partidele ex- 
trem'ste şl-an cunoscut cu snticipaţie 
înfrângere».

Această înfrângere a fost sdrobl- 
ioare.

Conform rezultatul total oficial, s’a 
constatat la M nisterul de interne că 
cifra vot»nt lor din JUDEŢUL ILFOV 
a fust 61 149

D n aceaită cifră 1 bsrsl1! su obţi
nut 11 654 voturi,

Naţional-ţărînlşti 17.276 vefari. 
Valdlţtti 13 505 voturi.
L'b:ralil d*isldenţi 5433 voturi, 
Naţional Creştinii 4061 voturi. 
S ta itk a d e  fo- 1324 voturi, 
Argentoian’ştii 1004 voturi. 
Radical ţtrin<iti 1056 voturi. 
Gîorglşt'i 4938 ţ oluri, 
iar o listă flră s?mn 80. v.

Senzaţia politici a alegerilor ju
deţene din Ilfov coastă In faptul că 
tn urma rezultatului ob'fnut. PARTI- 
dul LIBERAL ADICA GUVERNUL 
A FOST SCOS COMPLECT DIN

ARENĂ NECÂŞT GÂND NICI UN 
SINGUR MANDAT ÎN CONSILIUL 
judeiEan.

Şaptesprezece loeuri ale rondliu- 
lni au fost obţinute de lista ntţlonal- 
ţlrănisiă, iar 13 mandate de lista val- 
diitft.

IN JUDEŢUL ARGEŞ Inf ârge- 
rea guvernului şi a tuturor partidelor 
adveite a fost mai catastrofală. L'ata 
partidului nation*l-ţărănesc a obţinut 
25.908 voturi,

Lists guvern? mentală 9500 voturi.
Frontul Românesc 2800 vot ri.
isr national creştinii 2600 voturi.

Deci guvernul împreună cu toate 
partidele cari an candidat In aceste 
alegeri, n’a obţinut decât un număr 
ridicol de voturi faţă de cifra masi
vă a listelor naţional-ţări nişte.

Faţă de fiecare dittre listele cu 
cari au avut <ă lupte, lista partidului 
naţional ţărănesc a obj nut majorităţi 
sdrobitoarr,| ridicâniu-se cu 16 000 
voturi peste lista guvernam-ntslă cu 
23 000 votări peste cea a Frontului 
Românesc şi pesta cea gogo-cuz’stj.

Concluziile po lice  din aceste no
ul alegeri judeţene, sunt clare: gu
vernul este complect lipsit de încre
derea naţiunii. Lipsa aceasta de în
credere este mambalată In aşa mî- 
sură, Încât la judeţul care cuprinde 
Capitala ţării, guvernul n’a reuşit s l 
obţină un sirgur mandat de consilier 
fzr îu judeţul curat românesc al Ar
geşului paitdul naţional-ţărănesc a 
obţinut exact de trei ori ztâtea vo'u- 
tii cii guvernul,

A ge 'ţ’a „Havan" crede a şti că 
acum câteva sâiptimlni, Von S:ha- 
cht m’n sterul economiei naţionale ai 
ft îou ănat guvernului german un lung 
memoriu al ndustriaşi'or liberali prin 
care se cond.mna planul de 4 ani 
şi s’a cerut o revizuire a fc treg l 
po’fticl economice. Memorial acesta 
a pricinuit o amărăciune mare tn cer
curile conducitoare ale partidului na- 
ţion ̂ -socialist, îatrm ât a circ&lat svo-

Pectru a ne putea Insă da seama 
de situaţiunea politică electorali a di
verselor pzrtde în acest judeţ, vom 
examiaa rezultatul alegerilor fn cele 
26 comune rurale, In cari partidele 
politice au pas liste cu semnul par
tidelor respective.

Io cele 26 comune, partdul naţio
nal-ţărănist, condus de di deputat 
Vatile Serdici, a obţinut 1737 voturi 
şi 35 consilieri aleşi sub semnul par
tidului. L berslil, singuri, ca semnul 
lor, na au obţinut în aceste comune 
decât 1073 voturi, cu 35 consilieri.

Deasemenea, au mai obţinut libe
ralii ta pact cu saşii 946 voturi, şi cu 
ungurii 379 voturi, dar din aceste 
1325 voturi cel mult 150 s:n l votări 
româneşti, restul fiind voturile m'no- 
ritarilor din comunele judeţului Târ- 
nava-Mare. Lib -raiii ofereau acestora 
în f'ecare comună câte-va zeci de mii 
de lei din bug. tul j deţean, pentru 
subvenţionarea ş o ilor confesionale 
sau a bisericile, fa s h mbal acce- 
ptirei de către aceştia a unui candi. 
dat liberal f! a semnul p u t, liberal.

Celeltlte partide aa obinut rezul
tate cu totul neglijabile, Vaidiştii n’au

nul că guvernul ar fio erai numeroa
se arestări -Intre cari şi a barosului 
Krup, regale indust iilor de oţel,

I«iă care este viaţa sub guverna
rea hitleristă yi care este respectul 
individualităţii. — Astfel acei care 
doresc s l  îşi puni singuri j rgul dic- 
taturei pe grumrz n’au decât să >d- 
miro pe h'tleriyti yi sarogateb lor 
antolitone.

putut obţine, singuri, decât 252 voturi 
şl 4 cons’lieri; coaliţia partidelor zi
se de dreapta: gogîştl, vaidiştl etc. 
su obţinut numai 325 voturi cu un 
singur consilier: Grorglşlli 238 votu
ri cu 4 cons l:eri, gardiştii 90 voturi 
cu 1 cans Her.

Prin urm are: lăsând la o parte vo- 
tusi minoritarilor atât de numeroşi la 
Târnava-Mare (62#) listele partidu
lui naţional-ţărănesc au obţinut, lup
tând totdeauna singure, 1737 voturi 
pe când listele celor.-alta part'de, in
clusiv 1 stele guvernului n’aa obţinut 
de:ât, toate împreună 1978 voturi.

R o m â n i a ,

Ministerul Justiţiei. Direcţiunea Generală
JPut>liouţiune.

D| Tiberiu P. Neustădter, născut la 24 Nov. 1912 în 
oom. Petroşani (Hunedoara) domiciliat tn corn. Haţeg. str. 
Lungă Nr. 30 a făcut cerere acestui Minister de a fi auto. 
rizăt să schimbe pe baza art. 10. numele său patronimic de 
Neustădter în acela de Orăşanu, spre a se numi Tiberiu Oră- 
şanu.

Ministerul publică aceasta, eonf. art. 11. spre ştiinţa 
acelora cari ar toi să facă opozlţiune în termenul şl con. 
diţiuniie prevăzute de alin. II. al zisului articol şl do art. 3 
din legea asupra uumelul din 8 Aprilie 1998.

Marea biruinţă naţional- 
ţărănistă la Târnava-Mare

Pe toată linia partidul nostru câştigă majorităţi impunătoare.
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Aniversarea d. Ed. Beneş, 
Preş. Rep. Cehoslovace.

DI Ed. Beneş preşedintele repu- 
bltcel Cehoslovace a impllntt 53 de 
ani, — Această aniversare ne umple 
tntmile de bucurie, fiindcă ea in 
afară de o biruinţă personală însem
nează birutnti unei ideologii, — bi
ruinţa libertăţii asupra sclaviei, — 
biruinţa intelectualităţi asupra obs
curantismului-

Toi aşa ca preşedintele Misaryk 
yi dr. Bene; se trage dinlr’o familie 
modeşti, situaţie ce corespunde struc. 
turei sociale a poporului cehoslovac. 
El este fiul unui mic agricultor din 
comuna Koslacy. din Bo*mia de Vest. 
L« universitatea din Priga a abiol- 
vit Facultatea de Filosof ie yi de Sa 
dologie. La Sorboca din Paris ş' la 
Şcosla Politici Superioară ş’-a con
tinuat studiile yi ştiinţele sociologice 
şl politice. Pe lângă aceasta fa anul 
1908 |i-a luat doctoratul ta drept la 
Dijon. Concomitent cu aceasta a stu
diat la Londra yi apoi un an la Ber
lin. După întoarcerea sa din striină- 
tate a fost profesor la Şioala Supe
rioară de Comerţ din Prag* şi In *- 
nul 1912 a fosi numit de docent al 
Sociologiei la Uaiveraitatea Cehi din 
Praga. In anul 1915 a urmat pe das- 
cftlul prof. Maaaryk fn srtlinitite şi a 
luat parte — tn calitate de secreiar 
general al Consiliului Naţional din 
Paris — la organizarea luptei Ccho. 
slovacilor pentru independenta lor. 
Ia toamna anului 1918 acest Consiliu 
Naţional a fost recunoscut din partea 
guvernelor aliate, ca reprezentantul 
viitorului Stet Cehoslovac. In a ceas-

Pentru „Solia
dreapta, au fost mai tari, pentru ca 
pr'n rezultatul acestor alegeri, să 
iacă impresia yi s l  aibă ce trâmbifai 
la fel cum o fac vardiytii noşirii din 
judef care se sprijină, ca yi cei din 
alle judeţe, pe organizaţia partidu
lui «Totul pentru Tară*, al cărui con
ducător, marele Căpitan Codreanu, 
pretins yi mare intransigent tn mate- i 
rie de nationalism, iyi împrumută ca
drele. când unuia, când altuia, la 
fel ca un obiect uzual de toate 
zilele.

Dovadă ? Scrisorile din „Solia 
Insinuilăţii", No. 20 şi 21 dm 1937.

Ce rezultă pentru marele Căpitan 
tn urma acestui împrumut de oşti?: 
afacerismul, lipsa unei concer ţii spe
cifice şi originale, imitare yi inspira
ţie dela organizaţiile fasciste fi hiile- 
riste, din a căror sevă se alimen
tează*

îndrăzneala Vaidiytilor de-a de
natura yi fafsifica adevărul yi trium 
ful P. N. T* în alegerile administra
tive, care situează P. N. Ţ., în locul 
1. după guvern, de care-i despart 
cel mult 10 mii de voturi, prin re
zultatul unor alegeri tendenţios alese, 
uifându-se rezultatele dela: Olt, layi. 
BrăHa etc., unde P. N. Ţ. a învins 
chiar 9i guvernul, necum celelalte 
organizaţii, cum sunt Vaidiatii, cari 
în multe locuri au fost inexistenţi. 
Noroc la Brăila, unde cu sprij nul 
Codreeni iilor au obţnut 1685 voturi*

Vasalii guvernului: Vaidiştii yi 
Gogo-Cuz'yiii, sunt capabili de ori-ce 
poneg'ire yi înfrăţire, pentru un suc
ces electoral, — efemer, am putea 
spune.

tă guvernare provzorie dr. Beneş a 
preluat ia 14 O.'tomvrie 1918 retor- 
tul Ministerului de Extern**.

Ei a condus spoi 17 ani politica 
externă a Cehoslovaciei. D«Pă înche
ierea păcii şi-a dat toată silinţa, pen
tru menţinerea şi amplificarea prie
teniilor de pe timpul rlsboiulul şi 
prntru întărirea Micei Antanta spre a 
apăra nouile statute vie Europei Cen
trale. Cea mai mare activitate a des- 
voltat-o dr Beneş ia Societatea Ni- 
ţ'ttnilor, unde a fost ales de do ii ori 
membra în Consiliul Societăţii Naţi
unilor. In anul 1935 a fost ales Ca 
Prey-dinte al adunării generele a So
cietăţii Naţiunilor.

In luna Decemvrie 1935 — după 
ce Preşedintele-L: heritor Masaryk 
din voinţa sa liberi a renunţat la pre
şedinţie — dr. Beneş a fost ales pre. 
şedinţe cu o majoritate copleşitoare, 
obţii âad chiar şi voturile răinor tiţilor. 
In calitatea s t  de nou preşedinte a 
dobândit cele mai mari merite pentru 
asigurarea picii interne iu Cclns’o 
vacia şi prin contactul peisoaal luat 
ca populaţia Cehe slovaciei cu prile
jul numeroaselor călătorii prin ţară, 
a inspirat o Încredere absolută in 
privinţa conducerii Statului, Este un 
fenomen cunoscut, că tocmai în Ce
hoslovacia — deşi azi domneşte o e- 
normă crfzl mondială, cere s’a pro
nunţat probabil de mai multe ori şi 
ia Cehoslovacia — populaţia priveş
te liniştit In viitor şi nu se iveşte nici 
o tarburare social#.

însmuitaţii.
(Urmare din Nr. trecui).

Exemplu vădit in acestâ privinţă, 
ni-1 dă dl Goga, prin pactul dele 
Ciucca, încheiat în 1923, prin care 
naţ:onali8Îul de ultimă oră, cade de 
acord cu leprezentcnţii Ungurilor, că 
„admite limba msghiarâ în just ţe" , 
yi „întrt buinţarea culorilor: royu-alb- 
verde, alături yi împreună cu ste
mele Statului român.

^ n d r o n ic  lr *e ic a .

Groaznicul
accident de caie ferată 
de lângă Braşov,

in 29 Muu noaptea la orele 3 s’a 
înregistrat o groaznică nenorocire la 
o barieră dintre staţiile Feldioara şi 
Apaţs. Ua autcb z de transporturi 
al Societăţii O .kltnd din Sf. Gheor- 
ghe, a fost surprins de trenul acre 
lerat 402 şi sfărâmat. Locomotiva şi 
primul vagon au deraiat. De sub sfă- 
rlm iturl au fost s oşi 6 morţi, 7 mu
ribunzi şl 15 răniţi. Răniţii au fost 
transportaţi la spitalul „Mârzescu" 
din Braşov, unde li-se dau îngrijiri.

Ancheta a stabil t că acarul Tra
tau Gurgiu, deşi din ataţia apropiaţi 
i-a fost semnalată ecerea accelera
tului, n’a lăsat barter*. Staţia Augus
tin a semnal zat prin clopoţel electric 
la ora 2,12 trecerea acceleratului.

D'n cauza accidentului circulaţia 
a fost întreruptă timp de 140 mi
nute.

ŞTIRI.
LOGODNĂ Anunţ®»» cu multe 

plăcere ci dl Dr. NiculiţS M!hS!lă dfs 
tins advecat d n  localitate, fiul dnti 
şi dlui Nicalafi M hîllă a’a logodit cu 
dsoar-s Msrloara Pooovicl f ca dlui 
preot Poiovici d !n Gothitta-Ilia. —

Transmitem pe această cale şi fa
miliei şl ticerilor logodnici felicitării 
rostire.

*

AVIZ. Conform Ord O i. Mintal, 
al I d s *. Nr. 54/1937 din 26 Apriliir 
1933, examenul de admitere tn ctas* 
I-a de liceu, se va ţine, Marţi, 22 Iu 
nle, orele 8 dimineaţa.

Fiecare când dat va aduce cu si
ne urm lfouele acte:
1. Adeverinţă de terminare primelor
2. clase primare; 1. Exlriesul de naş
tere; 3, Actel de botes; 4 Act.il de 
vaccinare; 2 Actul de cetăţenie; 6 
Actul de naţionalitate.

Examenul de admitere ronstă : A. 
D n  două proba « r 's t. Una din lim
ba romtnâ, cuprinzând 10—15 rându
ri dictate dinţi’o carte de citire a cla
sei IV-a primare, la care se v rr a- 
precta: scrisul, ortografia şl punct ia 
ţir. A dona: o probi mă de aritmeti
că de forţa cl. IV primare, la Care se 
vor face inel. 19 Iflnle prinţi’o cere
re timbrată legal.

T*xa eximenuluţ este de Lei 80
Pe durita examenului corcurenlţi 

şi însoţitorii vor primi masa gratuit 
ta internatul liceului coitrn. Liceul 
sre şi fin internat bine aranjit, cu 
mobilier modern nou, care paste o 
eroii 160 elevi.
Cei ce doresc sS-şl înscrie copii în 
internat vor depune cererea separa
tă şi pentru aceatta.

Prof- Aron Demi am 
Dir. lie* „ A Vlaicu" O rJfie,

*
MARELE VOEVOD MIHAI LA 

PARŞOVIA. întorcând a-se spre ţar#, 
ta djumul său M. Sa Mirele Vosvod 
M hai, moştenitorul tronului României 
a fjeut mai multe popasuri tn d fe
rita ţări. Astfel fa Franţa, Bjlgta, Ger
mania şl Polonia. In capitala Polo 
niei, i-s’a făcut o primire deosebit de 
călduroasă. Gasetsie poloneze au a- 
i!at cuvinte ah se 1« adresa M. Sale. 
De rx .: .Varşovia salută cu buctHj, 
pe M. Sa Voevodul Mhaî, vizând fa 
el, nu numai pe reprezentantei ci şi 
fiul Regelui unui popor amic, ci ş! 
simbo ul tinerei generaţii române, 
care ogsnfzată şi disciplinată se pre- 
glteşte să Indep lines S3i îndatoririle 
ce o aşteaptl ta viiter*.

Preyed;niele Poloniei, a decorat 
Pe Măria Sa, cu medalia „Vulturul 
alb* ta gradul cel mai taalt,

Măria Sa, a sosit In ţari, fiind 
primit cu toată dragostea, pe ta m j- 
locnl săptămânii trecute.

Dl NICOLAE TITULESCU, ca
re a p*trecut lunile din urmă în El
veţia fi Franţa, va pleca în luna Iu
nie ta Londra, unde va avea fnt'«ve
deri politice cu persoane conducă
toare d:n Anglia. D?spre o reîntoar
cerea dlui T tulescu în ţară, deocam
dată nu se ştie nimic sigur.

*
MONEDELE VECHI de 100 lei 

mai umblă până 1a sfâytel  anului. ' 
Ministerul de finanţe a dat o ordo- J 
nacţâ prin care face cunoscut publi- I 
cuiul, că banii de 100 de lei, ve h 1, j 
rămân Ia circulaţie până la sfârşitul 
anului, la această vreme ei vor fi în
locuiţi încetul cu încetul prin banii 
noai de 100 lei, cari suci fabricaţi din 
aiuminlu şi caii de câlăva vreme sunt 
puşi ta circulaţie.

UN MILION LEI. Ca tmprumat, 
a încuviinţat guv-rnul pe seama Ca
merei de Agriculturi din judeţul Hu
nedoara, care suma să servească la 
cumplrerea unei nslalaţiunl de cură
ţat lucernă şi trifoi.

ÎNCASĂRILE STATULUI. Ia z> 
lele dels 1—21 Mai ta begetd ordi- 
nar, au fost de 978 000.000 lei, f*ţă 
de 1.018.000X00 lei Câi a’a Încasat 
In perioada corespunzătoare a anulai

teecut. La bug tui Fondul Apărării 
Naţionale, s’a îacxsat suma de 99 mi
lioane lei’ faf* de 97 milioane înca
sată în epoca corespunzătoare a anu
lui trecut. Trebue remarcat tară că, 
în «cent interval, snul acesta *u foit 
mai multe sărbători, tn care caserJile
statului su fost Inrhtae.

•
MOARTEA TRAGICA, a unul 

ropg de clasă a Voevodului M hai, 
Premiantei I *1 cl-sel Marelui Voe- 
*od M hal. elevul D*n M*vrus a mu
rit în urma unei septicemii. Marele 
Voevod şi-a văzut camaradul erl * âad 
Mavrus sărea ps paiul de moatte. 
A fost un moment nespus de emoţi
onant. Voevodul eu ş ’-a putut reţinea 
lacrimile.

As! dimineaţă rămăşiţele pămân
teşti ale Iul Dan Mavrus au fost tran
sportate la C'mitirnl B*lu, unde i se 
va face înmormântarea.

>fc
CÂT A COSTAT CUCERIREA 

ABISIN1E1. Gaveinul Italian a Incre. 
stat zilele trecute, toate cheltuielile 
pe cari le-a ficut cucerind Ab’siaia. 
Ele se ridică la frumoisa sumk de 
13 miliarde de Hre, cari tn banii noş
tri ar fi cam 105 miliarde Iei.

*
UNGARIA SE ÎNARMEAZĂ PE 

FURIŞ. Din prilejul vzitei Regalul 
[faliei la Budapesta, s’a ilcot o para
d i militară unde au d*f-lit peste 20 
m!i de soldaţi înarmaţi. Cu toate că 
U gtria cerea mereu sl-l-se dee voe 
tă ae înarmeze, acum s’a dovedit că 
s’a înarmat pe ascuns*

CUTREMUR DE PĂMÂNT. S’a 
simţ i la B icareşti Dumineca, 23 Mai 
crt ia ora 12 57. Punctul cel mai pu
ternic al cutremurului a fort cam la 
700 k lometri depărtare şi acolo te 
crede că a lost la sdevlr simţit şi 
poate chiar păgub tor.

*

A MURIT. Miliardarul John D. 
Rockfeller, din America de Nord. A- 
cesta prin munci şl pricepere ajun
sese a fi cel mai bogat om al Ame- 
ricii şl totodată şi nn mare ajatltor 
a celor săraci. Deşi era aşa de bo- 
g«t, ducea o viaţă foarte cumpătată 
şi putem spune că acest cumpăt la- 
ficut s l aj r g i  până la frumoasa 
vârstă de 97 de *ni A foit sănătos 
pâaă la zua  mo ţii şi etnd i-a venit 
chemarea de sus, s’a stins ca o lu
minare ia tâieva clipe.

IN ATENŢIUNEA celor ce c ili. 
toresc pe tren. Direcţiunea generală 
a C. F. R. a d spus ca acei călători 
cari vor fi aflaţi In tren flră 4« bi
let, să f e pedepsiţi în cazul întâi cu 
amendă dels 5C0 la 1500 lei, iar fa 
caz de repeţire a acelei încercări cu 
lath soare pAaă la 15 zile. Dacă se 
vor afla In tren oameni beţ', orga
nele C. F. R. îi var da jo* numai de- 
Clt şi îndată :e se va fl observat că 
s.mt beţ».

de 17 luni, rasă zi- 

mental, se află de 

vâ zare. — D o rito rii 

a se adresa la: 

C R A N C IO V A  IO S IF  

com. A u r e l  V la ic u ,

Una casă de fer mică
<le vânzare,
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