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gyyem care recurge la 
căi pfetffel pentru a-şi asigura 
popularitatea aparentă, prin 
modificarea legii electorale şl 
prin desfiinţarea semnelor ve
chi electorale, este un guvern 
cire se simte skb şi duce 
frică de adversarii săi.

R e d .  ş i  A d m i c d s t n i ţ i a ;  

Str. Gh, Bariţiu No.
Telefon : No. 14 — Or&ştie.

Apare săptămânal auh Îngrijirea 
unui comitet de reducţie.

Director: Dr. ALEX. HERLEA

A B O N A M E N TE :
pe 3 luni 3o lei — pe 6 luni 60 lei — pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an. pentru inst. şl Aut. 2oi pe an 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

Ne j uô iiii
de-a Ţara?

Au luat parte paste 2u00 fruntaşi din plasele Orâştie §1 Geoagiu.
Cuvântările dlor Or. Alex. Herlea, 
adv. C a r i i .  Voişann, prof. 8a- 
moilA Ciuma^iu, loan Lnpu- 
ţin, Iosif Stoica etc.

Toată lumea a rămas extrem de 
indignată când a  aflat că guvernul 
a  mod'ficet ptin surprindere legea 
electorală 8! rând a ef at de noul 
plan strategic electoral al gugernului
gOgO'CbZ'St,

In ce corstă acest nou [lan?
1. Să stabilească ordinea listelor 

electoale în Bucureşti P<ntru toată 
lire, pentru a ocoli eventualitatea d> 
a nu se putea depune drept lista Nr. 1 
în unele judele lista guvernamentală.

2- Â desfiinţa semnele electorale 
pentru a crea noile semne prin pun
cte. dintre cari cel mai sm plusem  i 
să 1 es’gure pe seama g ivemului.

Oe ce aveau nevoie de aceste 
schimbări în rânduielile electorale ?

a) Ord nea listelor electorale trebuia 
determinată pentru toată ţara în Bu
cureşti fiindcă provincia gogo-cuz's ă 
era atăt de dezorganizată încât, cel 
pu{in în unele regiuni, guvernul nu 
putea lua concurenta promtitudinei 
depunerii listei chiar din lipsă de ca* 
dre suficiente.

Depunerea listei guvernului la un 
loc ulterior în unele judeţe ar fs în
semnat să sufere prejudiciul pe care-1 
sufăr toate partidele cari nu depun 
listele de asemenea fel ca să ajungă 
pe pag. I ai buletinului de vot.

Azi trădătorul Armând Căl<nescu a 
crezut că printr'un act de g'retenie elu
dează cu bun succes celelalte partide.

In afaiă de aceasta guvernul a 
avut tot interesul ca î i  nici unul 
dintre judeţele dm tară partidul Na 
t onal-tărănesc să nu depună listele 
sale deaaemenea fel ca să f/gureze 
pe pag. I al buletinului, crezând că 
prin aceasta abate o bună parte a 
voturilor dinspre partidul net onal- 
tărănesc 8? dmsDre dl Maniu.

Astfel eu adus prin surprindere 
această modificare a  legii electorale 
prin care listele se depun la centru, 
ca partidul neţ'onal- ţărănesc să nu 
ttie de planul lor gi să nu se gră
bească cu depunerea listei pentru 
asigurarea unui loc pe pag. I, — cari 
locuri le-au ocupat alte part de.

In toată tara, partidul naţional- 
tărănesc, derând a prins de veste 
că liberalii vor să fixeze alegeri a 
străjuit cu oamenii săi de încredere 
ziua gi noaptea la toate tribunalele 
din tară ca  să poată depune la timp 
potrivit lista gi să îgi asigure un loc 
bun, pe pag. I. — Câ.id deodată 
auzim că prin surprindere gogo-cu- 
g’ytii au modificat legea electorală gi

listele se depun la B curegt.
b) Guvernul a  m i avut lipsă de 

desfiinţarea semnelor electorale fi
indcă popoTul era obişnuit cu sem
nele lui vechi, pe cari le cunoştea 
bine de ex. cum este roata lui Maniu.

Au înfiinţat puncte. F.ecere partid 
va avea atâtea puncte a căţea listă 
este pe buletin.

Guvernul gi-a asigurat(1)un punct. 
Ei crede că multiplicitatea punctelor 
încurcă pe alt gătorii neştiutori de car
te, gi Ii atrage simplicitatea unui sin
gur punct care este ai guvernului 
si esifel vor câştiga gi cu acegt arti
ficiu al semnelor noi o bună parte 
din voturi.

Desigur această modificare na ar 
tinge îa merit spiritul legii electorale- 

Modificările privesc chestiuni for- 
male, — dsr modificarea este sem- 
niflcallvâ pentru starea de gândire 
gi moralul acestui guvern-

Un guvern neîncrezător în forţele 
sale proprii, se vede obligat a re
curge la viclenii gi mc te de şiretenie, 
ca să spereze o majoritate parla
mentari.

Pentru viata de Stat serioasă este 
un pericol îngăduirea acestor jocuri, 
făcute fără răspundere gi din spirit 
socotit de viclenie, cu să se câştige 
o partidă pe cale piezişe-

Ne rdtcăm hotătîi în coutrs unor 
asemenea acte, st avertizăm guver 
nul, că Ţara nu le tolerează, fiindcă 
un guvern na e pus la cârmă pen
tru a se juca de a Ţara, aidoma u- 
nor jocuri, cart făcute bine sau rău, 
nu pot avea prea mare interes> 

Land e vorba de Ţară, trebue să 
punem maximum de devotament st 
maximum de acţiunea pentru conso
lidarea et si nu desirămaiea el prin 
acte cari sunt privite de toti oamenii 
serioşi, aga cum sunt privite adele 
în legătură cu mod'ftcarea legii elec
torale-

£>r. Alex. I lerlea.

P e n t r u  o r g a n i z a  ţ i i  
l e  d in  A r d e a l  şi R a n  a t  
a l e  p a r t i d u l u i  IN a ţio -  
n a i . Ţ â r ă n e s c .  Pe tulaiim- 
pul absenţei din (ara a dim Mi- 
naiu Popovleiu, to aducerea orga
nizaţiilor de dincoace de Carpaţi 
ale partidului Naţ oma-Ţârane.-c a 
test preluata de către dl prof, u- 
niv, Dr. VALER MOLDOVAN, 
vice-preşedinteie pentru A;dial ai 
partidului,

Peatru Dumineci !n 16 Ian, 
a. c. au fost convocate U Orâştfe 
comitetele comunale d a plasa O- 
răştfeşl Geoagls, cari trtbalau să 
ţină o şedinţă îa care să se dis
cute situaţia politici la faţa nou
lui guvern. Adunarea urmafsă se 
ţină !n . ala mkă a hotelului „Cen
tral* din loc.

Spre marea bucurie a condu
cătorilor partidului nostru au ob
servat că afluenţa participanţilor 
a fost aşa de mare încât sal® pro 
eetată nu a fost încăpătoare şi a 
trebuit să fie desch să sa!a mare 
a teatrului „Central* care în ă a 
fost ntîas- pâtoare.

Au participat peste 2000 de 
ftuntaşi delegaţi din «ele 70 de 
comune a celor două plate Oră- 
ştie şi Gco.gtu. — Atfol arintr’o 
şedinţa de couitet s a deavoltat 
o mare adunare popul.ră.

In afsră de oratori cad au 
luat ioc ia t ibunâ, am mal remar
cat în asistenţă prezenţa d o r:

P.eot Sodoi, preot Viortl Mun
tean, preot V,rgil BârbuUţ, pre
ot Stb. Bânaţeaa, Constan
tin Buduiu, Ion Preiecan, Borcan 
V. Buda Iosif Dtfgan. loan, 
Cranciova losif, Pâr van Nic. Uri- 
eşu Ion, piecam şi toţi p eşedinţii 
n0 foii de o gan zafi comunale.

Pr mai s lust cuvântul cinul dr- 
Alex- Herlea care salută adunarea 
muif urneşte truutaşllor noştri! siteni 
peatru ataşamentul care îi arata par
tidului naţional-ţarăuesj şi diui laliu 
Maniu prm participarea ia aceattl 
adunare.

Dânsul msi elogiază personalita
tea celor 4 preoţi veniţi la aceasil 
adunare a căror prezenţă însemnea
ză mai mult ca ori sănd o confirma

re a luptei partidului nostra pentrn 
morala creştină In viaţi publică şi 
privată,

Dupl des:hlderea făcuţi de dl 
A!r x Herlea îa cuvântul dl adv. Gh. 
Voişanu preş. org. oraşului Oriştle.

Cuvântarea
diui adv. Gh. Voişanu.
Ţin s i anunţ că dl protopop Pa- 

veloaiu lipseşte pentrucă e bolnav, 
iar că dl Coi. Baucescul şl d-sa lip
seşte momentan Insă va sosi msi 
târziu.

Şi din partea mea am aceiaşi bu
curie câsd constat că toţi şefii de or-

Adv. Gheorghe Voişanu.

ganfzrţie au rispuns apelului nostru! 
Oameni n ştrîi se momesc azi pe 
toate drumurile. Prezenţa Dvs. aici 
arată că ţineţi la dl laliu Maniu,

Bjuinţa adevărată e a acelora car. 
asemenea lui Iiuî îşi poartă crucea 
ştiind că vor birui.

Ne-am înşelat (n speranţă gi In 
aşteptţri, Ştiţi lupta care s-a dat In 
trecutele alegeri, faţă de regimul care 
a errz at ca această ţari e o moşie 
a tor. B ruinţa dela 20 Decemvrie 
1937 le a arătat voinţa ponorului şi 
a dărâmat guvernul lb îra l. Atunci 
urma să vini la guvern partidul ur
mător Cu cele mai multe voturi adică 
partidul N iţioual Ţărănesc. Aici e fap
tul că ne-am înşelat în aşteptări şi 
ne-am trezit cu an guvern care nici 
nu se ^aştepta nimeni, cu guvernul 
gogo-custst Prima pecete a acestui 
guvern e a trădării căci acest partid 
s-a format din trădători cari s au 
vândut pentru un blid de liote. Cum
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Iada trlditorul na a birui», nid ace
ştia na vor birui. Guvernai Gog* a 
Încercat ră introduci fa popor co
rupţia trădării, Ei Încearcă pe toate 
Ciile a* câştige aderenţi. Aceasta nu 
le adace nici un beneficiu pentrucâ 
cei cari trâd tasl sunt llpsijl de va
loare moralii şi f ir i valoare morals 
nu pot face bine ţării. Guvernul gogo- 
csaist a anunţat c i vor face s i dis
pari evreii din ţari. Ca ai dispari 
evreii ar trebni s t ia m ituri contra 
capitaliştilor. Ca câteva brevete luate 
dela evreii de pe sate nu insemnea- 
aă c i au introdus reforme.

Noi aşteptim gata lupta faţi de 
ei şi daci am eşlt înviegâtori faţi de 
liberali, vom eşi şi faţă de ei. Vom 
Învinge pentrucâ luptăm pentru cre
dinţi sfântă suaţnuti de dl Iuliu Ma
nia şi anume e i poporul trebue con
dus prin reprezentanţii aii. FaC apel 
la Dvs. Cum aţi fost pâai acum sol- 
daţi şl ostaşi neclintiţi al acestui par
tid şi in viitor ai fiţi şi veţi fl tot aşa.

Dupi cuvintarea dini adv. Gh. 
Volşana urmeasi la cuvânt dl loan 
Lupnţia.

Cuvântarea 
dlui loan Lupuţiu.
Domnilor şi fraţilor 1 S-a scris de 

toate tiarele interesate şi s-a vorbit 
de toati lumea ci dl Iuliu Mania na 
ar fi dinastic, adică cl e in contra 
monarhiei, ci n-ar fi roaaln şi na
ţionalist, a trebuit s i  vml nn cont
rar prin concepţii şi ideologii, di 
Codrcann care s i  spâni lumii c i nu, 
nn e aşa, că din contra dl Iulin Ma. 
□in  e cel mai monaihic, cei mai na
ţionalist om.
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J  Noi vrem
s i vie la conducere acei pe cari li 
voeşte poporul. Nn v i uitaţi după 
cei cari umblă după Invit teii cari 
snnt trecătoare. Cinstea române. Fiţi 
statornici, lupta ţi pentrueft dteplalea 
va învinge. Iuiin M*niu luptă pentru 
dreptate şi Domne sen va face s i  m. 
vingft dreptatea,

Dupi cuvântarea dini loan Lu- 
puţin urmează la cuvânt dl Iosif Sto.ca.

Cuvântarea 
dlui Iosif Stoica.
Guvernul dm 1933 a venit cu di

ferite puncte. Cenţi olul averilor. Nu 
mai avem bogaţi pe nedreptul in 
ţa ri?  — Armament. — Au stricat 
contractul făcut de N*ţ:oaai-Ţârini|ît 
pentrucâ ai faci un altul nou caic 
să le aduci d fetite şpeiţurl.

S i trecem peste acetica. A venit 
al doilea guvern a dictatorului T i- 
lire seu. A fost trântit prin însăşi vo
turile poporului. A venit guvernul 
goga-cuzs, guvern care in alegerile 
dm 20 Decemvrie 1937 a primit 40 
de deputaţi mai puţin cu unul. Nc 
Întrebăm cum vin 40 de deputaţi ai 
ne conduci pe noi cei cari am scos 
135 de deputaţi cu toate cl liberalii 
aiceau c i numai 100. Nai Naţlen&l-

Ţirinfstii sm avst ca oposiţionfşti 
120 mii voturi mai mult ca acei cari 
au urmat dupi noi.

Goga a promis c i ia brevetele 
dels j'dani, c i desitaţeasă cartelurile 
ete. Peste câteva sile a sch'mbat de- 
claraţtanile tale: Iau numai dels ji
danii de pe sate. — CM unde sunt 
mai mulţi j'danl, pe sate, sau la o- 
rsşe? El cred ci cu promisiuni f oi 
s i  ne duci de nas.

Cu col n’au votat j’dsnii, ungarii 
şi saşii cari au prim ţ dels guvern 
40 de milioane. Ne Intrebţm ci de 
unde g’au luat aceşti 40 de milioane. 
Noi numai cu voturile noastre am 
câşt'gat şi vom câştiga. Mergeţi, spu
neţi pe sate c i minciunile lor nu mai 
prind. Roata ne duce la biruinţl.

Dupi cuvântarea dlui Iosif Stoica 
urmeasi ia Cuvlnt dl p> of. Samoiii 
Ciumaşlu.

Cuvântarea dlui 
prof. Samoilâ Ciumaşiu.
Fraţilor, ştiţi c i in urma schim

bărilor din luna din urm i a fost a- 
dus la guvern partida! naţional-creş- 
tin al diul Goga, partid necerut de 
poporal român. Pe dl Goga II cu
noaştem toţi din alegerile trecute, e 
cei care a vâtssl sângele ţăranilor 
noşirii dela Ruşi. Dl Goga cu naţio
nalismul său a impiedecat pe ţăra
nul român si-şi Împlinească un drept 
ai ligii. A vărsat sânge de ţlran ro 
mân, apoi a ficat acel pact ruşinos 
dels Ciucea.

Chiar şi acum dupice an depus 
j arămiului s’au dus de au vizitat pe 
episcopul reformat dels Cluj yi dels 
Oradea. De ce nu au vizitat pe e- 
piscopil români?

Guvernul Gjga-cuxa e ca un sac 
ce au început sa-i coase acnm 6—7 
ani. Până acum ,s’a cam ciuruit şt 
astfel l'au intois pe dos ca a i cap: te 
o faţă nouă şi s i  inşeic cfi el lumes. 
Au avut ncvoe de petece sâ’i petc- 
ccascâ şl au g&s.l petecele şi l'au 
cârmit. lns& s.cul cârpit tot sdramţa 
rămâne. E un foc de pac şi noi nu 
ne încredem in ei ci mergem tot 
Înainte pe drumul ce n.-l-am croit.

Partidul nostru e naţionalist şi ţă
rănesc. E un partid democratic^cm- 
slil care nu kfurâ vomrlle şi respectă 
drepturile. Partidul nostru iubeşte pe 
Rt ge şi vrea ca R gde  nostru sa 
trăiască mult şl bine. Dar pkrtidui 
nostru spune dim G-rga tare piouiie 
s i  scoată j danii atari dm ţari, ^

1 uiiu Mauiu e cei mai monarhic 
om. Dacă e împotriva jidanuor nu 
msemacazâ că e impotnva Regelui.

Faptul ci v’aţi strâns lut. urs nu
măr aşa de mare ne dovedeşte că 
sângele apă nu se face. In Dvo.sirâ 
e demnitate, respect şi scntcţl un 
popor confim. Ţara şi poporul e li
ber şi vrea sa iaca ceiace face.

Să nu vă deşeuri»j «ţi in luptă ft 
să nu vă lăsaţi amag.ţl. — Datoria 
noastră e lopti, viaţa însăşi e o lupta.

Ca Dumaescu înainte la lupta 
pentru drept st.'.

Cuvântarea dlui Dr. Alexandru Herlea.
Domnilor şi Fraţilor!
Deşi am anunţat ci voiu face o 

expunere mai larga asupra s n aţiei 
pontice, tot ce aţi stall p in i acum 
nu au lost decât expuneri de acest 
fel şi spre marea mea părere de rău 
va trebni a i fiu moil mal scurt, va

trebui mai mnlt s i  recapitulez cele 
spuse de domnii dinaintea mea.

Intreigi Ţara a’a sgudait rând a 
visul câ împotriva constituţiei guver
nul Tătărescu a rămas la putere. — 
Toati lumea a spus atunci ci e o În
călcare a spiritului constituţiei noa

stre. La alegeri poporul a arltitd lu i 
Tdliresin ci cel dinlllu stipâafn ţari 
e poporul.

03 te a căzut guvernul 
liberal al dlui Tătărescu.

Guvernai Tâtirescu n’s 
întrunit in alegeri cele 40# cerate şt 
a trebuit s i demislonese. Aceasta se 
datoreşte înţelepciunii politice a dlui 
Maulu — care a ftent pactul de ne. 
sgrlalsme cu dl Codreanul! Gh*orge 
B ătîanu. Dl Maniu şl-a dat seama 
ci guvernul poate fi doborât numai 
prin nnire cu partidele opoziţioniste 
in scopul respectului constituţiei.

Pentru noi s’au arltat zorile ls- 
băosti in dimineaţă de 21 Dec. 1937, 
răn i g ivernul Tătărescu a claut. D. 
Tătărescu se credea aşa da tare in
cit nid nu a crezut de cuviinţă s i la  
Contact cu poporul. A crezut ci e de 
ajuns dacă ţine o cuvântare Îs radio 
şt ci toati ţara l’a ascultat astfel.

Pe dl Maulu l'au uprlt să 
vorbească la radio ca să nu 
se audă adevărul.

Dl Maniu când a vrut s i vor
bească la radio, ca sil audă şi pe el 
Ţara şi străinltat*a, l’au oprit. Daci 
nu se temeau de adevăr de ce nu 
l’au lisvt să vorbeasci? Daci l’au 
Închis porţile dela radio, cuvântul lui 
totuş l’am dus toj- din om in om. —

Dr. Alexandru Herlea.

S’a răspândit ca un H g e r  cuvântai 
de luptă a diul Maniu. G ivernul Tâ
tirescu şi-a primit pedeapsa. Un gu
vern niscai din nelegiuire e mo:t 
prin Înşişi naşterea Ini.

Guvernui Goga asia născut 
tot din nelegiuire.

La fel gu
vernul G»g*. E un guvern de pete
ce. Dl Tttăicsco a cerut Încredin
ţare dda Regele sleind c i el are 
50#  din votări la alegerile comuna
le ş jideţene şr M .jestates sa l-a dat 
prucj s |  dovedească. Rezultatul ale
gerilor ia  făcut de ruşine pe di Tâ- 
tarescu. Poporul şi-a «pus cuvântul. 
Guvernai nou al dini Goga a avut 
9 #  pe ţari, deci ca siâe mai puţin 
nn ponte avea just f care de guvernare 
fi de putere. §i atunci Întocmai omului 
bolnav şl-a dat cile va injecţii pen- 
truca s i  la v.aţt noua. Insa in Io» s i 
ia injecţiile voioţli poporului a luat 
ale trădătorilor paitidului Naţto- 
nal-Ţaranesc şi Vaidist cari an rupt 
dela noi dtn Vethiul-R«git 4 per
soane şl dela VaidiŞlitoldin Vechlul- 
Regat iar 4 persoane. Aceştia erau 
tot oameni cari nici ciad in partidele 
tor nu ar fi ajuns la vre-un loc aşa 
de important in conducerea Stalului.

Gu ce au fost plătiţi trădătorii.
Drept preţ ai trădiiii lor dl Goga 

ie-a dat tâlc ua minister şl a sitei am 
ajuna c i miniştrii aunt mail mai 
mulţi ca sub l.bertli şi nenumărat 
mat mulţi ca s .b  guvernarea naţio- 
nal-ţarinlatt. Trâdaiea-i un act imo. 
ral. Un guvern care se bazează pe 
imoralitate este mal dinainte sortii 
petrii şi noi nn putem avea incre- 
dere in el.

Dl Codreanu întrebat de mai mulţi 
gazetari a răspuns că in alegerile 
viitoare guvernul Goga va lua «1 mai 
puţin decât guvernul liberal înfierând 
aspru actul trăcUtorţ’or.

Dl M hilathe a dus la şedinţa co
mitetului execativ central din Bucu
reşti un ţăran bătrân pe care l’a a- 
rit«t tituror. — .Uite v’am ades pe 
mo? N |ă d la Argtş care de 15 ani 
a venit intr’sma",ştmi-a spus: , 3 .  g* 
de seami d-le Mihilache, ci Armând 
te trădeazău. Ea fio că l’am cresnt, 
fie că nn l’am cresct, i-am răspuns: 
„Când te duci in pădure ua Ins sm
ucii msl dinainte aibarile ce se va 
usca ci aştepţi să ae usuce şi apoi îl 
tal*. Tot asdel cu Cei cari ne-au tră
dat. Am aşteptat să se usuce arborii 
şi apoi i’am tăiat. In tocmai cum plu
garul îşi curăţă g âal de neghină, tot 
astfel am curăţ t şi noi negh na din 
partid. Să sicem dar ca bucurie: 
„Bme ci ne-am scăpat de usci tari, 
bme că ne-am cnrlţaţ neghina".

Guvernul încearcă să amă
gească oamenii cinstiţi.

Noul guvern incearci s l  prindă 
oamenii cu diferite apucători. Cu co
misii interimare şl disoivarea consi
liilor. Dacă anntem convinşi c i ga- 
vernul e venit pe cale ilegali, câ e 
rău pentru ţari, c i trebue s i plece 
in curind — nu putem ai ne facem 
uneltele lor, Fiind c i ţăranii nostril 
cari ar întră In primăriile gog.ste, 
Când vor veni In propagandă pe ga
ls, va trebni să-i primească pe re
present an ţii Io**, nu pe noi. Datoria 
oricui e ca să lupte pentru izgonirea 
guvernului prin (nvmgerea noistră. 
Pentru Dvr. nu are valoare câ atiţl 
2—3 sipttm lni la primirle, faţi de 
cinste, omenie şl statornicie.

De omenie e acela care s ti stâlp 
neclintit la locul atu. Sunt însi ca
sări speciale In câte-o comuni şi a- 
celea vor trebui judecate cn apro
barea partidului dela Centru. Noi in 
astfel de caşuri vom şti ai d |m  a- 
probarea cuvenit).

Guvernul trebue să plece 
cât mai curând.

Credem ci guvernul nu va ajunge 
s l faci alegeri. El are greul!ţi exe a- 
ordinare. Iu politica internă v ea ai 
Introduci dictatura. Noi ştim Insă ci 
cinele face acte abnsive va fl trântit 
de voinţa poporului. — Acest partid 
c«re abia a avut majoritate de peste 
10# In 23 judeţe din 72, cum va 
reuşi s l  ia 4 0 # ?  Cite acte abvz ve, 
iftie ilegalităţi va trebui s l  faci ca 
si-şi as.gure majoritatea parlamen
tari, Câte comune nn le va opri dels 
vot şl câte nu le va daclara conta
in .nate pentrucâ s l  oprească poporal 
să votase. O ştie aceasta şi streină- 
tatea.

Ia politica externă vrea să ne a- 
batl dela prietenia statelor cari ne 
apără graniţele. Nu se Întreabă in 
politica externi de ce regimuri şi de 
ce guverne sunt conduse acele state 
ci se Întreabă cari state ne asignri 
int'gntatea. Ţările cari vor pace sunt 
cele carora nu le trebue pământ ro
mânesc. — Când guvernul va abile 
prietenie spre o direcţie a acelora 
cari vor râsbo.ul, acest guverne pri
mejdios pentru ţară.

Iată de ce credem c l guvernul 
va pleca in curind. Dela 1 Noemvrie 
1937 nu se mal Încasează impozite 
directe, datorită spiritului din perioa
da preelectorali. — Peste două luni 
gospodăria statului va fi o gospodă
rie compromită. Ne-a foit d-sml gu
vernarea Io g» şl destul uc-a făcut 
ţara de ruşine. Ne ajunge o experi
enţă şl nn ne mai trebue altr. Peste 
două luni ce se va întâmplă dacă gu
vernul nu va mai avea cu ce s l  plă
tească salariile, etc. şi as va petrece 
ca sub guvernarea lorga, adica vor 
plăti cu bonuri cari na valozeasâ nici 
aproape de nominal. Acestea sunt 
marile dificultăţi.



Nr. 2. S O L I A . Pag. 3. ^

Guvernele după legile ţării se 
casc din două voinţi de o potrivă 
d$ puternice msi mult voinţa na
tions ă şi volnis M. S. Regeiul.

Când un guvern de eri se sa
şie curmi din voinţa naţlomlâ 
esfe un g^vera necoostuţlosal ve
ri t priu forţa de jos, fără aproba
rea R gelul, — care deci este un 
guvern revoluţionar.

Când un gnvern se naşte nu
mai din voinţa M. S, Regalul a- 
„e!a eite un  guvern personal al 
M. S Regelui un guvern necoa 
simţit de popor, Iar ori care gu
vern ne OâSimţit de popor ca sa 
poată conduce acei popor trebue 
să se transfoarme în guvern de 
dictatură, adică de «pâstre a 
acelora cari nu-1 consimt.
- . Atât guvernul Tătftrcscu pe ca
re l'sm tiâtit în alegerile dl a 20 
Decemvrie 1937 câi şi actualului 
guvern al dim G g i au fost gu
verne personale ale M. Ss Rege
lui fiindcă nici unele distră ele nu 
au fost consimţite de popor.

Partidul dlui Goga în alegerile 
trecute a avut nunul 9% pe ţara 
întreagă iar 91# din totalul votu
rilor au fost împotriva lor*

Ua asemenea guvern care se 
naşte numai dintr’o corisţă este 
ca un copil bastard, căci tatăl u- 
nul gnvern este poporul iar ajt- 
ia care-i dă Iii* ţa efectivă, mama 
guvernului este M. S, Regele. 
Când un guvern se naşte numai 
din mamă ţâră voinţa tatălui a e- 
la este bastard, — asemenea u- 
nni copii din flori.

Noi voim să nu avem copiii 
d!n flori pe cari îi arată lumea cu 
degetul. — cl voim să avem co
pii născuţi în lege.

Voim să av m guvirce născu
te în lege cu conirlouţiunea ambi
lor faetori cari dau naştere unui 
gavern. Naşterea guvernului Go
gs nu este recunoscută nisi de 
popor şi «ii de lege.

Ca urmare la această naştere 
în afară de 1 ge toată ţara trebue 
să strigins, jos guvernul din tlori 
al d!u! Goga, sâ vie la conduce
rea Ţârii un guvern legitim.

Dr. Sebastian Tainic.

Am ăgirile
guvernului Gogo-Cuzist.

Guvernul a  anunţai ieftinirea tre
nului a  săr i, a  tutunului» a  petrolu
lui gi altele.

Guvernul însă acestea toate le 
face pentru a emăg poporul fiindcă 
ei scade preturile numai pănă trec 
alegerile, iar după alegeri nu-i mai 
p tsâ că preţurile se vor urca la du 
biu.

Feriţivă oameni b mi de am£j tori 
fiindcă ei vor să şi profite de buna 
crednţâ a  Dv- ca să ajungă ia dem
nităţi mari, iar dusă ce vor ajuuge 
acolo sus să lovească mai greu In 
poporui b ând ca e -a înă'ţat.

Noi ştim că aceste preţuri poate 
să le scadă numai pe timpul alege
rilor fiindcă astfel ia banun bugetul 
Statului, fi statul ar da faliment.

Toate aceste p/oduse formând 
parte din bugetul si ven.tul Statului.

„Guvernul nu va putea lua nici 30 la sutăJn alegeri11.
„Atât dl Maniu cât şi eu, considerăm o trădare în
cercare de a se atinge de strălucirea Coroanei."

Reformele guvernului sunt 
nesincere.

M-su bucurat câteva penele din 
programul lor laşi j aderând bine rat
am dat seama r l  suut numai amăgiri 
Iată casai ca brevetele. — Au anim- 
ţst ci vor lus brevetele dels j d»ni. 
Apoi a schimbat, că ia numai dela 
cei d« pe sate. Ori in plasa Orlştfe 
sunt doi jidani ps sate, până când io 
oraşul O rlftle sunt câţi vrei. — Iatâ 
cum pe cale pir zis*, printr’o diver
siune ş.rest« cauţi tn loc de apăsare 
ocrotirea intereseior cardinale ale ji
dovilor. Un gavern nisiut din voinţa 
jidanilor, nu va putea lovi in mij'o- 
cui bubei ci va tnceres s i  lovească 
tot pe aliturl. N’aţi observat Dvs. ct 
in contra jidanilor nu mai anali pro
gram. Nu pomenesc de fabricile şt 
trusturile JIDOVILOR, Nm au pro
gram e* dl 1ULIU MANIU s t ia 
pe seama statului o bunt paite din 
fabricile şt Întreprinderile mari. Pe 
tirani cea mal mare sarcini sunt pre
ţurile urcate a lucrurilor ce trebuesc 
să le cumpere de prin priviţii. Ei 
vor s t  scadă sarea, petrolal, tutunul, 
Cfr. şi chiar au anunţat ct vor să le 
scadă. Ori prin aceasta lovesc tot In 
Interesul stalului căci scad din ave
rea statului penlruci ele sa ţin de 
stat. Ei trebue s i scadă preţurile la 
site produse industriale particulare, 
cari sunt cele msi mari sarcini asu
pra poporului, un adevlrat al 2-lea 
impos t şi care scădere nu atinge 
drepturile şi venitele statului cum e 
ferul c t'. Ţărănimea se »j'iti ridi
când preturile vitelor, griului, po- 
rumbnlui etc. Noi nu sunt’ta şarla
tani şl trebue să v i spunem adevă
rul. Să scadă sarea şl celelalte, dar 
să ia dela Auschniţ, Kaufmans. Mica 
etc. pentruca să umple golurile cau
zale in averea statului. Nu ducă la 
ruină bugetol statalul Ură nici o ră
spundere. Peste două luni vor tre
bui să facă inflaţie pentruci nu vor 
avea de unde s i plitesssi. — Orice 
Inflaţie scade valoarea banilor. Şi a- 
tund pentruee ne-am străduit atâta 
s il stabilisim şi prin aceasta s i  dăm 
garanţii de stabilitate vietU econo
mice. Iată in faţa căror prospective 
stăm.

Aveţi datoria s l  luptaţi şl s* răs
pândiţi sentimental tagnj irarii. Ctnd 
ţara merge spre pericol, pentru ca 
mobillaâud toate conştiinţele să dăm 
lupta de răst amare a acestui gavern 
nelegiuit.

Guvernul legal se naşte din vo
inţa poporululşla M. S. Regelui.

Chemaţi la guvern oameni de în
credere, oameni de răspundere. V e- 
dem că oposiţia se va uni din noa, 
căci Iu aceste alegeri aceeaşi problc-

In noile alegeri, pe care guvernul 
din flori al Dlui Goga voieşte să le 
facâ in luna Martie, se svoneşte 
că toate partidele de opoziţie se vor 
uni dând lupta concentric în scapui 
de-a trânti guvernul.

Toate partidele de opoziţie trebue 
să fie de acord cu aceia că viaţa 
noastră de stat se consolidează nu
mai prin respectul strict al spiritului 
şi dspoziţ'ilor constituţiei şi că o 
îngăduire mai departe a  unor guver
ne născute în afară de Itge, ar pu
tea însemna începutul unui siate n 
periculos pentru viaţa noastră de Stat.

Deaceea ar trebui să hotărască 
toate partidele de opoziţie că obiec 
tivul principal pentru consolidarea 
vieţii noastre publice este respectul 
integral li riguros al normelor după

ml se Dime ca şi ta cele dela 20 
D f;c. 1937. Un g vern se n*şte d n 
două voinţe: a R gini şi a poporalei. 
Ultimele două g aver ne *’«u nă*C-t 
numai dintr’o singuri voinţă a  M. S. 
Regelui. Dacă guvernai nu se muşte
le din ambele voinţe este an fft bsş 
tsrd. Dea-ees opoziţia trebue »4 se 
unească pentruca s l răstoarne acest 
guvern.

Faptul că ma-ţi ascultat cu atâis 
atenţie Înseamnă că înţelegeţi sUuţu. 
şi că puneţi mult interes în caax* 
noastră siântă. Luptaţi pentru drep
tate căci dreptatea esie lumina, drept 
lalea este soarele care Incă aeite şi 
dă viaţi, căci precum fiinţele uu pot 
tril fără soare aşa sUlels nu pot trăi 
fără drarptate.

Anul care vine doresc din toată 
inima *ă ne adacă biruinţa dreptăţii 
pentru înălţarea ţării.

După cuvântarea dial Dr. Herlea 
i a CBvintul di adu. Gheorghe Voi- 
Sana, spunând uimitoarele:

„Vreau să Vă mai spun că parti
dul Naţfonal-ţărănesc are an orga
nism puternic şi nu s-a resimţit de 
loc de pe urma lov.iurii ce au Încer
cat si ni.se dea prin plecarea celor 
4 trădători. Singara organissţia de 
Argeş a urmat pe jumătate pe dl A. 
Câlinescu adică jamătate dţo comite
tul judeţean a trecut ca A. Câlinescu 
Dl Cllinescu a scris o scrioare dlui 
M.halache In care araţi că a părăsit 
partidul pentruci Dl Maniu ar fi în 
contra coroanei. La această scrisoare 
dl M.halache i-a răspuns cu dispreţul 
şl descalificarea cuveniţi trădătorilor.

Urmtriţi trădarea lui Goga, Lnpaş, 
Vaida ş ve-ţi vedea care e soaitea 
trăiăiorller. întocmai cum omenirea 
de acum 2000 ani a avut şi va avea 
ntotdeauna s căi bă pentru Iuda trădă
torul, tot aşa partidul naţional-ţără
nesc şi poporul va avea scârbă şi 
dispreţ pentru trădătorii săi. Iată no
mele trădătorilor pentruca să-l ţineţi 
minte şl să-l spuneţi şi femeilor şi 
copiilor vo irii ca şi accţtla să 1 ţină 
minte: D.nu S.inita. Virgil .Potârcă 
Armând Cllinescu şl R dal. s;u M - 
iudmţî. C iad ei ne-au trădat Aid a 
iul a fost t .r e  şi printre ardeleni nu 
s’a găsit nici un t.ădător. Joi Iuda 
jos tră d ă to r ii , trâ u su  Ardealul. 
Suntem pentru d.nastie, monarhie 
cinst.tâ şi curată. " J  I  Că
iască munaihia româna.

Trăiască acel care duce greul ţării 
trăiască ţăranul român.

De încheiere di Dr. Alex. Herlea 
mu ţumt şte participanţilor şi declară 
adunarea de Închisă la ora 2 d, m.

E. O,

care se succed guvernele.
Respectarea lor duce ia fata Ita- 

tea la anaih'zerea vieţii publice şi 
la volatil zarea ideii de autoritate. 
Ori cine vede un guvern născut din 
arbitrar, este pornit spre neîncredere 
şi spre lipsă de ascultare.

Tara are mai mare nevoie de 
cât ori când de un guvern de autori 
tate, — ce se creiază din cunoaşte
rea suportului constituţional care stă 
la b iza lui,

ts te  o datorie pentru, vii torul ţâri 
ca partidele de opoziţie concentric 
să lupte pentru stăvilirea unei anar- 
h’zări a  vieţii publice româneşti.

Cetiţi „8olia“

Dl Corneliu Zslea Cod eanu a  fă- I 
cut Joi îmooitante.declaiaţii reprezen- | 
tanţdor presei în legătură cu actuala 
situate pmitică fx â .d  şi atitudinea 
pait dului .Totul pentru T<*'ă“ fată 
de guvernul dlui Octsvian Goga,

Ş ful mişcării legionare a  arătat 
că este cunoscută atitudinea de a- 
cum o lună a paitiduiut naţ onat-cie- 
ştin faţă de leg.onan* Aceştia nu 
poartă însă u.<ă n mânui, păsLeazâ 
însă încă rămle pe caie le*au primit 
î i  cursul campaniei electorale, f.e 
prin voibă he prin scrisul unora. Do
uă .nan neadevăruri s’au spus a- 
tuHCi şi anume •

1. Că gaida de fier ar fi trădat 
cauza neţ onală şi că ar fi devenit 
apăiâtoarea jidanilor. Este un nea
devăr prin Care toa ă  fiinţa noastră 
o desminte, — a spus d. Codreanu.

2- S a mai sous că prin pactul 
de neagiesiune încheiat cu partidul 
naţional* ţărănesc, Garda de Fier s ar 
fi ataşat unei act uni anudinast ce. 
Vă pot spune că atât dl Maniu cât 
şi eu, consideram ca o trădare orice 
încercare ce s ar face d e a  se atinge 
strălucirea Coro nei.

D* Corntliu Zelea Codreanu, a- 
minteşte apoi de acea acţiune de 
aţâjare a  automat lor Împotriva liste
lor legionare, sugnându se an-larea 
lor pe motivul ca s’ar găsi In fruntea 
lor legionari care au lupiat îa Spa
nia. Se miră că acela care a  susţi
nut aceasta la lntrun>na naţional-creş- 
tine dm sala «Astia* este astăzi mi

nistrul de externe al ţării*
In ce priveşte atitudnea faţă de 

guvern dl Cornehu Zelea Codreanu 
arată că Itgionani nu vor aluneca 
pe panta g eşeiilor pe care le face 
actualul guvern. Constatăm guvernul 
ca un guvern naţionalist ş. nu legi
onarii vor fi aceia cari să împiedice 
guvernul să ia măsuri cu caracter 
antisemit. Nu vom putea ejunge ast- 
f 1 în postura de a  fi unealta evreilor 
contra unui guvern naţionalist.

Z c acum şi voi zice î totdeauna 
să vă ajute Dumnezeu să faceţi pen- 
t u neamul românesc tot ce vrem 
noi, tot ce am vrut noi şi tot ce a  
visat mintea noastră, că ar p ut .-a fa
ce şi nu voiu spune nici odată: iată 
aceştia îmi iau şt execută d n progra
mul meu şi eu ce mă voiu face.

Ştiu — a continuat di Zelea Co
dreanu — că guvernarea este o pia
tra de moară aşezată pe umerii unor 
oameni, şi nu mă veţi vedea sărind 
pe mine deasupra ei sâ o apăs şi 
mai tare,

Voib nd apoi despre trădările pe
trecute în ultimul timp. In rândurile 
partidelor politice, arată că legionarii 
au rămas rău impresionaţi de aceste 
salturi nepermise de m rrala poiitxă 
A merge tot timpul în luptă alături 
de tovarăşi şi apoi ai părăsi în mo
mentul decisiv, este o simp.â trădare.

Pentrucă în Situaţ a  detă nu poa
te f, voi be de o convertire nouă, oi 
de o trădare ordinară, plătită cu în
alte demmtăţ • Pentru mo.aia şi lip-

Toate partidele de opoziţie
trebue să se unească în noile alegeri.
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da care trebue s o  dea tineretului, 
nationalist? guvernul nu lace bine 
că-gi baz eză fiinţa pe armata sata
nică a trădări'.

Ocupându-se de Intenţia guvernu
lui de-a dizolva parlamentul, şi de 
a se prezenta din nou in elegeri, şe
ful migcării legionare tine să a ăte 
că aceasta ar fi o mare greŞală. In 
eventualele tlegeri guvernul nu va 
putea întt’uni nici măcar 30#- Ia'

mişcarea legionară ar putea ocoli si
tu a ta  de a mine din nou puterea.

Dl Zelea Codrean» s‘*0 terminat 
declarat ile cu următoarea frază s nm- 
n ficat vă despre dictatură : Greşesc 
areia cari prin nechipzuintn lor in 
cearcă să îmningă Coroana spre o 
dictatură* Aceasta ar e rh t'a la  cu o 
nenoroc're. Cea mai mare înţelepciune 
ette aceea care ar putea rcoli situeţia 
de a pune Coroana în cor fîicî cu tara*

Guvernul Goga
v a  l ix a  m a i  p u ţ i n e  v o t u r i  
d e c â t  guvernul T ă t ă r e s c u .

Astăzi aproape toată lumea este | 
de acord că acest guvern venit la 
putere peste noapte, si fără apro
barea poporului nu va putea întruni 
cele 40# din voturi, ca să ia prima 
majoritară.

Guvernul stă fată in fată cu 3 
partide tari, cu partidul national-Jără
nesc al dlai luliu Maniu cu garda 
de fier si cu partidul liberal. Ori cine 
are puţin simt politic şi cunoaşte rea
lităţile politice din tara n°astiă, îşi 
dă seama că a  lua luptă cu aceste 
3 partide mari si să sperezi că întru
neşti 40#  din totalul voturilor este 
o naivitate.

Se poată însă că actualul guvern-

| plănui?st® felurite s : msvolnicii si mi- 
Selii fiindcă astfel nu se poate înehi- 
puii cum sperează să ,'eîe elâîea vo
turi* Se poate că voiesc să scoată 
iarăşi jandarmii si să împcdece să 
meargă la vot comunele care tin cu 
Dl Maniu* In ori ce caz guvernul va 
cădea în mod ruşinos, si în felul a- 
cesta se va dovedi încă odată că 
tara nu tăgăduieşte ega pur gi sim
plu să fie condusă de guverne gi 
oameni in care nu are încredere g 
pe care nu-i voieşte.

Dacă organizarea politică a ţări 
noastre se întemeiază pe voinţa po
porului ce trebue respectată în în
tregime*

Solemnitatea reîntregirii
partidului liboral.
„Bântue mari neînţelegeri Intre liberali“

Luni dimineaţa gef.i organ zatiilor 
georgiste a’au întrunit sub prtged n- 
tia dlui Gh. BiăLanu, la sediul zia
rului «Mişcarea". Di Gh. Brătianu a 
arătat motivele care au adus la r  în
tregirea partidului Lberal, muitunimd 
colaboratorilor săi statornicia lot în 
cei gapte ani de luptă*

La ora 12 jumătate dl Gh. Brătia- 
nu insolit de cei 16 parlamentari ge- 
org gti s’au deplasat în str* Dorobanţi 
unde au fost primiţi de către geful 
partidului liberal reîntregit* După pre
zentările de rigoare, dl Dinu B/ătia- 
nu s’a interesat de apoitul electoral 
al organizaţiilor cari au dat pe cei 
16 parlamentari, mulţumindu-le pen
tru hotărârea de a reveni Ia partidul 
liberal.

La ore 1 gi jumătate dl Dinu 
Brătianu a  oferit un dejun la câţiva 
fruntagi ai partidaiui leinlreg.t Intre 
care dnii: Tatăl eseu, FranasovJc, 
Inculţi, Gh- B .âtanu, Sassu Bebe 
Brătianu, Ata Constantines cu etc.

La ora 5 d* m. gefii vechiului 
paitid liberal s’au întrunit la clubul 
Central. Au luat cuvântul: d, Dinu 
Brătianu care a  arătat motivele, care 
au determinat reîntregirea. A răspuns 
di Ta»ărescu asigurând pe geful par
tidului de tot devotamentul membri
lor partidului* La aceagi. oră s’au în
trunit gefii oigan zeţulor georg ste la 
sediul zarului «Mişcarea** ca pe ur 
mă în co?Pore sâ se ducă la sediul 
partidului reîntregit. Aici au luat cu
vântul dnii.- Dinu Brătianu, Gh* Bră
tianu ,Tătăre8i.u gi alin.

ŞTIRI.
Logodnă. Anunţăm cu plăcere lo

godna Drăgălaşei Dş. Ludmila Petre
acă cu dlTralan Baluri la Tisa.

Felicitările noastre.
♦

Bml- Aflăm că cercul civllo-militar 
va aranja In seara silei de Dom. 23
L 1938 In sala „Central" din loc.

*

ŢARA TĂCERII VEŞNICE. O 
ţară unde să nu se audă nimic, unde 
cel mal mare igomot s i  nu fie nici 
măcar simţii, fără îndoială că pe pă- 
mănt nu este. Ţara aceasta minunată 
unde niciodată nu se aude nimic chiar 
dacă s’ar prăvăli munţi, e luns. Aco
lo stăpâneşte o veşnică tăcere. In lu
nă nu se aude nici un sunet, nimic 
căci sonetul e o tremurălură a «ieru
lui şt tn lună nu eate deloc aier.

CE ESTE ACUM DE CEEALAL- 
TĂ PARTE A PĂMÂNTULUI. For. 
ma pământului este aceea a unui 
glob uriaş, puţin târlit la margini. 
Că pământul eate rotund, asl n’o mal 
trage nimeni la îLdoială. Vapoarele 
Cart atrâbat mările ajung la locul de 
nude au plecat,

Dacă am duce o linie din {ara 
noatri prin mijo-ul pământului, linia 
aceasta ar râibl dincolo In Oceania 
(Auatralta). Şi In aceate locuri este 
iarnă gt vară ca ia noi, numai ca uu 
se potrivesc.

Atunci când la noi este iarnâ grea 
şi ger cum^l.t ca acuma, acolo c va
ră, în toiul secerişului, şi întors, când 
acolo e Iarnă şi iiig, la noi e căldura 
Cea mai mare, mteaul verii.

Iu Septemvrie când la noi începe 
toamna, acolo-i primăvară. Vara în
cepe acolo în Decemvrie şi iarna In 
Iunie,

Pricina acestei deosebiri este ci 
o jumătate de an soarele se apropie 
mai mult de o parte a pământ ului 
de cea de miazăzi, şi cealaltă j mS- 
t*te de an de parte* d« misxSfnoapt *, 
F reţte că atunci r*ad «orrele este 
mat aproape de noi, »v*an var?, şi 
când se depaită, atunci începe iarna

Ziua şi noaptea sunt întocmai Ca 
1» noi, ce deosebirea cS In vreme 
ce noi avem sLă, acolo-i noapt*. 
Când la noi lumea se culcă, acolo se
tace siuâ îl Începe lucrul,

*

CUM PUTEM CUNOAŞTE OUĂ
LE DACĂ SUNT PROASPETE?

La ouăle vechi gălbenuşul se la
să ta jos, ceeace se poate vedea da
că ţinem oul In faţa unei lumăniri 
aprinse, iar clătinat se aude o mică 
lrvitură. Pentru a se afla insă vechi
mea ouă lor topim 125 grame (a 8 a 
parte dinţi’an kgr.) sare de bucătărie 
Intr'on litra de apă curată şi după 
ce s’a topit, afundăm oul (n apa a- 
ceasta. Oul proaspăt va cădea la fan
dai apei, cel din ajun. nu va atinge 
iandul, dacă e de 3 zile pluteşte tn 
apă, iar mai veciu de 5 zile iasă la 
siprataţa apei.

*

ŞARPELE IN AVION. V-nlnul cel 
mat puternic al şerpilor axi au ajons 
să tie mult intrebunţat tn medicină 
ca un foarte bun leac împotriva mul
tor boale şi socotit ca având o mare 
putere de vindecare. De aceea cei 
mai veninoşi gerpi sunt căutaţi şi 
plătiţi uneori cu bani scumpi, anume 
pentru ven nul lor. Aja |n silele tre
cut: un tânăr diplomat belgian trebu
iau s i  i-se ft că injecţii cu venin de 
cobra, an toarte veninos şarpe, împo
triva unei boli diu ţările calde, Cum 
n’avea^un asemenea şarge la Brex;- 
Ies, s’a hottiât aducerea lui din Ger
mania cu avionul, Şl astfel veninosul 
şarpe plătit cu b»nl grei pentru ot-a. 
va iui, a ioit transportat cu avionul 
piuă îa Belgia.

•

SECETA Şl CĂLDURA MARE 
IN ARGENTINA. Pe când la noi e 
un frig de loghiaţi oamenii In drum 
din Argentina (America de Sad) vi
ne vestea că pe acolo-i vară şl o căl
dură cum nu s’a mal văsuţ de mult. 
De luni de sile n’a mai plouat şi se
ceta ameninţi să nimicească recolta 
şi păşlnnile, mai ales la Santa Fe şi 
Las Pampas. La Santiago Ftlera ter
mometrul a arătat în zilele trecute 
47 de grade la umbri.

•
G R Â U L  FARAONILOR V A 

CREŞTE PE PĂMÂNT FRANCEZ.
Ţara grâului îa vechime era Eg p- 

tul. Atei pământal diu valea Nilului 
eate foarte roditor şi grâal creşte de 
minune. Mai demult ţara aceasta era 
grânarul lumii întregi. Mormintele 
vechilor regi ai acestei ţâri vorbesc 
de un trecut bogat şi de o lume în
aintată clvilixatl. In ele se glsesc 
mnlte lucruri despre care ne putem 
f *ce o icoană despre viaţa de atunci. 
Intre altele se găseşte [nsă aproape 
întotdeauna şi grâu. Un Invâţat tran
ces s’a gândit să încerce puterea de 
îocolţire a acestor seminţe şi să le

cultive pe pământ f '-ance*. Şl el spu
ne că încercarea a isbut't, grâal a 
creseut înalt fn pai şi cu spic bogat 
In grăunţe. Numai că, nimeni nu cre
de ca un grâu, d ipă cum spune a- 
cest foviţat, de acum 7000 de an', să 
mai poată Iac«l|i, mai ales după cer
cetările dovedite ale unui bun eondu- 
eltO', puterra de încolţlre a grâ' lui  
nu dureazl decât câţ’v t ani.

*

TANCURI DE BUZUNAR. Ar
mata Sletelor-Uatle a fost loz strati 
cu un non fsl de arme, aţa ni mitele 
„tancuri de btizunai". Aceste tancuri 
aleargă cu 50 de km. pe oră şi sunt 
•tât de mici Incit In iarba mai mare 
san în sămănituri na mal pot ii vă
zute. Soldaţii cari le conduc stau cul
caţi In ele,

*

SBURAU CHINEZII ACUM J2000 
DE ANI, Leagănul culturii şi sUcivT 
li'zaţiei n’a fost nici In Europa şl nici 
tn America ciîa Asia. Ce ad investit 
aceşti locuitori ai Asiei? Pe când stră
moşii noştri! erau Îmbrăcaţi Io piei 
de dobitoace şi vânau prin smârcuri 
şi păduri f ir i  de sfărşit, fa As a este 
o viaţă cu mult mai luair titl . Locui
torii ei cunoştea-u o mulţime de Iu 
cruri pe cari Eropenil nici na le bl- 
nuiaa măcar şi cari au fost aduse 
sau descoperite fosrte târziu. Aşa sa 
spune ci Chintxli ar fi cunoscut foa
rte de mult şi hârtia şl praful de pu- 
ş îS i”n In r’o carte veche de acum 
2000 de ani se vorbcftî de anumite 
care de sbaral d ; cari se foloseau 
Învăţaţii pent-n studiai stelelor. Lu
cra este foarte greu de cresut, mai 
ales cl limba în care este scrisă car
tea este greu de tllmăcit.

*

UN OM MAI IUTE CA TRENUL. 
Alergii o rul acesta m'nunat este un 
ţlran muntenegrean, Jcjia Milovid. 
Intr’uua din silele acestea el ae a- 
pucase s l  ia In iâs unul din cHe mai 
vechi trenuri, care trecea pe lâsgă 
ogorul lui. A fost auxit însă de un 
slujbaş al trenului, care l-a provocat 
s i  alerge el mai repede, dacă poate, 
decât trenul pe o distanţă de 20 ki
lometri. Jojia primi şl dela întâiul 
kilometru a lftsst trenul fn nrml.

PRIMĂRIA ORAŞULUI ORĂŞTIE. 
Nu. 74-938.

«

J P  t i  G l i c t t ţ i u n  e .
Se aduce la cunoştinţa relor Inte

resaţi c* tn slna de 12 Febr. «. c* Im 
orele 10 dimineaţa ia  va ţinei lici
taţie publici pentru arendarea morii 
de mijloc a oraşului Orăştie pe timp 
de 3 ani şi 1 */* lună în conformitate 
cu art. 88-110 din L. C. P.

Caetnl de sardni se poate vedea 
In orele oficioase la Primiria oraşalo).

Ofertele închise şi sigilate se vor 
taainta Primăriei oraşului până la 
data de mai sus. Garsnţie de 5 #  se 
va depune în plic separat.

Orăştie la 14 Iannarie 1938. 
Preşedinte Corn, Ini.

Dr. DRAIA.
Secretar: R. BRANGA,

3 case mari de vânzare
din mână liberă 
şi a lte  realităţi.

A se ad esa la biroul jdvocajial Dr. ALEXANDRU 
HERLEA din Orăştie.________________

Ţipând Tipografiei „LUMINA" ORĂŞTIE,Guant 1 Dr, ALEX. HERLEA.


