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omului nu este o idele de 
dreapta sau de stânga, — cl 
este o intulfe de bun simţ 
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tăzi. Nu se face politică, pe 
câtă vreme oamenii nu se res
pectă reciproc.
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Frontul vaidist
Polit ica .

Nu mă voi ocupa în acest art'col 
de administraţia centrală a Statului, 
care este aga cum cu toţii o cunoaş
tem sau mai precis o simţim ori- 
decâteori suntem revoci să luăm 
contact cu ea. — 0  vo u face aceasta 
cu altă ocazie.

Deocamdată mă voiu ocupa — 
în mod fugitiv — de administratis 
locală, în care vizez în special pre- 
toiii, notarii, perceptorii s* jandarmii 
ad'că acei funcţionari cari vin în con
tact direct gi zf de zi cu poporul.

Dela în ce aut trebvesh să af.rm, 
că din constatările personale făcute 
cu diferite ocaziuni, am ajuns 7a con 
cluziunea că majoritatea dintre aceşti 
funcţionari — onoare si c nste rare
lor excepţii — sunt sau abv zivi, sau 
necorecii. sau nepricepuţi sau negli
jenţi) — gi nu sunt rare cazurile 
când sunt „înzestrat»" cu toate aceste 
•celităti*>

Pentru a ilustra e firma Jiunea de 
mai sus, vo?u h s!ra câteva specii de 
abuzuri ale acestor functonari, fără 
nici un comentariu.

Iată-le:
Am văzut în anul 1935, în co

muna Burjuc, un notar împreună cu 
un târâri, făcând semnul electoral a! 
partidului liberai pe po't'le cetăţenilor.

Am văzut un pretor (cu delega
ţie) colindând comună de comună, 
prntru a îndemna tiranii să voteze 
cu candidatul partidului liberal, — 
Acest pretor nu se mulţumea cu de- 
claratiunile cetăţenilor că îl vor as
culta si vor vota cu candidatul par
tidului liberal, ci pa unii în cari nu 
avea destulă încredere îi punea să 
jure că îs’t t n promisiunea. — Ace
laşi pretor — după alegeri — a dat 
ord n să se ridice materialele sosite 
pentru c'ădirea geodelor în d,ferite 
comune, sub motiv că nu l-eu as
cultat şi n’au votat cu candidatul 
partiduTui liberal.

Am văzut nolar punând la dis
poziţia agenţilor liberali automobilul 
său, pe care personal îl conducea în 
propaganda electorală luând parte 
activă la întruniri

Avem dovezi că anumiţi notari 
ru  făcut promisiuni demegog'ce în 
d ferite comune — ca scăderea im- 
poz'telo», scutirea de diferite amenzi 
clădiri de scoli, ajutoare p*nt?u bi- 
eer ci etc- — bine înţeles dacă cetă
ţenii vor vota cu partidul liberal* —

de: L e o n t i n  P i i r v u  
a d v o c a t .

Deaeemenee, avem dovezi că sunt 
notari cari au făcut affrmaţiuni ca
lomnioase la adresa al'or partide po
litice si în special Ia adresa partidu
lui netionaHărănesc.

Avem dovezi că unii din aceşti 
funcţionari au încercat să «cumpere* 
ţărani f u ’riagi de ai partidelor ad
versare — în alegeri, — partidului 
liberal.

Avem dovezi că un agent de per 
ceptie a  stricat un pod pentru ca să 
nu putem pătrunde într’o comună 
(Lăpugiul Superioi) amde era convo- 
cată o adunare politică.

Avem dovezi cum un agsnt de 
percepţie ameninţa alegătorii — în 
sala de votaie — (sub ochii jude
cătorului care nu vedea nimic) că 
dacă nu votează cu lista liberală 
vor avea de a  face cu el.

Avem dovezi că anumiţi notari, 
au rupt afişele gi manifestele parti
dului nat onaî-tărănesc si în schimb 
împăiteau manifeste de ale partidu
lui liberal.

Avem dovezi că jandarmii au bă
tut doi tineri din comuna Tisa pen
tru „vine* de a fi făcut semnul par
tidului national-ţărănesc, — deşi în 
treacăt fie z ;s fapta nu era a  lor d  a 
altor cetăţeni onorab;li din acea co
mună.

Să mai emlnterc atenţie binevoi
toare ce au avut-o unii dintre aceşti 
funcţionari, fstâ de mine gi familia’ 
mea în toi timpul cât am st t la Ilia, 
suprsvegh'nd cine intră ş’ fese de-a 
mine, îndemnând Şi oprind enumite 
persoane de a mă vedea, s b ame
ninţarea sancţiunilor pe ca:e le îm
p ă c a u  d-nealor cu putere de zei?

Să maikjpomenesc de faptul, că 
aceg'i funcţionari iau parte în cor
pora !a întrunirile partidului liberal 
Si că perzecută pe anumiţi cetăţeni 
cari nu fac politica partidului liberai? 
Găsim inutil înlrucât din cele a ă- 
tate mai sus, oricine îsi poete face 
o icoană clară de ce mai pot fi ca- 
pab li aces{* oolitician», cari mimai 
în timpul liber câte-o dată, sunt s* 
funct onari.

In dorinţa mea de a a descoperi 
cavz:} adevărată care îndeamnă ce 
acegti furct onari să se preteze la 
facte a â l  de înjositoare şi ilegale ; 
am întrebat pe unii să mi explice ce 
demon îi împinge pe calea răului?

( urmare in pag. ///.)

M O T O :
„Solia D rep tăţii" 
fftee m are reclam  
aparatului „Casa- 
nova" dela firm a 
A. F ischer Dncn- 
re  şti.

Este bine ştiut, că acum nu de
mult s a u  întrunit la BtcuregM toti 
Sef't organizaţiilor frontului româ
nesc din întreagă tera având în frun
te pe preşedintele for suprem Alexan
dru Vaida. Asupra celor dezbătute 
nu s a  dat nici un comunicai s* ntcl 
astfel n’a transpirat înafară ceva a- 
s«pra dicutiilor urmate, o dovadă a- 
ceasta, că ele au fost de cel mai 
intim caracter. Nouă însă prin antene 
sprintene gazetăreşti nl-a succes to
tuşi, să aflăm adevărul ascuns asu
pra celor petrecute astfel putem re
lata fără teama de a  putea fi des- 
mintiţi, că în atmosfera plumboasă 
apăsătoare, care întuneca feţele tu
turor celor de fată discuţiile s a u  pur
tat asupra aflării unui m jloc mân
tuitor, care să salveze frontul după 
dezestml funest din alegerile adml- 
n;sSrative dându-i o refortificare mai 
ales acum, când ne pândesc alege
rile generale, deci când se numără 
bobocii venirii la putere.

0  tăcere de mormânt se asezase 
asupra £ dunării, când deodată a lu 
at cuvâ tul popa Dumttra Man, ca
re, vădit cu o inspiraţie propie, deja 
în primele cuvinte a avizat, că el a 
găsit mijlocul eroic pentru re fortifi
carea fionlului care va să fie fluviul 
ma»e îngh tâ ;d toate paraile. Acest 
mijloc ar fi, ca adunarea să decre
teze aparatul „Ca* anova* de talisman 
oficial al frontului şi să obl ge pe fi 
ecare membru a  şi-l acuira p jtrfân- 
du-I !a un Ioc discret, pe ce re H vor 
8ti numai membrii ei între ei. Aceri 
talisman încercat — spunea popa 
Man va da g; gararfa frontului 
o tineretă fără de sfârşit transformând 
chiar gi pe cei de adânci bătrâneţe 
în şoimi tineri, luptători cu depline 
v gori.

Di Va;da, medic de Carieră, mo
mentan a 8t sizat, că idc'a lui popa 
Man, om de at fel încercat în materie, 
— este singura salvatoare astfel şi-a 
Însu8 t-o ser adunarea a primit cu 
înaltă însufleţire Şi fără nici o discu
ţie propunerea părintelui Man recu- 
nos â^du-i coupetenta şi atrbuin- 
du-i specialitatea în chestiune.

Hotărârea aceasta dela Bucureşti 
a avut cel mai mare răsunet In ta*

berele vaidiste, îndeoseb în organi
zaţia din jud. Hunedoara. Dl A. Vlad 
preşedintele frontului vaidist în Ar
deal si jur. vădit cel mai încântat de 
idea confrontishslui său popa Man, 
a  gi convocat de urgentă şedinţa co
mitetului judeţean al organizaţiei pe 
ziua de 2 Oriobre 1937, în care ros
tind cuvântul presidial, în termeni 
plini de vigoare a  arătat si explicai 
că eparatui „Casanova* va fi un re
generator gi un refortificator al fron
tului, peste care nu vor putea lua 
putere alte formaţiuni, impune deci 
tuturor membrilor, tineri si bătrâni, 
să se înarmeze cu «cest talisman cât 
mai curând. In scopul acesta — spu
nea dsa — a si dispus, să se pu
blice număr de număr în gazeta ofi* 
ci&lă Soita Dreptăţii inseratul apara
tului.

Tot* cei de M ă au înţeles rostul 
cuvântării dlui A. Viad. pe care l-au 
aclamat cu o însufleţire de nedes- 
cris.

S’a găsii însă totuşi un membm 
mai curaj os, care a îndrăsnit, să o- 
bserve, că aparatul în chestiune !l 
furnizează A. Fischer din Bucureşti, 
evident un jidan, care nu poate ii 
încadrat în proteefia frontului. Dl 
Aurel Viad l’a dumerit însă pe opo
zant, că atât dsa cât s* chiar preşe
dintele suprem d. A. Vaida s’au con
vins, că aparatul furnizat de Aodlf 
Fisc her e mai — koger.

Prlcoliclu.

Semnele plecării 
guvernului liberal

M, S. Regele când vrea să dea 
senm unui guvern că sa săturat 
de el o face într’o formă de diplo
matică mulţumindu-le de serviciile 
prestate şi aeordându-le membrilor 
guvernului câte-o decoraţie,

Astfel M. S. R-gele a fi dat 
deja semnul de plesare guvernu
lui Dlui Tătărescu acordând mini
ştrilor câte-o decoraţie de adio.

Când s’a aflat de aceasta toata 
ţara a răsuflat uşurata câ acum In 
câteva săptămâni va scăpa 
de apăsarea liberală 
şi va ajunge iarăşi la 
libertatea cuvenită u- 
nui popor demn şi cin
stit ştergându* se cen
zura şi starea de ase
diu.
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Consfătuirea tineretului
n a ţ i o n a l - ţ ă r ă a e s o  d i n  C l u j  
0. profesor oniv. I. G. Petresco expune rolul tineretului io partid

L i Clubul partidului Raţionsl-ţlri- 
nesc din strada Regina Marii »’* ţi
nut o importanţi constituire a tine
retului naţionsl-ţărănesc din Cluj.

L i constituire iu  participat pe 
lingă numeroşi membrii ai organiza- 
ţiei tinereşti d-nii: I. C, Petrescu se
cretarul general al tineretului naţio- 
nal-ţlrlnesc, d. prof. unlv. Victor 
Jinga, prof, Gh. Drwgoş, dr. Aurel 
Bnteanu, dr. Vaier Moldovan, TtofU 
Bagnariu, Victor Iancu Jeg., Iun Di. 
moitache, prof. Ogueanovlci, dr. Vili 
Şerban, dr. Tflrnlveanu, înv. Mitrei 
etc. etc.

Dl prof, Victor Jinga ssiutl in 
mijlocul celor prexenţl pe d» proi. 
unlv. 1. C. Petreacă după care d sa 
araţi rostul consfătuirii, expunând 
apoi pe scurt linia programatică n 
partidului, principiile lui de bază şi 
Încadrarea lui (n viaţa politică, sociali 
şi economică a ţării.

Partidul naţional e pe linia prin
cipiilor isvorâle din frământarea cla
sei ţărăneşti pentru revendicările sale 
politice sociale. Toate aspiraţiile ţă
rănime! se confundă cu însuşi parti
dul nsţional-ţlrinesc.

După ce d. prof. Victor Jlcga trece 
iu revistă toste evenimentele mari le
gate de ţărănime, propune ca eroii 
martiri Hori», Cloşca şi Crişan să 
fie comemoraţi într’o şedinţa iest,vă 
în cadrele tineretului.

In altă ordine de idei d. prof. 
Victor Jinga arată roiul hotărâtor pe 
care ii joacă tineretul Inir’un prrtid. 
Rolul tineretului este ca liniilor de 
program să le dea fiinţă. Tineret»! 
s i  fie promotorul şi animatorul vieţii 
|n partid.

Omagierea lui Aurel Sucol.
înainte de a da cuvântul d-lui prof, 

I. C. Petfescu d. prof Victor Jings 
|n ssmn de recunoştinţă din partea 
tineretului faţă de fostul preşedinte 
al organizaţiei P. N. Ţ. Cluj, Aurel 
Socol, propune s l i se facă cadrul 
altei, şedinţe omagierea.

Tineretul st fie creatorul şl sus
ţinătorul nouel spiritualităţi-

D. prof, unlv. I, C Petrascu luând 
cuvântul arată normele pe care tine
retul treb ae s l le urmeze In cardreîe 
partidului şi «portal p* care tineretul 
trebui să-l aducă la fepta pe care 
partidul o dă întru realizarea progra
mului şi a principiilor fale cunoscute 
din voinţa şi as pi raţiunile unei clase 
dominante In acest stat, clasa ţără
nesc!».

Tineretul naţional ţărănesc din toa
tă ţara şi-a dovedit puterea de mun
că şi puterea de realizare.

Pentruca idealul ţicn esc  să se poa
tă realiza este necesar a se creia un 
climat favorabil care nu poşte fi rea
lizat decât de spiritualitatea ţărănea
scă.

Aici intervine rolul tineretukl. Ti- 
neretul creiszi o spiritualitate. Tine
rii adăugă elanul lor la acţiunea ce
lor vârstnici.

După expunerea succintă a d lui 
prof. I. C. Pctresyu asupra încadrării 
tineretul In partid au urmat discuţii 
la care au luat parte dd. Bucur Şchi
opa, Biji Mircea, Victor Iancu, dr 
A-irel Buteanu, dr. Gh. Dragoş şi 
Augustin Tătara.

Fiecare din vorbitori şi-au expsss 
punctul de vedere asupra friuiui cam 
va trebui să acţioneze tinerelul, pe 
pe teren şi asupra metod? lor de lu
pta pe cari va trebui s i  le întrebuin
ţeze.

Tineretul să fie expresia fidelă a 
principiilor partidului şl forţa dina
mică a lui.

Evenimentele mari şi jertfele fă
cute pentru ţărănime cum a fost acea 
% lai Teodor Alba din S biu care s’a 
sacrificat pentru cauza ţărănească să 
fie îndemn de luptă pentru triumful 
ţărănismului.

Tineretul a hotărât apoi începe
rea unei vii acţiuni pe tpren, «on- 
duse de ideea de program spre înăl
ţarea morală şl economică a ţării, 
prin înălţarea ţărănimii.

Funia în ca sa  
spânzuratului.

Fiţuica lui Aurel Vlad, binecunos
cuta cloacă a  tuturor îmbăEărilor mur
dare, în numărul ei din urmă sub 
titlul: „Fraude, fraude şt iar fraude", 
scrie ceva, ceeace e mare primejdie 
chiar pentru patronul ei. Ea repro
duce articolul: „Cascada fraudelor 
apărut în ziarul „Universul" şi co
mentează» că nu e de mirare, că frau
dele sporesc şi hoţiile înfloresc, fiind
că fraudatorii în cele mai multe ca
zuri nu sunt pedepsiţi, ci aproape 
totdeauna sunt apăreţi şi ocrotiţi, 
când interesele politicienilor pretind 
muşamalizarea lor. Aruncă deci pea- 
tra asupra autorităţilor constatând cu 
durere» că avem o conducere păcă
toasă» care tolerează atari ticăloşii, 
dar avem şi un popor indolent, care 
nu reacţionează fi care pentru beu- 
lură şi mită sprijineşte pe aceia» cari 
jăcmănesc avutul public. Pe urmă 
fiţuica adaugă» că răul este cu mult

mai extins decum am crede şi avem 
lipsă de o sută de uriaşi ca Hercu
les, dacă voim. să curăţim grajdul 
lui Augias de gunoxu.

Este cea mai mare surprindere 
pentru noii că autorul scrisului din 
f ţu că, una dintie cele mai nepoto
lite la foame lichele ale patronului, 
dovedeşte cea mai mare lipsă de 
delicateţă faţă de stă 'ânul său A. 
Viad, vorbind de funie în casa spân
zuratului. Doar lkheaua — autor o 
ştie prea bice,-că vârcolacul A. Vlad 
şi acum e re  banca acuzaţilor în 
procesul criminal pentru delapidarea 
aloi 27» milioane lei, cari constituiau 
fondul grâlui de însemânţare primit 
de camera de agricultură a  jud Hu
nedoara dela ministerul de agricul
tură, fondf pe care vârcolacul l’a 
traficat la banca sa Ardeleana fiind 
acesta în strâmtoare de bani în vre
mea acea.

N i gi dă seema f ţuica, că fapta 
aceasta a patronului ei, prin cere a 
sustras dela desîînoţfunea lor a ' ei 
bani public', pe cari ministerul de 
agricultură cu toate greutăţile finan
cier e ale ţării i-a destinat judeţului 
nostru pe seama agricultorilor noş- 
trii, —eonstîtue şl ea o bucată din 
„Cascada fraudelor"?

Nu-şi dă seama fiţuica, că eşa o 
faptă e una din cele mai ne
mernice ticăloşii, cere atinge din greu 
interesele mari ale ţării, fiind vorba 
de înălţarea producţiei noastre de 
g âu mai ales în ce priveşte cel tatea 
superioară, ca astf 1 să putem învin
ge barem în parte greaua concurenţă 
în exportul grâului, când ţara noas
tră e o ţară per excellentîam agrico
lă astfel exportul grâului pentru noi 
e o prcblemă de extremă Importanţă.

Nu s’a gând t fiţuica, că această 
crimă a  patronului ei, care mai tră
gea şi salar lunar de zecimii lei de- 
la Cameră, mai ating a  din greu şi in
teresele agricultorilor şi a  întregului po
por» din sudoarea cărora se adună pi 
cur cu picur tezaurul ţării, din care se 
împart fonduri pentru grâul de inse 
mânţare?

Nu şi-a dat seama fiţuica:, că 
şi pentru cazul vârcolacului A. Viad 
se potriveşte concluziunea din artico
lul Universului: Cascada fraudelor, 
unde se spune: „Contribuabilul 

copleşi de sarcini de tot felui 
resimtă în fiecare zi un dub'u for. 
Pe de o parte întet venirea unei
noi dări: timbru, marcă postată, ta- 
csă de înregistrare} impozit fiscal, 
comunal etc. fot ce poate elabora 
deficitul de competenţă fi excedentul 
de fantezie; pe de altă parte şt.rea 
că s ’a descoperit o nouă fraudă" — 
cum şi celelalte coicluziuni ale arii 
colului?

Si apoi să fie după vorba fiţuicei

„poporul indolent n’ar trebui să arun
ce cu pietrii asupra «velui-, care a 
jăcrrănit 2 7 , milioane lei, fond pen
tru grâul de îmsemâniarr, pe care 
ministrul de agricultură de!» început 
l a  declarat u.iarg bil edeca dc care 
nu este iertftf. să se atingă nime pen
tru elt scop?

Şi ce zice f ţuica la faptul, că pa
tronul ei era de mult judecat p ntru 
crima săvârşită dacă nu intervenia 
politicianismul generos el liberalilor, 
care din anumit calcul politic l-a 
luat la sân ii său viclean pe vârco
lacul A. Vlad ier acesta şi-a plecat 
canul pe acest sân abandonând 
deodată cu demnitatea de om şi orice 
aversiune şi adversitate faţă de acei® 
cari l’au detracts* od nioară făcând- 
is-1 neom şi cari înşişi au pus la 
cale ancheta şi procesul penal îm
potriva pretinului lor de azi?

Iată, cât de rău î-se stă fiţuicii 
să scrie articoli moralizatorii â ia 
„Fraude fraude şi iar fraude" prin 
care a  atras in tr ig ă  atenţiunea pu
blică la funia din casa spânzuiatu- 
lui ei patron-

învăţătura e deci: ţiţuica să con
tinue cu îmbă!ările, cari sunt elemen
tul ei de viaţă şi la nici un caz să 
ru  se preteze pentru moralizări.

Numai cât noi nu sintern copi
landrii la judecată. Noi vedem prea 
limpede în viclenia fiţuicei tending, 
ca prin scrisul ei să abată cât mai 
mult atenţiunea publică dela isprava 
criminală a  patronului ei, pe care, 
fiindcă necesitatea care, nizuieşte a-1 
prezenta neîntinat cu scelerităţi. Nu
mai câ t: Factum infectum fieri non po
test adicătelea: un fapt săvârşit odată 
nu-1 mai poţi face ne făcut nici chiar 
atunci, când politicianismul I b ral 
er vrea, să-şi scape d n belea un 
nou — client. Vom fi de veghe ca 
strejţ neadormită.

Când va isbucni vulcanul 
în partidul liberal.

Se ştie că ia tot timpul cât au 
guvernai: liberalii In sânul partidu
lui lor au do oiit un vulean pe 
care însă l’au acoperit cu aparenţe 
şl nu l’a i lăsat să Isbmenească.

A tfcl dl Dinu Brâteanu i-a lu
at In ntsme de rău iui Tătărsscu 
faptul că a primit să fie prim mi- 
Distra peste capul său ca set de 
partid.

Dl Tâtărescu în schimb a cău
tat toate ocazluniie sâ se intime 
şi să rete lumii că adevăratul

partid liberal stil iu jurul său.
Totuş liberalii în spiritul lor 

practic nu s’au sinchisit de această 
imposibilitate morală şl de dragul 
de-a rămânea la putere au ascuns 
aceste neînţelegeri, — D nu Bră- 
teanu Insă a promis că Îndată ce 
vor ajunge în opoziţie vor clari
fica situaţia din partid şi-l vor 
puae pe dl T^tărescu !a locul său 
as? fel ca să nu se mal poată în
ălţa de altă dată la demnităţi aşa 
mari peste voia partidului.

S’au scumpit lemnele şi ia Praştie
Gszetele sunt pline de protestele 

cetăţenilor, cari nu mai pot suporta 
scump tea lemnelor. Locu for i oraşu
lui nostru, până ecum d c u r â n d  au 
fost ciute ţi da această scumpete.

Acum însă s’a  abătut şi asup-a 
locuitorilor Orăştiei scump rea exce
sivă a  lemnelor, cere însă nu provi
ne în primul rând din ridicarea pre
ţului de cost al lemnelor, primăriei 
ci mai vârtos din pricina ridicărei
cfirăuŞ’ilor.

Nu tăgăduim că şi primăria a fă
cut »ău» că a  ridicat preţul lemnelor 
tocmai în pragul iernei, lovind prin 
aceestă dispoziţia tocmai în meseri
a ş i  şi ceilalţi locuitori nevo’a ş , cari 
n’au putinta să-şi ech z ţioneze lem
ne cu bani Înainte de venirea iernei.

La tot cazul, că primăria are da- 
toria să ia masuri pent'u ca să 
se mf x msze lemnele ia un preţ ca
re să poată ft suportat şi de cei să
rac».

i ent ucă noi nu putem fi de pă
rerea acelui consilier comunal liberal 
care cu convmg rea şi mare hotărâre 
a  declarat Ir.h’o şed nţă a  consiliului 
comunal dm Orâştte, că in Orăştie 
nu mai sunt oameni săraci şi ne
voiaşi.

Da-ă fiecare sărac arun ă cu o 
peatră în ferestră acestui domn con
silier, credem că s’ar speria văzând 
şî unmărâod pietrile ce iar cădea a-
suara ferestrelor 1 _______________

Abonaţi „Solia4*
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Administraţia şi Politica
(Urmare din pagina l-a)

Răspunsul a fost sirop'u si ore 
cis: politica.

Oare să f e sinceră si adevărată 
această apărare? Io>tr’adevăr politica 
să f e oare demonul, care i t b'igă să 
Infâ^gă dispoz tiunile catfgorce ale 
legilor, să fie nedrepţi cu anumit* 
cefăteni cari nu fac o anumită poli
tică si să facă anumite fapte cari 
sunt incomptabile nu numai cu ca
litatea lor de funcţionari publici dar 
Si cu situaţia lor socială ; — sau po
litica ser veste ne mai de pretext pen 
tru acei porn'ţi din fre  să f e abu
zivi, neglijenţi si necoecţi?

Înclinăm a crede, mai mult afir
măm cu ioaLă convingerea că nu 
politica este cauza acestor năravuri 
rele si urâte care s’au încuibat în 
admin stratia noastră-

Dovada afiimatiunei noastre so
cotim că rezultă cu prisosinţă d n 
următoarele considerente:

1. Toate «basurile şi fărădelegile 
emuţate mai sus se întâmplă de re
gulă sab guvernarea partidului 1 be- 
r a l ; — ceiace înseamnă că nu poli
tica e cauza adevărată, fiindcă poli
tică face şi partidul naţional- ţărănesc 
şi totuşi sub guvernările acestui par
tid nu a’a Întâmplat nici o f«pt| de 
categoria celor arătat* mal sus.

2. O minoritate dintre aceşti func
ţionari deşi tulesc In aceitg atmos
feră şi sub a:el*ş regm  politic totuşi 
îşi îndeplinesc conştiincios atiibuţiu- 
ntie legale, nu se amestecă in vâl
toarea luptelor politice, şl totuşi nu 
li-se întâmplă nimic rău din partea 
nimănui — adică pot rezista presu
puselor presiuni politice, — din con
tra sunt stimaţi şi respectaţi atât de 
popor cât şi de şefii lor ierarhici.

3. Prin dispozi|inni precisa din 
legi, le este interzis s l  iaci peltică 
sub sancţiuni atât disciplinare cât şi 
penale.

4. Eventualelor presiuni pe cari 
le-ar încerca anumiţi politician! fără 
scrupule asupra funcţionarilor, le pot 
fi opuse atit interdicţlunlie legale cari 
li opresc dels orice activitate politică, 
ctt şi protecţia legilor funcţ onarilor 
cari ti pun la adăpost de orice mă
sură abuzivi ce s’ar lua centra lor, 
pentru refuzul de^a face ceiace e con
trar le gUor.

5. Respectarea de către toţi tune 
ţlonarii a dispoziţiuniior 1-gnle — so
lidaritate In bine — care le interzic 
amestece! In luptele^,politice, ar duce 
la impes'biiitatea de a se lua măsuri 
arbitrare şi de şicană contra lor, căci 
a admite contrarul ar Însemna s i fie 
pedepsiţi toţi funcţionarii ceiace nu 
ie  poate nici măcar concepe.

Iată o serie de argumente cari 
credem că sunt suficient d ; ronvin- 
gltoare că nu politica e tti cauaa 
faptelor abuzive săvârşite de act şti 
funcţionari, ci altceva. — Acel alt
ceva se cuprinde în : incorectitudinea 
incapacitatea şi neglijenţa In serviciile 
lor precum şi In dorinţa de parvenire
— picate — pe cari caută sl le as
cundă sub o activitate ilegali şi aho. 
sivă pu8l In serviciul unui partid po
litic, a partidului liberal; — activitate
— care tn adevăr li pune la adăpost 
de o ice sancţiune cât este la eterna 
Statului partidul liberal, fiindcă o ice 
plângere contra lor oricât defondstă 
ar fi rămlne liră urmsre.

In faţa acestei sltuaţiuni se pune 
Întrebarea, cui f^’oisştc această ac
tivitate ilegali şi abuaivă a funcţiona

rilor şi Cî-tî sunt masurile ca *8 im
pun pent'u 8*â"pirea acestei piigi so
ciale. Răspunsul na poate fi altul d - 
ctt că nu foloseşte nimănui. Diu con
tra ştiu că atit întregului cop> de 
fancţionari ( ie d  sl celor rom : •) a- 
supra căruia se restrânge o lumini 
urât?, devenind odor,! 'n faţa popo» 
rulai; cât şi cetăţenilor cari mai su
feri taci f ir i a riposta vlzâud atâtea 
abuzuri n«pedeps;te, dar încep s l fie 
neîncrezători şi nerespectuoţi faţă de 
fancţionari şi cine ştie mâine sub ce 
formă îşi vor revărsa suferinţele mo
rale şi f zice pe care le îndură astăzi. 
Deasemenea strică şi autorităţii şi 
prestigiului Şistului rc m ines', d!c 
cauza acestor abuzuri rămase nepe
depsite, — ceiace se poate deduce 
din desele tânguiri ale ţăranilor cari 
cu glas stins Iţi spun că L g ile  şi 
.domnitorii" — prin Care înţeleg ad
ministraţia — numai sunt cum erau 
odată, aluzie care trebue s l doară şi 
să m'şie pe orice româa conştient.

Faţă de acest rezultat se impune 
tn interesai superior sl Şistului ca 
răul să fie curmat repede şl din ră
dăcină. Şl aceasta se post s lace foarte 
uşor, prin îndepărtarea imediată din 
servicii a tuturor funcţionarilor do
vediţi că au luat perte ia acte şi fapte 
politice, iar aceia în sarcina cărora 
se vor dovedi fapte şi de altă natură 
să fie deferiţi instanţelor repsslve.

Pentrn această curăţire a admi

nistraţiei socotesc că sunt suficiente 
legile existente iar dacă se va dovedi 
că sunt insuficiente, va trebui ca 
prima Lege votată de parlament să 
îngăduie această operă de salubritate.

Partidul Naţional-Ţărănesc are 
obligaţiunea morală s l  facă aceast- 
operă de deparazitare a administra
ţiei pentru prestigiul Statului româ
nesc şi In interesul poporului, — ai
cea sta cu attt mai mult cu cât ier
tarea acordată In guvernările trecute 
a ţoit privită drept un act de slăbi
ciune şi s servit de Îndemn pentru 
noui adusuri. Această grefată nu mai 
trebueşte repetată.

Legslfsmul, bunătatea şi omenia 
conducătorilor aer st ui partid trebresc 
rezolvate pentru funcţionari b„mi, 
muncitori şi cinstiţi, iar pentru cel 
clasaţi ta categoria de cari ne-sm 
ocupat t.i acest articol, nici ua sen- 
t m ;nt de milă ci toată severitatea 
L«gi.

Numai aşa te v i putea curma răul 
care nestirpit, sapă zi de si la teme
lia Statului roicân.

d e : Leontln Pârua, 
advocat

Expoziţia zootehnică 
din jud. Hunedoara.

In săptămâna trecută a avut loc 
Ia Orlştle sub eminenta Îndrum»re a 
dlui dr. Graţian Hfdan medicul pri
mar veterinar al judeţului Hunedoara 
expoziţia zootthnkă din acest an.

Au lust part's peste 250 de f xem- 
plare selecţionate şi s’au împărţit 
numeroase premii. Această expozi
ţie a fost o dovadl ta plus ci pro* 
blema crederii vitelor şi a selecţio
nării lor In judeţul Hunedoara este 
îa plin progros spre lauda îndrumă
torilor sootthniciei Intre cari treb je  
să lăudăm pe Dl Dr, Graţian Hădan,

CEI CU COMUNISMUL

Gazda dîui Vlad în raod in
conştient ne acuză de comunism. 
Am arătat la vremea sa ci atât 
D! M haîsi he eât şl Dl Lupu, chiar 
In anul aresta au tâmosit două 
biseri i în otnunde lor natale, ri
dicata cheltuiala lor. Au arătat 
că D1 Mania chiar lângă cast sa 
din Bădăein are o capelă în care 
îşi face rugăciunile sale către Cris- 
toi peste toate acestea’ckacii dial 
Viad su tre ut cu vederea şl per
severează a scrie că noi suntem 
ca comuniştii intesnaţionalişţil şi cu 
jidanii.

Noi acum îl întrebăm pe dl

Vlad că oare Invitarea dlorManlu 
şi Mihalashs la Alba Iuila şi pre
zenta dlui Mhalach» acolo apoi 
Invitarea de către M. S. Regele 
a dlui Mhalache la manevrele re
gale însemnează o accptare din 
partea M. S. Regelui a prezenţei 
unor comunişti sau a unor sim
patizaţi cu comunişti?

Noi credem că aceasta nu o 
poate menţinea dl Vlad fiindcă ar 
declara chiar pa M. S. Regele de 
comrmis; simpatizant on M. S. Ra
gele este cel mai mare naţionalist 
din ţara Românească.

Partidul naţional-ţărănesc
este singurul indicat s l  vină la putere.

In urma situaţiei politics ce sa 
creiat prin toate alegeri* parţiale din 
ţară s’a  văzut că partdul naţional- 
fărănerc este cei mai puternic dintre 
toate partidele si astfel dacă criza 
de guvern care se va deschide cel 
mai târziw la 15 Noembrie, — se va 
rezolva î i  mod constitutional este 
clar că M S Ragele va chema pai* 
Udul national ţărănesc să formeze 
guvernul.

Toate celelalte combinaţii sunt 
fără ni u un femei fiindcă nici unul 
dintre partidele pe onOziţie nici nu 
se pot apropia ca forţă politică de 
parîidu! nostru.

Deaceia noi aşteptăm cu încre
dere rezol- area crizei şi suntem con
vinşi că partidul nostru In curând va 
conduce destinele acestei ţâri spre 
fericirea şi Înălţarea poporului ro
mân.

Dl Vlad atacă
Cu ocazia alegerilor judeţene, gar

da de fer şi part. totul pentru tarâ au 
hotărât că *3 abpn dela alegeri fiind
că, în Ardeal la asemenea alegeri 
este în joc onoarea politică a d-lui 
lu lu  Maniu şi ei nu ar voi să lo
vească în acela pe care ţara întrea
gă îl crede şi-l recunoaşte, ca cel 
mai cinstit şi corect om.

In acelaş timp insă nu au răs- 
nus nici la ochiadele pe cari He 
trăgea dl Viad împreună cu ciranii 
săi 9> i-au trimes vorbă că plecarea 
dlui Vaida din partidul neţonaHă- 
rănesc este o trădare .şi deaceia ei

garda de fer
în nici »n cez nu ar putea sfi apro
be aceasta.

Când apoi dl Viad Aurel a vă
zut că garda de fer s’a  tinut de cu* 
vânt şi nu a votat cu nici un tră- 
dător, — şi după ce s’a văzut des
coperit In fufa poporului, căruia ii 
spunea până aici cg ar ft pe-o mână 
cu garda de fer, — s’a supărat tare 
pe gardă şi prin gazeta sa «Solia 
Dreptăţii “ a  început să-i înfiunte.

Deaici apoi poate vedea garda 
cari sunt sentimentele adevărate ale 
dlui Vlad fată de e:.

De-ale Primăriei oraşului ORAŞTIE.
In ziua de 5 Iulie s’a ţinut licita

ţie la Primărie pentru a da ia aren
dă moira cetăţii. — Din cite of ii te 
au fost, cea mai urcată a fost a lui 
Ion Drăgan d!n Romos. — Aşa că 
Dl. TnrdXşan casierul oraşului fi Şef. 
de serviciu la Primărie vizând că 
a’a mai rămas moara pe Fin cu care 
o ţinea ds 17 ani cu o arenei \ după 
placul lor, i-a cerut lui D rlgm  (aci 
5000 lei la vadium în plus spanln- 
du-I că trebue 15 000 lei In vadlum. 
—- Drlgan a mai achitat pe lângă ce
le 10 000 lei Inel ede 5.000 lei cerute 
de Dl. Turdlşun. — Atunci dl Tur- 
dăşan i-a spus lui Drigan că întru- 
ctt oferta lui e cea mai mare, licita
ţia rămlne pe el, Dapă Câteva sile 
Dl. Turdişan se duce la Drlgan ca
re se află la moar», lui Sîhaleri 11 
cheamă deoparte ji-i spune în aşa 
fel ca să nu mal audă {nimeni, că 
mai trebue suma de 12.800 lei. pen
tru vadium şl o garanţie de 80.000

Drigan Ion ncpricepându-se a fost 
In stare s l  plătesc! oriclt i-s’ar cere 
de mult, fără să-şi dea seama c i e 
proştii şi speriat de alţii.
Tot atunci.Dl. Turdăşsn i-a spus c i 
e pi ost că a dat atâta pentru moară 
că nimeni n’a dat cât a dat el şi da
că a dat atâta atunci s i  plătească cât 
i-se cere. Noi 11 Intreblm pe dl Tur- 
djşsn csre este ta serviciul oraşului 
Că aslfel sluj "fie interesele oraşului 
şi astfel ţine la venitul şi averea ora
şului, că spune s tors că sunt proşti 
rând dau mai mult. Mai Intreblm pe 
dl. Turdăşan c i are dreptul să se 
ducă la om acasă şi s i  ceară bauf, 
clnd noi ftlm că avem legi şi că tre
buia citst pe cale legală la Primărie 
unde să i se puni In vedere c i ar 
mal avea de plătit (dacă Intradetr 
avea?) să nu fie chemat pe stradă 
să i-se facă socotelile să fie sfătuit 
şi desmfintat.

Un cetăţean al oraşului*

Cetiţi numai „Solia“
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M a  de p i  a § i  Aurel Klad
Cine vrea să ;:ibe o dovadă clară 

de felal cum înţelege dl Aurel Vlad 
s i  vini Intri jutotnl ţf/ănimei şi s 
celor necăjii.

Din judeţul neslro, m  are decât 
să deschidă pagina 3 a  şl i  4 a  din 
nr. 48 al gazetei , Solia Dreptăţii" şl 
pag. 4-a din nr. 43 ai aceleîaş gazele 
fi s i  vădi că toate suni cuprinse 
nnmai ca publicaţii de licitaţie ale 
băncii Ardeleana.

Crede oare dl. Vlad că scoţând in 
licitaţie pe bieţii gridani cari sunt cei 
mai săraci oameni din plasă va câş
tiga aderenţa politică pentru frontal

romlnesc.
Din contra afiessisn nu dovedeşte ea 
dl Vlad ar avea dragoste faţ|d*?po. 
pulsţla jvdcţului pe care o Teditat-o 
şi de pe care a luat dobânzi sfâţla 
zeci de ani d >2 z’b .

împrumutul pe dobândă încă este 
o aolie cu două tăişuri în care s’a 
tăiat dl. Vkd săracul tocmai când 
credea că banca Ini este cei mai de
plin mijloc de constrângere pelftici 
dar publicaţiile de licitaţie cari au 
intrat la inima oamenilor şi aceştia 
na le altă aşa uşor.

Din realizările liberale
din Valea-Jiului -  Petroşani

Se ştie că In oraşul Petroşani s’a j 
fixat alegeri comunale pe ziua de 12 
Octomvrie 1937.

Patra ani de zile, au gospodărit 
comuna Ca comisie interimară, n’au 
încercat să facă alegeri, deoarece şti
au foarte bine că nu vor feşi birui 
tori. Intr’o bună ai, iată osmanii le
galităţii, vor să facă Îs sfârşit de gu
vernare alegeri.

In vederea acestor alegeri part. 
liberal a făcut cartel cu ungurii, c« 
bară-mi cel puţin sprijiniţi de unguri 
să poată scoate vreo câţiva consilieri 
Astfel In sius de 3 Ost. a. c. vânză
torul de sare „Balomiri", ca un fel 
de potracăr necunoscut, s’a prezentat 
In cătunul D a r j a  cu o dsmigearaă 
de ţuică, ca să îmbete populaţia, cu 
minciunile. Grea a fost damigeana 
până la D lrja; dar mai grea a fost 
l-a adus înapoi. Cetăţenii au respins 
otrava liberală şi le-au riispuns, că

| cu deacestea nu ne mai lăsăm noi 
înşelaţi, — destul a fost pâoă acum. 
Ceva mai Interesant, — tot în aceea 
si, s’au dus In cătunul .Maleia" — 
In timpul când preotul slujea In b'se- 
rică şl au produs un scandal extra
ordinar, — înainte de a se termina 
serviciul divin, — un potracăr stă
tea In apropiere cu dim: geana dc 
ţuică, — însoţit de un orb, — sgent 
îndemna oameni să bea, fiindcă aveau 
iară alegeri. De remarcat este: la 
Dârja — damigeana de ţuică au In
s talata  In localul feoslel, la Malesa 
în uşa biserici, — meritul acestor 
ţărani bravi, a fost că au respins a- 
cezstă ţu ic i,-------bravo vouă, ţăra
nilor din Dârja şi c«I din Mulei», — 
ferili-vă 1 de otrava liberali, — cinste 
v o u ă l-------. .

Acestea [suni realizări liberale. 
Ţuica şl minciuna. Stratjf ţuică a mai 
fost şî aceea.

Munţii noştrii aur poartă
Suferinţele moţilor sclavi din paşalâcul „ Micei"

de: Lăzăru N.

In care casă românească n’a pă
truns clntarea de jale a românului 
asuprit şl sd iv lt?

Munţii nostril aur poartă
Noi cerşim din poartă’n poartă

Cântare, care şî azi să repeţi din
gurile moţilor din Zarandul g orio* 
devenit an fel de paşaiâc al societăţii 
„Mica".

£  lucru ştiut că ţinutul Zar and ci
lul este unul dintre cele mai bogate 
ţinuturi ale României şi chiar ale 
Europei în ce priveşte bogatele ză
căminte de aur, Iar locuitorii băşti
naşi .moţii", urmaşii lui Horia, Cloşca, 
Cri şan şi a .regelui munţilor" Avram 
lan ca sunt egali cu ccrşltorul, care 
umblă din poartă ’n poarti. Da moţii 
din Zărind şi azi se sbat şi să luptă 
cn cea mai neagră mizerie, foame, 
goiitate^şi boale sociale, pentrncă au 
fost despoiaţi de drepturile şi ^bogă- 
ţiile strămoşeşti.

Te cuprinde o groază, o spaimă 
şi chiar o durere sufletească când 
priveşti înfăţişarea atât de săcătuită a 
moţilor din Zarand rămssşi şi acum 
In jugul sclăvlel, sth'mbâada-li-ze 
doar numai stăpânul de ieri lai cel 
de aai.

Da 1 Moţii din Zarand aproape în 
masă, sunt sclavii .Micei" care le 
exploatează Ia modul cel mal bar
bar, întreaga vlagă

Ei lucrează din greu zl şi noapte, 
prin diferite întreprinderi ş\ exploa
tări sie .Micei", sunt rău plătiţi, ex. 
paşi la foame, golătate şi lăsaţi pra
dă la secerişul bo alei or sociale.

Şi te Întrebi, oare aceasta o me
rită moţii, care ne-au fost fala nea
mului românesc pantru^vitejia lor?

Soaitea moţilor din Zarand din 
zS ce trece este tot mai grea, tot mai 
nemiloasă, tot msi anticreştină şi mai 
insuportabilă. Şi Iată de ce:

Marile zăcăminte de aur din Za
rand (scopul şi ţinta principală a do
minaţiei de ieii) după înfăptuirea Ro- 
mânlei-Mari, n’au trecut în stăpâni
rea statului român şi acesta la rân
dul lui să le concesioneze moţilor 
cum era firesc şi legal, conform drep
tului stabilit prin tratatul de pace 
dda  Trianon, ci vr’o câţiva gogoţaţi 
cu apucături dibace şi şmechere, pe 
căi lăturalnice şi ilegale, Încetul cu 
Încetul sub pretext de naţionalizare 
etc. le-au trecut toate bogăţiile te stă
pânirea .Micei* unde dl Dr. H. Fiauk, 
Al. Rositzry, I. M*nolovici etc. in 
frunte cu marele fascist dl Octavian 
Gog* s:;g snual sute de milioane de 
pe sărmanii moţi. Aci de minune se 
împacă faşsismul gen Gog* cu mi
noritarii şi jidanii numai bani să k sl.

Mulţi se vor fi întrebând. Cine

este „Mica" acea? Mince-a sărăcia! j 
rând s’a înfiinţat? D« rând s’a îm
bogăţit? Şi iată răspnns-d, care e 
b’ae s'* se ştie.

„Mica" a fost pânl 1* război o 
păduchiossl întreprindere de „'îvsrţ* 
ş! .mică" din vechiul regat, însi gu
vernarea avere scanfij a înzorzonat-o 
cu fm'nsrle bogîţii aurifere din Zi- 
rand, iar *zi, are îa stăpânirea ei, 
peste 4000 de moţi adevăraţi sclavi, 
cad ara fod  deposedaţi de drepturile

j strămoşeşti şi lîsaţi pradă „Micei* 
unde d Gog* cu o mulţime d» vene
tici, au ajun# să ie fte stână ii.

S t ştie, că minele djn Zvrând, au 
au fost exo!o*t*t' ia îimpurtle vechi 
de Romani, «ir moşii noţtr*, şi aceş
tia le-au cxp’oatit numai cu sclavi 
şi urm de. lor să văd pâoă sz5. Az', 
ce^t* de scUvi Istrebulnţuţl la rx i'o i- 
S*rea aceztor mine, s snt moţii din 
Z nrand.

(Va urma.)

f  Dr, L am liu  Petric
Anunţăm cu[ multă durere d e 

stinsul şi iubitul nostru preşedinte 
de onor* al organizaţiei pa t'dalui 
najional-ţirlnesc din Dobra, dl Dr. 
Laurcnţiu Petric a decedat tn fru
moasa vârstă de 80 ani.

Deodată cu el dispare iacă unul 
din generaţia celor mai hoiărlţi şl ne
clintiţi luptători ai id sei naţionale şi e 
vechiului partid naţional dinainte de 
nume.

Organizaţie noastră din Dobra a 
trimis familiei următoarea telegramă:

Organizaţia Partidului 
National-Ţărănesc, Dobra.

Aurelia Dr. Petric

Cluj.

Organizaţia Partidului National- 
Ţărănesc din Dobra cu foţi mem
brii săi, împărtăşesc din adâncul fai
mei marele doliu care a lovii Onor- 
Dv. familie, prin moartea Iubitului 
nostru Preşedinte Dr. Laurentiu Pe
tric, mare sl vechi luptător sl îndru
mător, iubit sl stimat de foţi* Al că
rui nume va rămânea pentru tot
deauna viu în inimile noastre st a 
tuturor Dobrenilor•

Rog să primiţi experslunea con- 
doleatelor noastre cele mal emo
ţionante.

Dobra, la 18 Septemvrie 1937.
Preşedintele org. P. N. Ţ.

G- BABES.

Ş T IR I.
Logodnă. Anunţăm cu ,plăcere Îs. 

godna drăgălaşei dşoare Tanţi Stan- 
ciu flca doamnei şl a domnului pro
fesor Stanciu Zaharie cu domnul 
L'mbiznu loan profesor In Orăştir.

Le transmitem pe această cale 
cele mai sincere fetidtări.

•

Di. advocat Lazăr Dânşoreanu. 
Secretarul general al org. noastre s’a 
relators din concedia şi şl-a reluat 
ocupaţi umile la sediul biroului său a- 
dvocaţial din str. A, Vlaicu nr. 7 

•

Astra si liga anlerlvizionlstă.
Orăste.

Onor. Membrii ai acestor socie
tăţi sunt invitaţi la o adunare gene
rali extraordinară pe Duminecă 24 
Oct. orele 12 d. m. |n sala fert’vă a 
liceului .Aurel Vialeu" pentru z-şi 
alege preşedinte îa locui dlui Direc
tor Aron Demia®, demisionat din 
consideraţii sanitare.

O/ăştie, 8 Oct. 1937,
Victor Iacob.

Vicepreşedinte.
*

Preţul bumbacului e în scădere 
de câteva iuni, pe piaţa mondială. 
Scăderea nu e mure, dur ea merge 
In continuă dezvoltare, deoarece e

mult bumbac In ţările producătoare. 
La noi |n ţară nu se simte o ieftinire 
mai pronunţată a acestei mărfi sau 
a mărfurilor textile. Multă vreme nu 
va mal putea trece, Insă, — cu tot 
cartelul fabricilor textile — ţi preţu
rile vor trebui s i  înceapă a «rădea 
şi la noi.

*

Asigurarea obligatorie a comer
cianţilor si Industriaşilor, Cceace am 
ceru» noi de atâtea ori, azi mâine 
devine fapt. Se va face a de ca obli
gatorie asigurarea comercianţilor şi 
industriaşilor. Decretul-lege despre 
acesta este şi întocmit gata. Nu tre- 
bue decât să se discute asupra ace
luia în parlament şi senat şi 3|. l  is
călească Mi j estates Sa Ragele,

*

Bust lut Berthelot. Cu prilejul pre
zenţei generalului francez Gamelin 
In Bucureşti, se va Inaugura la mu
zeul militar din psrcul Carol un bust 
care să fie o veşnic* amint re pentru 
noi a generalului francez Berthelot, 
marele prieten al României Ia zilele
războiului de Întregire a Neamului. 

*

Examenele de bacalaureat. In 
toată fura s,au preaentat 3573 condl. 
daţi şi candidate «l au reuşit 1506, 
adecă 42 la sută. — In sesiunea din 
Iulie procentul celor reuşiţi a fost de 
52 la sulă.

*

Nu sunt Ingineri români ?Mai mul
te firme industriale au declarat în 
zilele trecute că ele voasc să angr- 
jeze ingneri roirâni, conform dorin
ţe; ministeriale, dar nu găsesc. •— 
Se poate, să nu mai f e tineri ingi
neri fără posturi?

*

Un porc minune. care cântăreşte 
740 kgr. având 2 m. ş! jam. lungime 
a fost adus In locul viran din faţa 
bazinului de fnot din localitate pen
tru a fi vizat de populaţia oraşului. 
Trecând să vedem şi noi, am cons
tatat că îatr’adevflr porcul cu pricina 
e o m nane a secolului. Ei a fost 
crescut îatr’o crescătorie de porci din 
judeţul Goij. Acum are etatea de 3 
ani şl după precizările medicilor ve
terinari el va mai trăi vreo 7 luni. 
.Porcul minune" e aşezat îatr’uu ca
mion anume construit. Din pricina 
grisimei, nn poate sta pe picioare 
decât culcat pe o parte a corpului, 

•

M a tiii
„Ardeleana^

A se adresa la adm. foii „Solia".

Cetiţi numai „Solij r
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