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Pe d ru m u l conştiinţei.
Când ne-am hotărît să plecăm la 

drum cu a cestâ gazetă, ne-am dat 
seama că suntem datori cu o ex- 
piicaţ'une precisă opin'ei pubice, 
pentru a fi primiţi cu încrederea, 
ce-o revendicăm, pe seama cau
zei politice, în serviciul căreia 
ne-am pus.

Organ’zaţ’a partidului naţlonal- 
ţărănesc din judeţul Hunedoara 
şi-a pierdut preşedintele prin soli
darizarea dlul Dr. Aurel Vlad cu 
mişcarea d-Iul Dr. Alex. Vaida- 
Voevod. Deodată cu acest eve
niment organul oficial al partidului 
nostru „Solia Dreptăţii", pemai 
urmând politica oficială, ci servind 
interesele mişcării Va diste orgsnl- 
z Ţa noastră judeţeană a hotărât 
sco t-nca acestei galete subtitlul 
de „Solia" continuare a gazetei 
„Soim Dreptăţii" ca organ ofidal 
h 1 partidului naţicnal-ţărânesc.

Aceasta formează desigur nu
mai o consecinţă şl o concretizare 
a unul proces sufletesc ce se des
făşoară în sânul partidului naţio
nal ţărănesc, în generai şi în sâ- 
kuI osgmîzajiei noastre judeţene 
in sped I

In f ânul partidului naţional ţără
nesc acţiunea d-lul Alex. Vaida- 
Voevod a produs o imensă durere, 
căci ea ducând la o evidentă 
ruptură în partid, deserveşte 
de-o potrivă şi interesele Ar
dealului a cărui preşedinte a 
fost, şi interesele partjduluina- 
ticnai-tărenesc a Cărui v ite  
preşed nte — a fost, — dar mai 
< u seamă deserveşte interesele 
Ţ rli căci prin acţiune® sa slă
beşte principiul autorităţii, — 
pe care pretinde să-l servească 
tocmai d-1 Vaida.

când izvo’eşte d r  îndemnurfe 
superioare ale i n i m i  şi-ale 
m i n ţ i i .

Trebue şă rec» nosşţem câ 
în polilica Român er Mari în :ă 
nU s ’a pus nici odată mai mult 
Ca astăzi o problemă de con
ştiinţă. —

Noi cei cari am rămas credin
cioşi politicei partidului naţional- 
ţărănesc şl disciplinei de partid 
credem că suntem pe calea bună 
căci indicaţiunea drumului nostru 
am primit-o din adâncul conştiin
ţei ş! convingerii noastre neprecu- 

; peţite. Credem că nci suntem pe 
| calea adevăru’ui, — ş* avem con- 
, vmgerea, aproape certitudinea că
i d-1 Voida ac «siiă ye-u cate greş i

şi contrară intereselor re-ar trebui 
j sâ servească pentru propăşirea 

şi consolidarea Ţării noastre scum
pe, — a Românie! de mâine.

Acestea toate însă nu însem
nează ca lupta noastră să nu o 

J aşezăm pe un pion superior al 
discuţiunilor civilizate.

Noi vom c ă u ta  cu ori ce sac- 
* rif'C’u si abnegaţie să menţinem 
: nivelul ridicat al ideilor şi pro

gramului ce servim, şi ne vom 
feri de-a micşora lupta în patimă.

Suntem convinşi că aceasta 
este ţinuta demnă de ori cine se 
pune în serviciul unei idei, şi vrea 
8ă-i devină un servitor s!ncer şi 
adevărat — Şi avem toată spe
ranţa că vom găsi înţelegere ia cel 
dela cari o sş'epfăm. —

Iată cu ce gânduri ne găsim 
pe drumul conştiinţei noastre cele 
mai curate.

Dr. Alex. Herlea.

In judeţul nostru ruptura a pro
dus o durere îndoită, — c?ci 
între membrii partidului nostru şl 
D-1 Dr. Aurel Viad era o colabo
rare intimă care ne-a legat sufle
teşte. — D-1 Dr. Aurel Viad 
a refuzat să înţelesgO coman
damentele sufleteşti ale Unei 
intime Colaborări de peste 40 
de ani Cu foştii săi tovarăşi 
de luptă d'n vremuri grele — 
ş a crezut ci esfe conform con
ştiinţei D< muie! S^le să urmeze 
calea arătată de de dl Dr. Alex. 
Vaida-Voevot — Ori Cât va fi 
însă de trag c Un divorţ poliţe 
el trebue sa se ptoducă atunci

Liberalii var în fiin ţarea  
unui m in ister nou.

Ministrul Manolescu Strunga s 
cerut dela consiliul de miniştrii, 
ca acesta să hotărască înfiinţarea 
a unui nou minister numit minis
terul econom ei naţionale. Se vede 
câ mai esie vreun fruntaş libera), 
care nu este încă mmistru şi de 
aceea se încearcă înfiinţarea unu! 
minister, iar ţara-i plăteşte lefuri 

j de sute de mii!
j ______________________ _,_______

I Cetiţi „SOLIA"

Comunicat.
In gazeta personală a d-Iui Dr. Aurel Vlad 

„Solia Dreptăţii" din 11 Aprilie 1935 a apărut o 
„convocare" a comitetului executiv a partidului 
Naţional Ţar. din judeţ pentru ziua de 16 Aprilie.

In legătură cu aceasta aducem Ia cunoştinţa 
tuturor membrilor comitetului executiv, că convo
carea acestui comitet nu are căderea să o facă 
decât preşedintele organîzaiei judeţene, ori 
D-lui Dr. Vlad i-s’a retras dreptul de a con
duce organizaţia noastră ş1 cu conducerea provi
zorie acesteî  organizaţii a fost încredinţat dl de
putat dr. Victor Deleu, de i nimeni în afară de 
dl. dr. Vfctor Deleu, nu are dreptul să convoace 
aceasta şedinţă.

Astfel convocare**, î« chcotîunv caIu Ucltt 5H1C 
nulă şi neavenită, care nici. nu va putea aduce 
vre-o hotărâre validă şl obligatorie.

Deasrmenea atragem atenţiunea tuturor mem
brilor partidului nostru, eă în conformitate cu ho
tărârea din 30 Martie a. c. a Comitetului Regio
nal, ori dne va contraveni disciplinei de partid, 
va fi saeţionat m conformitate cu prevederile Sta
tutului partidului.

Pentru organizaţie:

Dr. Iustin  P op ,
vice-prez'dent.

Cu c in e  m e rg e m !
teasP

Români de pe plaiurile, deauriie şi văile Hunedoarei să fiţi 
la dator e.

Aşa vă porunceşte Mia Maniu şi porunca lui trebuie urmată 
de tcţl fără cârtire, căci porunca lui e sfântă pentru orice ardelean. 
De patruzeci de ani acest luminat conducător munceşte fără între
rupere, zl şl noapte, numai pentru binele nostru şl nici odată pentru el.

Dar oare dne nu-1 cuaoaşte şi oare cine nu-I ş'ie în acest 
Ardeal ?

Azi partidul nostru este îndurerat: doi bărbaţi cu trecut glo
rios dr. Aurel Vlad şi dr. Vaida Valvod, fără să  vă întrebe  
pe voi au părăsit partidul condus cu atâta înţelepciune de d-nul 
Ion M’halache şi s’au despărţit de Iullu Maniu. Vreau să
facă fcli partid.

Noi rămânem fa  m atcă. Nu ne păăsim partidul 
eâci nu avem de c e ! Et este condus cu pricepere şi demnitate de 
dl Ion M ihalache, care a aică'ud un program de guvernă
mânt care trebue împlinit spre fericirea ţării.

Cel cari azi vreau să f ci un nou partid, fac o greş dă pe 
care ei vor regreta-o în primul rând.

Greş dă amarnică, greşala care ne îndurerează şi pe noi dar 
pentru care nu vom sta in loc bocindu-ne $1 plângând, d  vom 
merge înainte şi vom lupta sub comanda d-lui Ion M ih a la c h e  
şt a colaboratorilor săi Iuiiu Maniu, M. Popovici, a  N. I.upu şi 
alţii, pentrucă aşa ne cere cinstea şi rşare cer interesele t*r;i.
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Două declaraţii lămuritoare. S’a ales conducerea oficială
Cuvântările d-lor Ion Mihalache şi 
Iuliu Maniu la adunarea din Sibiiu

La marea adunare a partidului 
naţional-ţărănesc din Sibiu care-a 
avut loc în 31 Martie a. c. d-nii 
Ion Mihalache ş! Iuliu Maniu au 
făcut impoitante declaraţicm po
litice în legătură cu acţiunea d-lul 
Vaida, — din cari se poate vedea 
lămurit întreg substratul acestei 
acţiuni. — Spre marea lor ruşine 
vaidiştii d-lui Tilea su voit să 
împiedice pe marii noştri bărbaţi 
să-şi spună cuvântul, oprindu-i 
să iese din hotei, însă poporul a 
sărit în aju.orul lor şl le-a aplicat 
celor ce-au îndrăznit faţă de dnii 
Mihalache şi Maniu, corecţiunea 
ce-o merita

D eclaraţiile d -lu i Mihalache
Ştim că la Sibiu coace o bubă şi a 

venit vremea să o tăem. M’am stră
duit întâi, să fac pace prin bună în
ţelegere, căci nu voiam să văd partidul 
în două. Dar ceiace am văzut aci, nu 
mai este o bubă.

Dar ştim să punem ordine şi să tre
cem peste piedici, cum au fost cele de 
azi dimineaţă. Vrem ca ţărănimea risi
pită să o adunăm sub un steag, sub 
o disciplină, sub un crez. Nu este par
tidul lui Iuliu Maniu, nici ai Li 1. Mi
halache, nici al lui Al. Vaida Voevod, 
nici al lui Mihai Popovici Noi toţi sun
tem datori sa mergem după el şi nu 
el după noi.

Ce înseamnă acest stat? Că popu
laţia de 82 procente ţârani să capete 
o grije specială. Astăzi toate statele 
sprijină pe producătorii lor. Aşa trebuie 
să facem şi noi cu ţărănimea noastră.

rnniân trecue. şă capete armă
tura noua, pentru înreptuîme progra
mului partidului naţional-ţărănesc. Din 
ţărănimea risipită, să facem una orga
nizată. Să înlăturăm pe intermediari, 
fie ei români, fie minoritari. Iar pedru
mul acesta mergem mai repede decât 
ca numerus valuchicus.

Acum, citesc însă într’o gazetă că 
ar fi existat o divergenţă de program. 
Nn este adevărat. Au fost numai ches
tiuni de felul celei de la Sibiu. Este 
rufuzul d-lui Vaida de a convoca co
mitetul provicia). Au fost intrigi mărunte.

Cred că şi d. Vaida, in orele de 
odihnă, când trage din pipă, este gata 
să arunce la coş numerus valachicus, 
dacă am fi dispuşi să dăm unele satis
facţii d-lui Tilea. Căci, d-lor, d. Aiex. 
Vaida rămâne patriot nu de formule, 
ci prin clocotul sângelui său, cum este 
şi d. Iuliu Maniu.

Nu ne deosebeşte de d. Vaida ideia 
monarhică în structura şi aspiraţiile ei. 
Întreg partidul este dinastic ca expo
nent firesc ai acestei ţârănimi şi din 
convingerea noastă proprie nestrămu
tată. întreg partidul respecta şi iubeşte 
pe M. S Ragele §i-i doreşte ani mulţi 
de domnie gi *r.oasâ. (Sala întreaga se 
ridică în picioare şi ovaţionează stri
gând: Trăiască M. S. Regele!)

Avem rege tânăr, harnic, dotat cu 
mari caiităţi şi dornic do binele ţării. 
Strânşi uniţi în jurul regelui, vom munci 
împreună să ziu m n î stat.

D eclaraţiile  t-ni Iuliu Manie
Câtă dure r ,1 provocat în sufletuj 

meu când ■ â.iv i oameni au îndrăzni1 
să |rrpiedice astăzi drumul d-tale. Dar 
aţi văzut ce s’a întâmplat. Conştiinţa 
poporului i-a luat cu esalt, dând în la
turi piedicele. Le mulţumim. Să se ştie 
că vom da înlături cu asait, pe oricine 
îţi va std în cale. Nu este putere pă
mântească, care s i împiedice dreptatea 
noastră.

Rugămintea mea este sâ mergi înainte. 
Ai la spate o armată, care trtbue dusă 
la biruinţă.

Chiar pe dvs. şi pe toată lumea din

Ardeal o rog, precum 90 de ani a as
cultat de poruncile partidului naţional, 
tot aşa să astulte şi azi de aceste 
porunci.

Noi am făcut ţara românească. Noi 
trebue să fim stăpâni în ea. Dar nu 
suntem. Stăpâni sunt bancherii şi marij 
abricanţi.

Ce v’am spus oare sub stăpânirea 
ungurească ? Am spus că nu este drep
tate . Că în A deal sunt stăpâni stră
inii. Limba noastră stă la uşă sau pe 
prag. Băeţii de români nu pot merge 
la şcoală. Românul ară brazdă străină. 
Atunci v’am zis: „Vă cerem să ne as
cultaţi Dacă ascultaţi vă facem ţara 
românească şi vom face să fie stăpână 
limba românească. Am spus apoi: ve
niţi cu noi, căci dacă veniţi vom reuşi 
sa împârţim moşiile latilundarilor şi sâ 
fim stăpâni pe pământul nostru. D-v. 
ma’ţi ascultat.

Şi n’am rămas de minciună. Aceste 
plaiuri sânt astâi  româneşti, avem 
limba românească, iar moşiile le-am 
împjrţ't ţăranilor români.

Şi credeţi oare dv. că această drep
tate se va face cu „numerus vaiachi- 
cus“ ? Eu când aud aşa ceva, mi se 
sue tot sârgcle îu cap, fiindcă îmi 

j aduc aminte că „valachcus" este un 
cuvânt de ocară ia adresa p porului 
românesc. Când am văzut azi dimineaţă 
câţiva domnişori şi oameni beţi cu o 
tablă pe care sta scris „numerus vala
chicus", am zis:

Doamne nu da oamenilor acestora 
pedeapsa pe care o merită.

Să nu suferiţi în satele dv. oameni 
care aduc acest cuvânt de ocară. Cre
deţi câ prin „numerus vaiaihicus" pu
neţi stăpânire pe fabrici? Nu. Asta o 
poate face numai statul român. Se
poate face. numai dacă puneţi în prac
tica programul pamnuiui nosuu, nu
scoţând afară câţiva muncitori mino
ritari.

Conducerea economici naţionale ire- 
bue s’o ia statul. De ce ? Fiindcă şi 
alte state au făcut ia fel Nu prin numerus 
valachicus, ci prin economie dirijată 
vom aduce ia o justă repartiţie a bu
nurilor.

Dacă e vorba de măsuri contra al
tora, apoi să nu fie contra celor mici.

Nu numerus valachicus contra mun
citorilor minoritari, ci contra bancherilor 
şi a fabricanţilor. Să nu stai cu ei la 
masă. Nu numerus valachicus contra 
celor mici şi oropsii), ci contra gran
gurilor.

a partidului nostru d i n  Ardeal
Sâmbătă in 30 Martie a. c. s’a 

ţinut la Cluj şedinţa comitetului 
partidului naţionai-ţărănesc d’n Ar
deal şl Banat. Cu această ocazi- 
une s’a discutat situaţia partidului 
In legătură cu piecarea dlul Vaida 
Voevod şi s’a ales noua condu
cere politică a Ardealului şi ba
natului.

D iscursu l d - lu i Ion M ihalache
Primul a luat cuvântul d. Mihalache 

care, arătând că în actualele împreju
rări această şedinţă trebue să aibe ca- 
reclerul unei constituiri automate.

Acest lucru l-am dor/t, am făcut 
toate sforţările ca să ajungem sâ avem 
un comitet regkma! rtprezen ând for
ţele partidului de pe ateste plaiuri.

B' curia ar fi fost şi mai mare dacă 
am fi fost strânşi în jurul fostului pre
şedinte al Ardealului, d. Vaida.

Când cineva a ajuns să ocupe o 
pagină glorioasă în istorie, orice ne
plăcere mi-ar fr pricinuit, eu n’aş fi 
putut răspunde decât cu întreaga sti
mă şi respectul pe care-! datori z tre
cutului şi persoanei sale.

Nu e vina mea şi nici a d-vs., că 
d. Vaida nu se află în mijlocul nostru.

D. Vaida a încercat să facă o poli
tică personală. Intr’un partid mare ca 
al nostru nu se admite acţiuni perso
nale, căci nu persoana dâ sufletul par
tidului, ci programul.

Sunt astăzi atâtea partide legate de 
persoana şefului.

Sunt atâtea partide şi mai ales în 
vet liiul regat, partide al căror program 
este şeful. Cu toate acestea ele nu 
trebuesc luate în mod serios, căci ni
meni nu poare oa asTgurarea ca per
soana care stă în fruntea lor merge pe 
o linie mediană şi în conformitate cu 
interesele generale ale ţârii.

Cred că mai mult valorează pentru 
o ţară a avea forţele adunate în jurul 
unui program, decât personalităţi cari 
lansează diferite lozinci ireaiizsbile fără 
a se identifica cu interesele generale.

Este fericit pari'dul care are această 
vigoare pe care o dau masele în jurul 
programului.

Conflictul n’are la bază programul, 
nici ideia naţională.

Numerus valachicus e posibil să fi 
fost frământat de d. Vaida de mai 
multă vreme.

Dacă era vorba de o convingere de

mai îndelungată vreme d-sa ne-ar fi 
adus-o ia cunoştinţă atunci când s’a 
făcut programul partidului.

Altui este motivul conflictului.
D. Vaida a refuzat să aplice orga

nele statutare aici în Ardeal, amânând 
fără termen convocarea congresului 
regional.

Cauza nu vreau s’o ştiu.
Eu ţin la d. Vaida pentru trecutu 

lui, însă cu răspunderea oficială pe 
umărul meu a trebuit să aleg drumul 
datoriei şi să înlătur sentimentul prie
teniei.

Sâ creadă cine vrea acest lucru că 
45 de ani sau înţeles împreună pe 
chestia ideii naţionale în vremuri de 
grea cumpănă şi ne-am despărţit toc
mai ăium în vremurile de azb Să 
creadă cine o vrea că a fost de acord 
partidul şi ideia naţ onaiă pân? la 4 
Februarie ş ; de atunci part,dul a luat-o 
razna şi d. Vaida vine să-l cheme la 
ordine.

D. Mihalache arată că ideia naţio
nală partidul a îmbrăţişat-o în progra
mul său, încurajând nu naţionalism 
integral.

D. Mihai Popovlcî preşe
dinte a l Ardealului

După expozeul d-lui Mihalache, con
siliul s’a constituit în şedinţă intimă şi 
a procedat ia alegerea noului preşe
dinte a! o'gnniz?îiei provinciale a Ar
dealului, ?n locul d-lui Vaida-Voevod.

In unanimitate a fost pro- 
clamt ales d. M. Popovici.

Vicepreşedinţi su fost a ’eş : d-nii; 
dr. Aurel Socol şi Victor Deleu; 
secretar genera ', d. Gh. Crişan; 
secretari, d nit: Augustin Popa 
şi Adonis Popov; com sia de dis- 
cipi nâ, d -n i': dr. Deleu, Valen
tin Poruţiu, Simion Tămaj, Teo- 
dor Roxin; supleanţi, d-nii: Mo- 
togna, Cornel Bianu şi Gheţie.

După alegerea comitetului provincial 
ai Ardealului, a luat cuvântul d. M. 
Popovici, care mulţumeşte pentru ale
gerea făcută. In continuare d-sa spune 
că a stat alături de d. V<rida 45 ani 
şi consideră alege ea provizorie şi vine 
cu ramura de măslin pentsu a readuce 
pe cei plecaţi în sânul partidului.

DE CE NU ARE DREPTUL Dl VAIDA SA VORBEASCĂ IN NUMELE NUMEROSULUI.
Atunci când dl Vaida a umblat atâta 

ca să-l prindă şi pe d-1 Aurel viad îo 
această mişcare a „numerusuluţ« şi-a 
dat seama că are lipsă de un drapel 
falnic ojelit în războaie. Toată lumea 
numai dl dr. Vlad n’a observat că d-i 
Vaida are lipşâ de el, ca să-i garan
teze mişcarea cu trecutul şi cu numele 
său istoric, fiindcă majoritatea celor
lalţi cari îl înconjoară pe dl Vaida 
sunt oameni slabi şi prăpădiţi.

Poporul nostru cuminte şi deştept, 
când vor veni pe sate cei cu „nume- 
rusul“ să le puni câteva întrebări şi 
anume;

1. Dl Vaida dacă este în contra 
jidovilor de ce a primit să figureze în 
consiliile de administraţie ale societă
ţilor cu capital jidovesc?

2. D-1 Vaida de ce a primit de to
varăş de luptă pe d-1 Mirto, un fost 
ministru, despre care se discută şi azi 
dacă ar fi sau un cetăţean român ?,— 
care are relaţiuni cu toate cercurile 
j doveşti din ţară, care împreună cu 
ui Tilea sau dus ia Praga ca să caute 
lt gâturi pentru compromiterea d-lui 
Iuliu Maniu, în afacerea Skoda,

I 3. De ce sufere d-1 Vaida, ca oa- 
| menii săi cei mai intimi Hăţăganu şi 
; Tilea să ieie banii lui Iuda, figurând 

, în nenumărate consilii de administraţie 
1 j doveşti şi streine?

Sau poate dl Vaida aşa înţelege să 
: aplice numerusul său, ca să ieie bani 
j jidoveşti şi să lovească în j.dovi ?!

Numai vezi că asta s’n creadă mutu, 
că banul lui Iuda nu obligă.

Şi înafară de aceasta dl Vaida cu 
auturajul său, care este aproape în 
întregime mason, în frunte cu dl Voicu

Niţescu, şi cari toţi au mari legături 
internaţionale, nu au autoritatea mo
rală să vorbească în numele intransin- 
genţei naţionalişte, ci mai bine ar f i  
să-şi facă socotelile şi să-şi dea seama 
că mai sunt încă oameni capabili să 
ducă lupta clarificării opiniei publice 
asupra adevărului, şi să nu lase să se 
mistifice adevărul de către nişte pescui
tori în apă tulbure.

Prof Vaier Prodan.

M area hiru!nţă  a  partidului Naţ.-Ţăr. la  al^gerl'e d e la  Ilfov.
Deşi fjfnd în opoziţie, la elege- 

rile parţiale dela Ilfov, par idul 
nosiru a avut un succes forml- 
dab 1, iată rezultatul:

Votaţi 91.467
Guvern 33 450 
Naţ. Ţâr. 22.487 
Conserv. 2.477 
Iunlan 3 77 i

Gh. Brăt anu 19 883 
L. A. N. C. 2.086 
L’b. democraţi 530 
Naţional Agrarii 5,249.

Astfel că liberalii au luat total 
33 450 voturi, far opozita 58000 
de voturi ceace însemnează că 

\ guvernul liberal a fost înfrânt cu 
[ o majoritate de 24.000 voturi,

•>
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Cei cu „numerus Valachicus"
Lăm uriri pentru  popor!

De bună seamă a-ţi auzit şi D-stră 
iubiri cetitori că dl Vaida a eşit din 
partidul National Ţărănesc şi vrea să 
înfinteze un nou partid care să aibe 
ia baze aşa numitul „numerus vala
chicus”.

Noi suntem datori să vă spunem 
întreg adevărul, că de ce s’a rupt dl 
Vaida, de partidul nostru :

Este ştiut că d-1 Vaida era preşe
dintele organizaţiilor din Ardeal şi Ba
nat. Astfel dupăce s’au terminat toate 
congresele organizaţiilor judeţene, tre
buia să se aleagă comitetul organiza
ţiei din întreg Ardealul şi să se ţină 
congresul la C'uj.

Dl Vaida însă simţindu-se slab pe 
poziţie, deşi a promis d-lui preşedinte 
Ion Mihalache în mai multe rânduri, 
că va convoca congresul provincial al 
partidului, totuş nu la convocat nici 
odată. Centru! palidului cerând însă 
convocarea acestui congres, — şi de 
teama d:-a nu rămâ iea în minoritate, 
D-i Vaida a crezut că abate privirile 
noastre, dacă aruncă o bombă în 
aer, şi astfel a aruncat vorbele acelea 
ce se cheamă “Numerus valachicus", 
susţinând că numai el este adevărat 
patriot şi vea binele poporului ro
mân, iar ceilalţi sunt în contra popo
rului.

Âcesta-i adevăratul curat!
D l Vaida s’a rupt de partidul nostru 

nu pentru „Numerus valachicus“ ci 
fiindcă s’a temut de congresul provin
cial a partidului cate era în majoritate 
pentru d-l Iuliu Maniu.

Deci când vor veni în satele voastre 
cei cu „numerusul" şi cei cu Vaida,

să i întrebaţi, iubiţi Ţărani, că d-nul 
Vaida de ce nu a convocat congresul 
dela Cluj, — că oare s’au temut par
tizanii d-lui Vaida c’o să rJmânâ mai 
pre jos faţă de partizanii dini Maniu ?

Dar afară de această să le spuneţi 
că ei au făcut o faptă rea pentru Ar
dei şi pentru ţară, când s’au desbinat 
pentru socoteli personale, şi motive 
fără bază de program, căci şi cântecul 
spune c ă :

Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi şi la durere,
Unde’s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte.

Astfel că-i destul de lucru slab şi 
ruşinos pentru noi, că d-l Voida s’a 
despărţit de fratele său gemen Iuliu 
Maniu, şi că a venit cu „numerusul“ ca 
să îmbate poporul, ca să-i dese cu 
miere pela gură. Poporul nostru este 
însă mai cuminte de cum crede d-l

Vaida şi soţii căci el îşi dă seamă 
că „numerusul" lui Vaida nu-i isvorât 
din inimă ş; gând curat, căci atunci 
când a fost l-t putere d-l Vaida ca 
ministru de interne, r ’o vorbit tot aşa 
când au luptat studenţii pentru „nu- 
mbrus ciausus".

Partidul nosru national ţărănesc 
vrea un „numerus" adevărat şi curat 
nu amestecat cu toţi jidovii prin toate 
consiliile de administraţie şi mai ales 
cu jidovii cei mari dela marile industrii.

Ace8tă-i adevărul curat, iubit po
por, iar ,.numerusul‘‘ lui Va?da este 
numai o amejire a voastăpentru a 
se acoperi alte slăbăciuni*

Dr. Sebastian Tainic

I Mihalache preşedintele partidului Na- 
fional-ţărănesc, pan care sunt invitat 

i să mă pun la dispoziţia partidului nos- 
• tril cu gazeta „Solia Dreptăţii, şi cons- 
j tatând că Domnia- Voastră aţi dispus 
f publicarea în această gazetă a unor ar- 
j ticole cari sunt contrarii ordinului tele

grafic şi ordinelor telefonice ce-am pri- 
mti dela Dl Ion Mihalache cu profundă 
părere de rău sunt obligat să Vă în

ştiinţez că până la soluţiona
rea cauzei de către orga
nele statutare şi competen ■ 
te ale partidului nostru nu 
pot să girez acele articole.

| Primiţi Vă rog Domnul Ministru 
asigurarea stimei deosebită ce Vă păs
trez.

Dr. Alex. Herlea.

Cea făcut partidul nostru ca 
dl Vlad să nu meargă cu Vaida.

1. Pe cale de persuasiune, da când 
a iscucnit confJiciul Msniu-Vaida fie 
care membru în parte, în conversaţii 
particulare a căutat să arete d-lui Dr. 
Vlad că poporul desaprobă politica re
prezentată prin dl Vaida şi că un con
ducător adevărat trebue să sesiseze 
aspiraţiunile şi dorinţele poporului să- 
şi piere urechea la glasul poporului, 
idee pe care dl Vlad a respins-o în
totdeauna, susţinând că şeM comandă 
şi poporul se supune fără discuţiune.

2. Majoritatea foştilor parlamentari 
au dat un semn în senzul vederilor şi 
dorinţei lor, când au participat la adu
narea dela Sovata, realitate pe care d. 
Dr. Vlad a neglijat-o.

3. Grupul foştilor parlamentari şi a 
unor fruntaşi ai partidului s’au pre-

i zentat d!ui Dr. Vlad acum o lună de 
I z le la Banca Ardeleana din Orăştie şi 

au rugat pe d. Dr. Vlad în mod so
lemn să rămână în fruntea partidului 
şi să ne conducă. Domnia Sa deşi a 
văzut că unanimitatea îl roagă în acest 
senz totuş a declarat că înţelege că 
se solidarizeze cu dl Vaida.

4. In 2 Aprilie s’au prezentat din 
pa*tea centrului dnii Dr. Vector Deleu 
d la Oui şi Dr. loan Pop din Alba- 
Iuiia si l’au rugat să nu părăsească 
partidul.

5. In 2 Aprilie comitetul judeţean 
în unanimitate i-au exprimat încrede
rea şi l’au rugat să nu părăsească par
tidul trimiţând o delegaţie specială la 
Domnia Sa.

6. In 4 Aprilie s’a prezentat delega
ţia oficioasă a comitetului judeţean la dl 
Dr. Vlad acasă şi i-au adus devota
mentul şi încrederea întregului partid

I din judeţ numai să nu rupă partidul 
şi să nu plece cu dl Vaida.

7. In ziua de 6 Aprilie dl dr. Aurel 
Vlad s’a întâlnit cu dl Iuliu Maniu în 
Alba-Iulia în casele dlui loan Pop pen
tru o conciliere a sltuaţiunii.

La toate acestea manifestări de dra
goste, simpatie şi devotament, dl dr, 
Vlad nu a răspuns, şi a preferit să se 
despartă de tot ce a avut mai bun şi 
mai devotat în acest judeţ.
Noi ne-am făcut deplin şi ultima da- 

orinţă morală faţă de dr. Aurel Vlad, 
care nu ne poate acuza că nu l’am 
prevenit şi nu i-am arătat toate con
secinţele solidarizării sale cu politica 

| dlui Vaida care în credinţa populară 
• este o politică de linguşire şi o poli- 

tică odioasă tuturor celor cari mai au 
' cap şi pot cugeta.

Demisia dlui Dr. Alex. Herlea 
dela gazeta „Solia Dreptăţii".

Şedinţa comitetului nostru jud.

Firdcă gszetele vaidlste, între 
ceri şi „Patria® d n Cuj au adus 
şurca că di Herlea ar îi fost Ini 
derăilat dl,' conducerea gazete- 
„Solia D r p • 11“ de către dl D/. 
Aurel V ; d \ entm faptul că arfl 
ft cut propagandă în contra lui 
n; merus vaiath cus t nem să a- 
r^tâm câ este un mare neadevăr 
şi că gazetele vaidiste cum este 
„Patriîi" vaidistă din Cluj cu rea- 
aedintâ au adus această şt re 
pentru a perverti adevărul în a- 
ceasiă causă. De altfel aceasta 
nu o susţine rdci chiar gazeta 
„Soiia DreptăŢl, — care a pu
blicat telegrama dlui M hulat he ş 
care a arătat situaţia acestei ches
tiuni.

Solia Dreptăţii susţine îns* câ d! 
Dr. Herlea ar fi făcut propagandă 
pa sate şl-ar fi convocat adunări 
în contra lui „numerus valachi
cus". F»<nd şi aceasta e un neade
văr arătăm  că dl Herlea 
nici nu a convocat vre o 
adunare ş i nici nu a 
plecat pe sa te  în contra  
lui „numerus valachi
cu s; şi că această ştsre st da
torează unor fnteiiţiunJ de intrigă 
pe care noi o cunoaştem foarie 
brii*. Ar fi interesant să stlrn că 
„Solia Dreptăţii4* de un
de a aflat că dl Herlea 
a convocat aceste  afir
m ative adunări, şi atunci

desigur se va descoperi toată in
triga csre stă la spatele acestei 
şt rî false.

In ce privi ş(e plecarea dlui 
Herlea dela conducerea gazetei 
„Sola Dreptăţi", arâ ăm că dân
sul a primit <eiegranu; de mai j s 
dela dl preşedinte Ion Mhalache 
şi a comunicat aoe?stă telegramă 
diu Dr. Aurel Vlad cu scrisoa
rea alăturată’. Tot a i net. s’a dus 
la t’pogrsfiâ „Solia Dreptăţii,, ş’-a 
d’spus personal scoaterea nume
lui său de pe frantispiciul gazetei.

Iată care este adevărul şi nu 
aşa cum rentează „Patria" vai- 
dis{ă o'in C'uj, în articolul scris 
de eh ■ foşhi prieteni personali 

i sri -! -i Herlea.
Telegram a dlui pre

şedinte Ion Mihalache.
Dlui Dr. Alex, Herlea Orăştie.

Binevoiţi Vă rog a Vă pune la dis
poziţia partidului Naţional-Ţărănesc cu 
gazeta „Solia Dreptăţii'' Domnul Aurel 

j Vlad fiind desărcinat din demnitatea de 
; preşedinte al organizaţiei Hunedoara 
I stop până ce se va aranja noua con- 
l ducere veţi asculta de directivele Dlui 
| Victor Deleu-Ion Mihalache.

; Scrisoare către dl Dr.
Aurel Vlad.

I Dsale Dlui
| Dr. Aurel Vlad. f. ministru

i Orăştie.

Am onoare a Vă transmite alăturat 
’ copia telegramei ce-am primit dela Dl

„Comitetul execut v al organizaţiei 
judeţene a partidului raţional-ţâşnesc 
a ţinut şedinţă în Deva la 2 Aprilie 
1935 sub preşedinţia d-lui dr. Iusrin 
Pop vice-preşedintele partidului si în 
prezenţa d-lui deputat dr. Victor Deleu 
delegatul conducerii centrale. Au fost 
prezenţi dr. Emil Selariu, dr. Mihail 
T;rea, dr. Leo Parasca, dr. Zeno Draia 
foşti parlamentari, dr. Ieronim Atirescu 
fost prefect, dr. Gheotghe Dănilă, Victor 
Savu, Voişsn Gheorghe Branga Niţu 
fost primari, dr. Alexandru Herlea, 
Lazăr Dânşoreanu. dr. I. Gora, Dionisie 
Ardeleanu, prof. Ciumaşiu, col. Bân- 
cesu, preoţii, Marila, Medrea, Bugle?, 
Socaciu, etc. In toiul au partiepat ,3 
de membrii din comitelui executiv şi 
alţi m meroşi fruntaşi.

„D. dr. Deleu după un vast expozeu 
politic aduce la cunoştinţă comitetului 
că vizHând pe d. dr. Aurel Vlad acesta 
l-a autorizat să comunice comitetului

că doreşte ca întreaga organizaţie ju
deţeană să se solidarizeze în jurul 
d-lul vice-preşedinte Pop Iustin că
ruia îi revine dreptul conform statute
lor să conducă organizaţia partidului.

D. Dr. Aurel Vlad a solicitat un timp 
de 3 z'le în care îşi va lămuri situaţia 
în partid.

Comitetul de’eagă o comislune care 
să ia contact cu d. dr. Aurel Vlad în 
scopul rămâneri d-sale în partid.

„Unanimitatea celor prezenţi hotă- 
resc să trimită scrisori omagiale d-lor 
I. Mihalache, I. Maniu şi Mihal Popo- 
vici prin care să le aducă la cunoş- 
tiinţâ că organizaţia din judeţul Hune
doara rămâne întreagă şi fără nici o 
fracţiune, credincioasă conducerii Cen
trale, programului şi disciplinei de 
partid.

„Citirea scrisorilor omagiale a fost 
salutată cu aplauze în delung repetate”.

NUMERUSUL D -iui VAIDA ESTE IN CONTRA ROMANILOR
Dl Vaida de când a ieşit pe faţă cu 

numerusul său susţine câ numai el va 
ridica românii în această ţară, şi nu
mai numerusul său le va da întâietate 
în toate ramurile de activitate, adecă 
în comerţ industrie şi alte ramuri unde 
sunt mu'ti streini.

Idea care stă la baza numerusului 
este aşa numita „proporţionalitate et
nică" care Însemnează câ dacă avem 
15 °/o maghiari, şi 15 °/0 saşi, şi 15 °/0 
evrei apoi aceste naţionalităţi s’* se 
bucure de tos te drepturile de-a fare 
parte din conducerea, pe orice teren 
a ţării în aceaş proporţie numerică în 
care se află ca cetăţeni ai ţârii faţă 
de populaţia dominantă.

Astfel ca să fim mai uşor înţeleşii 
dăm un exemplu : dacă la nu regiment 
s nt o sută de ofiţeri, după numeru
sul Dlui Vaida trebue să fie 15 un
guri, 15 saşi şi 15 evrei, deci muit

| mai rău din punct de vedere româ-
| nesc, decât este astăzi, — tot aseme

nea dacă într’un judeţ ca al nostru ar 
fi total 100 de judecători, sau 100 de 

i ingineri, sau 100 medici, sau 100 pro- 
j fesori, sau 100 învăţători apoi după 
i numerusul Dlui Vaida câte 45 dintre 

aceştia trebue să fie unguri, saşi şi evrei.
In acelbş se*z s’a pronunţat şi Dl 

Nicolae Titulescu marele nostru mi
nistru de externe.

Iată de ce nu-i bun numerusul Dlui 
Vaida, fiindcă el le dă prin lege anu
mite drepturi minoritarilor, drepturi pe 
cari aceştia nu le au astăzi.

Partidul naţional ţărănesc vrea ridi
carea adăvărată a românilor în această 
ţară prin programe şi muncă construc
tivă, şi fără să dea d’epiun prin lege 
minoritarilor să se bucurie de pro- 
porţionalitafea Dlui Vaida.

P.ol. Nicolae Turdăşan.
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ŞTIRI:
C&tra Iubiţii noştri 
cetitori şi prieteni.

Cu toţii ştim că o gazetă să 
fine cu mari sacrificii materiale. 
Astfel noi cari ne considerăm o 
continuare a gazetei „Solia 
Dreptăţ i i11 ca organ oficial j 
al partidului naţional-ţărănesc ] 
trimitem primele numere la toţi 
foştii noştri cetitori. Ii rugăm 
însă pe toţi să-şi facă datoria 
faţă de gazetă şi să achite a- 
bonamentul căci noi scoatem 
această gazetă cu mari sacri
ficii şi cu mare luptă pentru 
existenţa ei materială.

Rugăm de-asemenea pe toţi 
cetitorii să nu arunce această 
gazetă ci s'o dea din mână in 
mână, căci numai răspândind 
cele cuprinse în gazetă putem 
o[eli sufletele şi putem servi 
idea pentru care luptăm.

Cu Dumnezeu înainte!
*

Alegerile de deputat din
Uttgarla. Alegerile parlamentare din 
Ungaria s’au terminat cu biruinţa gu
vernului, care a. luat mai mult de două 
treimi din scaunele de deputat. Dintre 
partidele de opoziţie cel mai mulji de
putaţi îi are partidul micilor agri
cultori.

*

Lupta alor patru femei 
c» un perceptor. In fa{a Tri
bunalului din Cluj s’a desbâtut în zi
lele trecute procesul celor patru temei, 
care au fost date în judecată pentru 
faptul, eă nu au lăsat pe perceptor să 
ducă vaca sechestrată pentru dare. 
Rângerea perceptorulu a fost, că atunci j 
când el a luat vaca de funie, una ţ 
dintre femei a ridicat la el sapa, iar 
celelalte trei au prins de funie şi au 
sihuls-o din mânile lui. Femea, care a 
ridicat la el sapa, o bătrână de 75 ani, 
a tăgăduit, că a ridicat sapa ca să-i 
ldvească şi a spus, că a luat sapa nu- 
mai ca să se razime de coada ei. Ce
leilalte trei femei, mai tânăre, au recu
noscut că au pus mână pe funia cu 
care era legată vaca. Tribunalul nepu- 
tându-se pe deplin lămuri nici din 
spusele martorilor, pe bătrâna cu sapa 
a achitat-o, iar pe cele trei femei le-a
pedepsit cu câte 200 lei amendă.

*

O luna poate călători 
la B u c u r e ş t i  c u  p r e ţ  scă
zut. Direcţi'.iv a g serală a CFR. a 
făcut cunoscut, ca între 9 Mai şi 9 
Iunie, vreme de 4 săptămâni, oricine 
are dreptul să meargă la Bucureşti 
din oricare parte a ţării, plătind numai 
un pătrar de bilet. Călătoria cu preţul 
âcesta nu se poate face însă în orice 
ti a săptămânii, ci numai in ziua pre
mergătoare unei sărbători sau dumi
necii, iar reîntoarcerea trebue să se 
facă a 2-a zi după Duminecă sau săr
bătoare.

* I
Zece ani închisoare pen

tru cA şi-a omor At nevasta.
In toamna anului treeut locuitorul loan | 
Timiş din comuna Bor$a, judeţul Ma
ramureş şi-a ucis sopa, cu care trăise 
zece ani şi dela care avea patru copii. 
La început soţul ucigaş a tăgăduit 
omorul şi a spus, că femeia şi-a cur
mat singură vieata, dar dupăce n fost 
arestat, la apucat remuşcarea şi şi-a 
recunoscut vina. Tribunalul judecăndu-l

Girant: Dr. Alex. Merlea,

I-a osând t la aece ani temniţă. Timiş 
loan n-a făcut recurs împotriva hotă
rârii, spunând că vrea să ispăşească 
pedepse şi s’a dus astfel împăcat la 
închisoare.

*

Reducere de Paşti pe Cf r.
Direcţiunea generală a Căilor ferate 
române face cunoscut că începând 
dela 26 Aprilie ora 12 din zi şi până 
la 5 Maiu ora 24 (12 noaptea) se 
acordă o reducere generală de 50%  
pentru toti călătorii şi la toate trenu
rile pe toate liniile Cfr. Călătoria se va 
face cu jumătate de bilet. Ultima ple
care cu trenul cu această reducere se 
poate face cel mai târziu la 5 Maiu 
ora 24 noaptea.

*

S’a vândut biblioteca lui 
Bartbou. Fostul ministru de ex
terne al Franţei: Louis Barlhou, care 
a fost ucis de gloanţele ucigaşilor la 
Marsilia, avea o bibliotecă foarte bo
gată şi preţioasă. Această bibliotecă a ; 
fost vândută la licitaţie zilele trecute 
la Paris. Totalul sumei realizate din 
vânzarea acelei biblioteci se urcă la 
suma de 3 milioane 727 mii 750 franci, 
ceeacc în bani de ai noştri face cam 
26 milioane Lei.

*
Se înf inţează un nou timbru.

In parlament s’a depus o lege pentru 
înfiinţarea unui nou timbru de 50 bani, 
numit „timbru cultural". Noul timbru 
va fi întrecuinjat alături de timbrul de 
aviaţie, pe scrisori şi pe tot felul de 
acte. Venitul acestui timbru va fi în
trebuinţat de ministerul scoalelor pen
tru clădiri şcolare şi burse (ajutoare) 
elevilor săraci şi silitori dela şcoalele 
statului.

*

Cărămizi din gunoaie. Un inginer 
german a reuşit să transforme gu
noaiele ce se adună de prin curţile 
caselor dela oraşe într’un material de | 
clădit. S’a şi înfiinţat la Berlin o fab- f 
ricâ pentru transformarea gunoaielor în \ 
asemenea cărămizi care se spune că \ 
ar fi mai bun chiar decât cărămida de ! 
acum. |

*

Franţa pune în circuratie bani I 
de aur. Guvernul francez a hotărât  ̂
să pună în circulaţie cât de curând I 
monede de aur Noile monede aur vor I 
avea greutate de 6 grame.

Legătoria de cărţi şi cartonagşria
D. Pardos
Or Aş tie

Execută tot felul felul de lu
crări branşa hârtiei cu pre
turi f. convenabile. Biblioteci 
se leagă luxos şi prompt.

Restaurantul

„GH.CIOCA"
din O răştie

este cel mai in'im local. Vi
nuri excelente şi bucătărie 
bună. Se primec abonamente 
pentru prânz şi cină în con- 
diţiunie cele mai avantajoase 
serviciu prompt.

Cea mal bine asortată 
prăvălie de delicatese

B o d e g a  „ P u i u “
a d-lui

G h erasim  Ciolan
de unde se pot procura si 
comanda mărfuri de cea 
mai s u p e r i o a r ă  calitate- 

adresa: BODEGA „PUIU“ O râştie

M. GHIMUŞIANU
măestru ceaşornicar
( în edificiul Hotelului 
JiL „Centrai" din Orăştie.

Primeşte la reparaţie 
iy A w M »  tot felul de ceasornice 

9* b!juterii cu preturi 
convenable.

LIBRĂRIA
Remus Branga
din Orăştie

este asortată cu tot felul de 
material de librărie, rechizite 
şcolare, cării didactice, lite
rare şi ştiinţifice, tablouri fo
tografii, material pentru ma
şinile de scris, schapirografe, 
ştampile etc.

P reţurile  cele mai mici.
Vizitaţi fără nici o obligaţie,
marele asortiment al librăriei 

Branga din Orăştie.

V izitaţi cu toţii
RESTAURANTUL

„Boulevard"
al d-nei LUPAN

din O răştie
unde găsiţi o bucătărie bună 
şi ieftină. Abonamente pentru 
prânz şi cină cu preţurile 
cele mai ieftine. Vinuri exce
lente, serviciu prompt

C e l m a i  c o n f o r t a b i l  
h o t e l  d i n  O r ă ş t i e  e s t e

Hotelul “Central"
unde pe lângă preţuri moderate 
primiţi o cam ră bine mob Iată 
şi de-o curăţenie e x e m p l a r ă .
Tot acolo v.t stau la dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
d e  p r i m u l  r a n g

Propr.: SIMION GAVRIUA
hote'icr şi restaurator.

Faceţi reclamă numai în

Gazeta
„SoSia"

Tipografia „DECEBAL"
* din DEVA, Piaţa Unirii No. 16.
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ex ecu tă  tot felul de lucrări t i 

p ografice  în  ce le  m ai a v a n ta 
jo a se  condiţiuni, fiind pro v ă 
zu tă  cu tot felu l de m aşin i 

n e c e sa r e  ş i  in sta la tă  cu m o 
to a re  e lec tr ice . C om en zile  s e  
a d r e se a z ă  d irect la tipografie.

Preţuri convenabile.

Ci \q  i î n n ţ  'm > m  w m m  ■

<*

*

Tipografie „Decebal", Deva. 1935.


