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Ziua învierii. Cine e l\M?
des Dr. Iustin Pop.Toate sărbătorile mari, —  pe  

cari om ul le trăeşte în evlavie, 
în sem n ează  primenire pentru 
inim ă şi minte- 

Sărbătorile mari, constitue o 
ocaziune de m editaţie, liberată 
de prejudecăţile luptei pentru 
existentă şi m izeriei m orale de  
toate zilele.

Astfel şi noi în p-eejm a Sfin
telor Paşti, aflându-ne cu gân
dul la D um nezeu, cu inima 
liberată de orice pornire putem  
să  judecăm  cu m ai multă c la 
ritate dreptatea cau zei ce  servim.

A stăzi în Rom ânia, deşi ra
portul ce  există între conduşi 
şi conducători, are în sine cev a  
autocratic deşi suveranitatea na
ţională pare m ai mult o sem i- 
iluzie decât o  realitate, regimul 
nostru constitutional şi dem o  
cratic tinde să  se  integreze din 
toate punctele de vedere. Con
ducătorii noştri ori cât de de fec
tuos se  aleg, totuşi sunt em a  
naţia voinţei celor conduşi- Der 
chiar d acă  această  voinţă nu 
ar fi o realitate deplină pu/ân- 
du se  uşor eluda suveranitatea  
naţională şi putându-se uşor 
falsifica voinţa naţională, nu 
putem să ascundem totuşi în 
fata nimănui că în politica 
internă a tării Româneşti se 
urmează direcţia rectilinie şi pre
cisă spre integrarea unei demo
craţii adevărate, aşezată pe o ba
ză sociala şi naţională-

Pornind dela  a cea slă  realitate 
trebue să  constatăm  că  ar fi 
de datoria oricărui conducător  
ca  m ai înainte de a  face un  
act politic, se-şi ap lece  urechea  
la  voinţa celor multi, întrucât 
el condu ce în num ele lor şi nu  
în num ele lui personal.

Iâtă d ece  bărbaţii politici cari 
nu tin cont de această  realitate 
sunt surprinşi şi nedumeriţi când  
se  văd  părăsiţi chiar de cei 
cari i-au ridicat la a ce le  locuri 
de com andă, lată de ce  este 
falsă părerea celor cari cred 
că un conducător comandă fără 
consimţământul şi părerea ce
lor pe care îi conduce. A ceasta  
se  putea pe vrem ea servajului 
m edieval, când între cei proşti 
şi între feudali ex istă  o depe- 
dentă integrală. Feudalul, în 
virtutea drepturilor sa le  putea  
să  determ ine acţiunea celui de  
care d ispu nea cu dreptul de  
viată şi moarte.

A stăzi însă  popoarele s’au 
deşteptat, —  ele au sângerat

secole de-a rândul pentru li
bertăţile şi drepturile de ocâr- 
muire dobândite, care sunt cele 
mai scumpe comori ce le-ar 
putea avea popoarele şi pe 
care le vor apăra cu orice sa
crificiu şi împotriva oricui-

A cela  care crede că  perso
nalităţile conducătoare creiază  
curentele, greşeşte —  pseudo- 
curentele le creiază personali
tăţile. Curentele adevărate şi 
trainice însă izvorăsc din ne
cesităţile de viată şi credinţele 
unui popor. Ele trebuiesc per 
cepute şi înţelese de către con
ducători, iar poporul trebuie 
condus pe drumul indicetiunii 
acestora.

Iată de ce  astăzi orice con
ducător adevărat trebue să şi 
plece urechea la glasul popo
rului Cine nu înţelege acest 
adevăr nu m ai poate fi condu
cător, căci nu reprezintă voinţa  
şi aspiretiunea acelora în nu
m ele cărora conduce.

D acă s ’au  găsit totuşi c o n ’ 
ducători cari în puterea perso
nalităţii lor cred m ai mult d e 
cât în voinţa colectivă, e i nu 
au dreptul să împiedice mersul 
normal al evoluţiei politice şi 
sociale, da au toată libertatea 
să  facă o politică personală, aşa  
cum  îe d ictează conştiinţa lor.

A cesta  este şi cazu l ultime
lor even im ente din partidul 
national-ţărănesc, când s ’au  lan
sat formule şi s ’au  adoptat ati
tudini, fără ca  unii con d u că 
tor în prealabil să  consulte pe  
aceia  in num ele cărora au  
condu s şi să  aibă posibilitatea  
să  verifice că  atitudinea lor 
este corespunzătoare aspiraţi 
unilor şi dorintii celor multi*

A şa  am  ajuns să  ne d es 
per ă seco li întregi de gândire 
politică. Noi însă mergem înain
te chiar d acă  alţii tin cu orice 
preţ —  să  conserve ce  au  
pierdut străm oşii lor acum  câ 
teva sute de ani.

Şi astfel în z ilele  acestu i 
praznic, prin linişte în cuget 
şi inim ă curată, ajungem  să  
ne întărim credinţa că  bine am 
hotărât asupra ultimei noastre 
atitudini care este în confor
mitate cu principiul unei de
mocraţii adevărate şi care ne  
con d u ce spre fericirea neam u
lui nostru şi înălţarea tării 
noastre scum pe.

Dr. Alex. Herlea.

In Nr. 16. dela 11 Aprilie a. c- al 
„Soliei Dreptăţii" găsim următoarele
perle de stil ziaristic:

1. La pag. 1. col. 1IL pss. ultim: 
„Ce zic la această atitudine slăbă
nogii întruniţi la Deva, cari şi-au 
uitat de recunoştinţa, pe care ar tre
bui, să o aibă fată de fostul lor con
ducător? Spre cinstea judeţului fie 
spus, la Deva s’au întrunit numai 
unii membrii ai comitetului şi aceia 
aleşi pe sprânceană, cari s’au lăsat 
purtaţi de nas de cei, ce au crezut, 
că-1 pot decapita pe drul Aurel Vlad 
şi cari nu văd mai departe decât li-e 
vârful nasului*.

La pag- 3 col. III. suntem numiţi 
, speculanţi“ şi iarăşi „slăbănogi“ şi 
sa spune, că ne întrunim în ascuns 
şi dăm cu piciorul în aceia, cari văd 
primejd:a şi vreau să trezească nea- 

1 mul etc-
Cine er crede, că paternitatea aces

tui slil de gura cortului sa revine dlui 
Aurel Vlad. fost da neştiute ori exce
lentă, mare bărbat de stat. mare voi
vod al jud- Hunedoara, f president 
de cori3 ju d , f- president de cameră 
de corn. şi ind-, f. president de ca
meră agricolă, f- president de org- 
de partid- etc- etc. Şi ceeace este 
nenormal, e, Că d. A- Vlad ne înjură 
în aceăt fel coiturăresc atunci când 
pe pagina^ 4. col- III. în entrefileul: 
„Răspuns" însuşi dsa declară într'un 
aer solemn, tipărit cu litere grase, că 
nu poate aproba felul- cum d- /uliu 
Maniu a fost atacat în „Patria“ vai- 
distă dela Cluj şi în „Frontul Româ
nesc şi că şi dsa desaprobă acest me
tod de luptă.

Oare cum se judecă omul, care în 
acelaş nr. de gazetă apare în două 
Lie: într'una reprezentând stilul de 
birjar, în cealaltă condarnnator al ban- 
d ti'muîui de condeiu? Noi ştim, cum 
să-l judecăm, dar deocamdată păs
trăm judecata noastră pro foro interno 
şi trecem acum la examinarea expe- 
toratiunilor sinistre ale dlui A. Vlad.

Remarcăm, că noi, cei, cari ştim» 
ce va să zică convingere, disciplină 
de partid, bune maniere şl moravuri 
şi adevărată iubire de neam şi tară 
astfel am rămas cu conducerea de 
până acum a partidului nostru şi ac
ţionăm în conformitate cu aşezămin
t e  acestuia, — am fost numiţi slă
bănogi A fost cea mai nefericită ins
piraţie din partea dlui Vlad, să arunce 
asupra noastră chiar acest epitet, 
care în momentul, când l a  aşternut 
pe hârtie, a şi ricoşat asupra dsale. 
E cea mai pernicioasă şi chiar fatală 
expresiune pentru dsa. Iată pentru ce. 

*

In aspectul bunei înţelegeri orga
nizaţia noastră a fost de o armonie 
desăvârşită, chiar ideală şi tradiţio
nală. care n’a cunoscut în trecutul 
îndelungat de trei decenii şi jumătate 
nici cel mai mic diferend între con
ducător şi cei conduşi. In acest timp 
îndelungat l’ani urmat pe d. Vlad 
fără şovăire cunoscându-i entuzias
mul, abnegatiunea, priceperea, curajul 
şi spiritul de jertfă în îndrumarea

vie|H noastre politice cum şi a celej 
publice în genere. II consideram ca 
pe voivodul erou politic al acestui 
judeţ-

A fost o invidie a zeilor de sus, 
ca această bună înţelegere a noas
tră să devină şi ea fragilă. A inter
venit răsvrătirea dlui Vaida cu teoria 
secesionistă a lui numerus valachicus. 
Acest domn pândea ca un mare pa- 
isngen asupra dlui Vlad, ca să-l tragă 
în pânzele sale, căci doar noul apos
tol avea mare interes să 1 poată nu
măra între adepţii soi. având credinţa 
firmă, că feudalismul dela Bobâlna 
este de aceaşi specie cu cel dela 
Olpret.

Noi din momentul, când am văzut* 
că d. Vaida şi-a aruncat mreaja asu
pra dlui Vlad, pe care l-a pus pe 
panta, să facă şi el sete de răsvră- 
tire. înţelegând situajia, am depus 
toate fatigiile noastre, să-l reţinem 
pe d. Vlad la locul, unde era, singu
rul, care i dădea posibilitstea, să-şi 
continue biografia frumoasă din trecut. 
Fatigiile noastre au însemnat alergări 
peste alergări Ia d- Vlad făcându-i 
fel de fel comănăceli cu pălăria în 
mână aşa, că aceste eforturi în cele 
din urmă atingeau din greu demni
tatea noastră de oameni, deoarece, 
d. Vlad gesturile noastre nobile şi 
cavalereşti, pline de omajiul recunoş- 
tintii fată de dsa, le onora cu brus
cări şi ofenze.

Dacă o sfântă convingere a noas
tră, creată pe baza unei profunde 
chibzueli asupra concepţiei de metod, 
pe care o profesa d. Vaida, căreia 
i-se ataşa şi d. Vlad, nu ni-ar fi ins
pirat, că drumul, care duce Ia înăl
ţarea solidă, sigură eficace şi fără 
riscuri a elementului românesc în 
viata acestui stat, este cel urmat de 
conducerea noastră centrală, prezi
dată de d. loan Mihalache, ne-am fi 
solidarizat şi de data aceasta cu d. 
Vlad cu tenacitatea noastră din tre
cut. Cum însă noi nu ne puteam 
lăsa a  fi conduşi de altceva, decât 
de convingere, care ni-se confundă 
cu vocea sufletelor noastre de pură 
simţire românească, a trebui), să a- 
ducem jertfa neînchipuită de a ne 
despărţi de şeful nostru, trecut în 
istorie chiar prin activitatea glorioasă, 
pe care a desfăşurat-o pe pământul 
acestui judeţ, cu strânsa colaborare 
a  noastră.

Dl Vlad după multă şovăială în 
cele din urmă şi-a luat o determinare 
definitivă de a intra în gruparea dlui 
Vaida, prin ce a produs ruptura din
tre noi şi dsa, sacrificându-ne cu 
aceaşi uşurinţă criminală, cu care 
bătrânul flaşnetaş dela Cluj a jertfit 
partidul.

In acest moment dramatic al rup- 
turei, noi ne-am resimţit cu profundă 
emojiune de pasul greşit al dlui Vlad. 
Ni a rămas însă o mângâiere de 
înaltă etică: de a fi urmat o extremă 
condescendentă fată de dsa, cum a 
făcut şi conducerea noastră dela 
Cluj pentru a-1 menţine la locul con-
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crescut c i fi'riţa sa şi pe care nici 
nu ni-1 puieam închipui completat 
vrt odată cu o altă pîîsoat.ă.

Ne-am făcut deci datoria cu vârf 
şi îndesat fată de d. Viad căruia 
i-am adus întreg omagiul sentimen
telor noastie de recunoşlinfâ şi dacă 
dşa pentru foaie acestea ne-a onorat 
cu brusch lă şi ofensă, a făcut dovada, 
că dsa dă cu piciorul, ca să fie zis 
după vocabularul delicat al dsale

Şi ecum o spuRem : dacă tot ceeace 
am făcut noi pentru d- Vlad, sunt 
tot atâtea acte de slăbănogie, în sen
sul acesta acceptăm, să fim batjoco
riţi cu epitetul de slăbănogi. Dar cum 
se caracterizează comportarea dlui 
Vlad fată de noi?

. S O L I A *

Dl A Vlad, cu violenta dsale înăs- 
cută, pusă în funcţiune în plin mon
taj, •  foc şi pară asupra noastră 
pentru motivul, că noi „cef conduşi",
— acesta e singurul fel cum ne zice 
dsa în iniervisvurile, ce le dă, — 
nm avut noi temeraritatea, să-i dăm 
noi dsale îndrumări şi pentrucă nu 
l-am urmat în aventura, la care s ’a 
angajai a ăturea de Fuirerul dela 
Cluj, care cu o insprraţie produsă de 
cauze, pe cari noi )e cunoaştem şi 
pe cari d, Vied nu de mult le-a în
fierat, dar cenzura nu ni-permite, să 
le arătăm în lumina tiparului, co
lindă prin tară din orsş în oraş în
vârtind aceaş flaşnetă, d n care coate 
nceesş colindă, pe care sărmanul 
flaşnetar vrea, să o prezinte ca pe o 
descoperire cerească, nu uită însă
— vanitos şi schmecker, cum e, să 
pună pe ea marca proprie de mântui
tor al elementului româ .esc.

Această revoltă de înaltă frecuenţă 
d- Vlad caută, să şi-o justifice prin 
concert'^ dsale, că noi „cel conduşi"
— dsa numai aşa îoţalege, să ne 
numească nevrând, să se d -josească 
întitulâr.du-ne greţos bsrem de pte- 
fini politici, — i datorim dsale, fos
tului nostru conducător politic, cu 
cea ce în domeniu) teologic se nu
meşte: coeca obedientia iar în limba 
militară unbedingte Unterwerfung sau 
cum ai ziee în limbaj civil (ol nem
ţeşte: Maul hallen und weiter dienen!

lată pe d. Vlad în ipoteză de tiran, 
dictator, despot, şatrapă, sau mai 
bine zis: şef de trib, faţă de care 
noi pigmei africani, n ’avem alt drept, 
decât să ne proştemem pe burtă- 

Nemernecii de noi! Noi am îndrăz
nit a  crede, că pe vremuri, când după 
decretarea activităţii parlamentare sub 
regimul maghiar, duceam luptele alât 
de grele pentru drepturile pol'tice ale 
românilor de dincoace de Carpati, 
am dat şi noi prinosul nostru de 
muncă naţională pr:n sprijinirea dlui 
Vlad, prin participarea la groza eîe 
campanii electorale, când dsa era 
candidat de deputat infrun'ând toate 
vijeliile, întimperiile şi răzbunările 
polemicilor de atunci, jertfind avere, 
sănătate, nervi şi linişle, — deci ni-se 
cuvine şi nouă ceva din acea glorie 
istorică, pe care d- Vlad n'ci când 
nu ar fi atir.s o fără colaborarea 
noastră, e ostaşilor de rând- 

Noi slăbănog.', am cutezat a  crede, 
că fă â psinoza generală, produsă 
de educ t ■£' politică ş! cetăţenească, 
pe Cire noi am creat-o în acelea 
vrer în masele poporului nos
tru, d- Vlad n'ar fi obţinut rezultatul 
de a  fi ales deputat în grandiosul 
şi faimosul parlament da lângă Du
năre Jtn Budapesta, ci s’ar fi ales 
cu un insucces, ceea i ar fi t tras 
osândă conducerii noastre politice 
de atunci pentru aşa un dezastru, 
pe care l a  produs prin un act de 
indisciplină, deci dl Vlad rămânea 
un naufragiat politic de tristă amin
tire în istoria nemului, căruia i-se 
potea arunca învinuirea, că numai 
gădălit de vanitatea sa personală 
a  spart disciplina partidului pen
tru a  se vedea — deputat- 

Iată deci, cum noi, colaboratorii, 
ne-am menţnut într’o vecinică ano 
nimitate necerând vreodată parte din 
din gloria recoltată de dsa, ci am 
lăsat, ca d- Vlad să capitalizeze şi 
cuotapă'tile noastre.

Slăbănogii de noi, am cutezat a
crede, că în epoca, ce a  urmat, in
traţi î i România Mare. dl Vlad e un 
şet democrat înti’un partid democrat 
prin concepţie, astfel dsa ştie, că 
criteriul de bază al democraţiei este 
că şi cei conduşi au dreptul de a şi 
formula părerea şi convingerea.

Noi slăbănogii,emi îndrăznită crede, 
că şi „cei conduşi“ sunt homines 
saoientes adeca făpturi create după 
chipul şi asemănarea lui D zeu, căci 
au şi ci dreptul ia uzul raţiunei inde 
a gândi şi face bine pentru partid 
şi neam-

Nenoroc t'i de noi, nu ştiam, că în 
această gândire naivă a noastră ne 
lovim de dogma infal.bilităţii, în care 
se închide dl Vlad, care uită, că a- 
ceastâ dogmă la timpul său în anul 
1872, în consiliul dela Vat can, a fost 
foarte discutată şi combătută de cei 
mai mari şi cei mai inspiraţi teologi 
ai bisericei catolice, — chiar şi împo 
triva papei dela Roma-

Dar dl Vlad crede, că toate actele 
dsale de indisciplină au fo3t mântui 
tcare de neam- Noi însă o ş’im prea 
b!r,e, că nu. mai ştim, că dsa a 
greşi/ nu odată în viat-*- noastră 
politică.

Nemernecii da noJ, abia acum în
ţelegem, la ce rol ţnea, să ne con
damne Marele nostru Neger pe noi, 
pigmeii africani: la rolul căţelului 
dsale P u  fi căruia însuş dsa :-a îost 
rrăîstru educator, preumblându- se 
zilnic cu el pe piaţa Orăştiei şi sco
ţând din buzunar ori peatră ori cas
tană, pe care bcuipu şi apoi o arun
ca la distantă mare, poruncind lui 
P u f i :  apportirenl Admirabil; sport 
şi metod de irstru :|!e şi mai pe sus 
de toate potrivit cu demnitatea dlui 
v lad, f. excelentă de neştiute ori, 
etc. etc. etc-

Dar vedet> d voastră, căţelul dlui 
Vlad avea totuşi o soartă mai supe- 
riaoră ca noi. Dl Vlad, inimos şi 
însufleţit stăpân al lui, a spur, că 
îşi trimite acest căţel la univ rsitatea 
de câni din Spania pentru a face 
acolo înalte studii cânistice după 
cursurile dela Orăşiie şi bă le din 
Geoagiu sub măiestria dsale. lată 
răutatea dlui Vlad fată de noi: pe 
P u f i  îl deşteaptă, îl luminează, vrea 
să-l facă chiar savant, pe noi însă 
tindea, să nej tină in înfunerec cu 
nrnlea sub lăcăt, ca nu cumva să 
funcţioneze-

Ba şi mai mult: dl Vlad l-a nobi- 
litat pe Pufi dându-i epitetul nobili- 
tătii: „de Olimp" astfel el se numeşte 
Pufi de Olimp. Sa şi cuvinea, ca 
feudalul d d a  Bobâina să fie pe pi
cior de egalitate cu căţelul său- 

Ială dar, că educaţia de slăbăao- 
gie ni a făcut-o însuş dl Vlad, care 
de un timp încoece ne-a tfnut în un 
regim de supunere, potrivit unui trib 
de negri-Dar oare în adevăr suntem 
noi „slăbănogi*' ori că s'ăim numai 
sub puterea unei as'fel de sugestii, 
ce ne e strecurat Marc'e nostru Chan? 
Să grăiască in locul nostru câteva 
fapte recente.

1. Nu de mult dl Vlad se rostea 
asupra dlui Vaida în felul acesta: 
Vcida e bun numai ca să acopere 
camorilal

2. Altă dală, într’o consfătuire a 
majorităţilor noastre, când dl Meniu 
cerea votarea legii de conversiune 
şi arăta, că o co nbatere a  acestei 
legi ar putea atrage căderea guver
nului dlui Veida, — dl Vlad a  strigat 
stentoric: Nici o pagubă, dacă se va 
ducel

3- Când se discuta chestiunea pre 
şidentiei prov nciale a Ardealului şi 
Banatului, dl Maniu, cu obicinuita-i 
lealitate şi dorinţă de bina :-a zis 
dlui Vaida: Frate Alexandre, nu e 
bine, să fim prezident nici eu, mei 
tu, lesă, să fie Vlad. Atunci dl Vaida 
a zis: Vlad e bolnavi Şi a luat dsa 
preşiderţia, evident cu reservatunea 
mentală, că aceasta i-va fi de bun 
folos în campania dc decapitare a 
hiperlealului său prieten, luliu Maniu.

4. Când cu aşa zisa conferinţă a  
dlui Vaida. Jinută ia  Ciul, dl Viad

la o şedinţă a org- locale din Orăş- 
tie la întrebare a dat lâmuricra ca o 
scuză, că dsa nu din propriul impuls 
a luat parte la masa comună ci nu
mai întâmplător. Anumit: dsa era 
după şedir(a cons, de adm. al Soli
darităţii luând m isa la restaurantul 
Central. Venind acolo şi vaidişîil 
după conferinţă şi văzându !, l-nu 
luat cu ei iar toastul l-a rostit la soli
citările mesenilor vaidişti. Astfel dl 
Vlad prezenta întreagă comportarea 
dsale nu ca un act ai vointii sale, 
ci ca o manifestare produsă peste 
voinţa sa de situ.- ţia, î i care s’a re
simţit d î  vech 'a  prietinii cu dl Va;da.

5- La 14 Martie **. c- când ni-em 
făcut omag'ul solemn cu stăruinţa 
în rugămintea noastră, ca dl V»ed să 
rămână şi pe mai departe la locul 
de conducător al nosiiu şi să salvăm 
unitatea partdului şi a organz {iei 
noisfre, dl Vlad s’a rostit în eş fel, 
că 1 am considerat câştigat pentru idee 
cel putm temporar până la alegerea 
definitivă a situaţiei din partid.

6. In 2 Aprilie a. c- (ând doi 
membri marcanţi ei partidului, d- 
Dr. Victor Deleu şi d- Dr loan Pop, 
l-au cercetat acasă pe d. Vlad de- 
punând stăruinţele de revenire a dsale, 
— d- Vlad a  cerut 3 zile timp de 
cugetare pentru a lua contactul cu 
d- Vaida şi d- Maniu urmând, să se 
declara după acea.

Ce înseamnă toate acestea mani
festări ale dlui Vlad, dacă nu şovă
ială şi zvârcoliri produse de hipno
t iz a ta  măiestrului Vaida, care-1 avea 
deja în braţele sale de polip pe d. 
Vlad şi i-era mare teama, că-l scapă 

Nu sunt acestea acte de slăbăno- 
gie, să nu fii stăpân pe tine, când e 
vorba, să produci concordantă Intre 
ceeace reprezinţi ca convingere şi 
între ceace sreli prin semne externe, 
mai ales când era vorbă da o ches
tiune de eşa o importantă?

Dar d. Vlad mai are în patrimo 
niul său şi alte slăbănogii, pe cari de
data aceasta i-le trecem sub tăcere 

*
Dar d Vlad ne mai face şi o a'fă 

desemnare nunrndu-ne „speculanţi*• 
Wieder Schelm ist, so denkt er. — 
Cum se poate însă. că până acum 
noi o viată întreagă n’am fost spe
cular, ti?

De ce ne-am făcut specule nţi nu
mai acum, când nu-1 urmăm pe d 
Vied tn aventura, în care I-a fmplica 
colegul său în feudalism dela Olpret- 
Cluj? — Şi dacă d Vlad a aruncat 
şi această peatră asupra noastră, să 
fie bine a  întreba şi noi pe d- Vlad: 
este fr#t'a de cruce a  dsale cu ami
cul său dela Cluj o aşa de candidă 
întovărăşire, din care lipseşte orice 
element de ordin material? — Noi 
nu crr dem, deoarece ştim, că ea nu-i 
fără prihană Dar în fine spunem 
ruptă-verde: da, suntem speculanţi- 
Vrem, să speculăm tara aceasta, să 
nu ajungă pe mânile neobizantinilor 
prostituat) I th

Facem „Soliei Dreptăţii", ajunsă 
în raport de vitrejie cu noi, cari om 
readus-o la viată după ce patronul 
ei de azi a înmormântat-o acum 
câţiva a n i: suntem gata, sâ polemi
zăm cu ea pe tema teoriei numerua 
valachicus dacă vrea, sub aspect 
ştiinţific, dacă vrea, in spectru politic, 
punem însă o condiţie-‘ d. Viad să 
facă examenul din codul decentei 
şi bunelor maniere şi să producă 
atesta^ cu nota cel puţin cea de tre
cere. Contrar vom intona şi noi faţă 
de dsa o altă muzică decât cea de 
până acum, care va fi in plin acord 
cu adevărul, dreptatea şi felul dsale 
de a  se comporta fetă de noi.

Dr- Iustin Pop.

Abonaţi, cetit! «I faceţi 
reclamă numai fn
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In ji ilo l H ii l i
Sub titlul din .Ţara Profetului" a 

apărut în .Sola Dreptăţii" a dlui Vlad. 
un ar’icol tn care numind cu ironie pe 
dl Maniu de profet, arată că chiar tn 
judeţul dlui Maniu ar fi 70# advocaţi 
minoriiari şi numai 30#  români, iar 
medicii din acel jude| ar fi 89 #  mi
noritari.

Arată totodată c3 deşi minoritarii sunt 
n acel judeţ în aşa mare număr totuş 

dl Maniu ar fi în contra lui Numerus
Valachicus.

Pentru ca Ţăranii noştrii necunoscă- 
tori ai adevărului să nu se laşe amă- 
Mţi de aceste date ale .Soliei Dreptăţii' 
trebue să le arătăm adevărul. Intâiu 
destul de rău că dl Vlad îşi ironizează 
pe fostul său prieten de 40 de ani de 
colaborare politică iar apoi nu ştim 
dacă statistica dlui Vlad este exactă 
sau nu, — căci numărul procentelor 
l’a scos din „Patria" dlui Vaida, — 
însă chur dacă ar fi adevărat, — asta 
însemnează că dl Maniu ar susţinea 
minoritari, — căci şi dumnealui este cel 
puţin atât de bun român ca Vaida şi 
ca Vlad.

Alta este aici, — dl Maniu este în 
contra numerusului dlui Vaida fiindcă 
dl Maniu nu poate iscăli acea lovitură 
data neamului românesc, că dacă în 
judeţul său locuitorii sunt pe jumătate 
unguri, să admită ca jumătate din ofi
ţeri, judecători, grofesori etc. din jude
ţul său să fie numiţi dintre unguri, tar 
românii să fie daţi afară aşa cum cere 
numerusul dlui Vaida. — pe b a u  pro- 
porţionalităţii etnice. —

Dl Maniu spune cl-i destul de rău 
că sunt atâţia advocaţi şi medici mino
ritari dar asta nu însemnează ci tre- 
bue să-i bagi In armată, magistratură, în
văţământ etc. căci am fi criminali tn 
contra neamului nostru, iată ce nu 
vreau să înţeleagă dnii Vaida şi Vlad 
— oamenii drepţi Insă vor judeca.

Dl Dr. Logo in andienti la 
Papa i la dl t o n i .
Vicepreşedintei* P. N. T. •  vizitat 

diferitele instituţii fesciste.

D- dr. N« Lupu vicepreşedinte el 
P. N- Ţ. în trecere prin Roma a  vizi
tat diferite instituţii ale regimului fas
cist luând contact cu mai multa per* 
sonalilăţi politice între cari şi cu pre
şedintele Senatului. Dl Fesarzoni. 
După amiază d. dr. Lupu a  fost pri- 
m.t în audienţă de Mussolini ia Pa
latul Venezia.

Distinsul bărbat politic a  fost pri
mit apoi în audienţi de Papa. care 
la reţinut 3 ore.

99 S O L I A“
cea mal serioasă şi cea 
mal răspândită gazetă 
din  ludetui Hunedoara

Ungurii din Mureş aderă 
la „numerus valachicus"

Cetim tn gazata Curentul din 7 Apr.
Protopopul Dr. Eugen Arkossy din 

Mercurea Miraj, în şedinia consiliu
lui judejean din 2 Apr. a. c* s’a do* 
clarat personal şi cu prietenii săi po
litici aderent a  lui „numerus vala
chicus". Dsa a  elogiat pe dl Alex. 
Vaida-Voevod şi a declarat că „ma- 
ghiarirnea* va lupta cu toată hotă* 
rărea pentru izbânda acestei idei".

Iată deci care-i adevărul Cu nume
rusul dlui Vaida, căci dac’er fi în 
contra maghiarilor aceştia nu s’ar 
bucura de introducem lui.
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Aşa cum s’au  în tâ m p la t lucrurile.
In fata opiniei publice a tării se ac

centuează un nou spectacol politic: 
dismembrarea partidului naţional ţă
rănesc, în urma cunoscutei acţiuni a 
Dlui Vaida. In cursul sbuciumatei sale 
vieţi, partidul naţional ţărănesc a mai 
trăit defecţiuni răsunătoare, cari însă 
pentru noi, cei din jud Hunedoara, 
nu aveau însemnătate, pentrucă orga
nizaţia noastră, în fante cu preşedin
tele, stăruia pe linia programului şi 
lupta în deplină solidaritate şi disci
pline. Aceasta din urmă dismembrare 
însă, necruţănd nici organizaţia jude- 
ţană a partidului nostru de durerile 
ruperii şi a de'părţirei, în urma ho
tărâtei Dlui Vlad de a se alătura ac- 
ţlunei Dlui Viida, — este firesc, că 
va provoca spectacolul degradant al 
invectivelor, imputărilor şi incrimină
rilor Intre prieteni de erl şi de adver
sarii de azi.

In faţa acestui spectacol, a cărui 
prolog începe a se scrie în Solia drep
tăţii, singurul for în faţa căruia tre
buie să se supună spre judecare lu
crurile, este opinia publică a acestui 
judeţ.

Deci, noi cei cari am făcut afirma
tive, marea crimă, că nu i’am urmat 
orbeşte pe Dl Vlad; că la vreme de 
încercare ne am arătat nerecunoscători 
ca am îndrăsnit şi noi să luăm hotă
râri, în aceste probleme importante, 
aplicând afirmările şi comandamentele 
conştiinţei noastre, - -  noi, cei cari 
urmăm programul şi rămânem încad
raţi în disciplina patlidu'ui, socotim, 
că se cuvine, să expunem lucrurile şi 
faptele, cari au premers rupturei, aşa 
precum s’au întâmplat.

Din ziare am luat cunoştinţă de ac
ţiunea Dlui Vaida. Am urmărit zi cu 
zi aspectele ei. Nu mică ne-a fost 
mirarea când am cetit că Ia confe
rinţa, respectivă dela Cluj a Dlui Vaida 
a cuvântat şi Dl Vkd. Am provocat 
atunci, noi cei dela Orăştie, cu alte 
obiective, o consfătuire, ca la sfârşitul 
ei, Dl fost deputat Dr. Draia să pună 
următoarea întrebare Dlui Vlad: „Ce 
nou ne puteţi spune dela conferinţa 
Dlui Vaida dela Cluj, la care, am ce
tit că aţi luat parte şi Dvoastră ?* Dl 
Vlad a răspuns făgăduind că ar fi luat 
parte, anume, la conferinţă, ci fiind în 
chestiuni cari privesc „Solidaritatea", 
întâmplător a luat prânzul unde a fost 
aranjat banchetul de după conferinţă,
a vaidişfilor. Ne am liniştit şi ne-amest!

bucurat de cele auzite. La scurt inter
val s’a ţinut conferinţa dela Timişoara 
a Dlui Vaida. La reîntoarcere l’au cer
cetat pe DI Dl Vlad şi l’au dus cu 
Dânşii la Sibiu. Aci Dl Vlad, ce-i 
drept a vorit, dar foarte precaut şi 
cumpătat, că nu prea erau mulţu
miţi cu Dl Vlad cei din auturajul 
Vaida, A urmat hotărîrea partidului 
faţă de Dl Vaida. S’a ârogus actul de 
solidarizare cu Dl Vaida a celor 11 
miniştri în fruntea cărora era DI Vlad.

In urma acestui fapt, noi cei de a- 
casă, de !a Orăştie, îngrijoraţi, de cele 
ce prevedeam că se vor întâmpla, ştj- 
riâed ziua când se va întoarce Dl 
Vlad, am convocat pe foştii parlamen
tari şi fruntaşi ai partidului la Orăştie, 
ca să ne înfăţişăm înaintea Dlui Vlad, 
să-i facem declaraţie de devotament şi 
alipire, dar în acelaş timp, să-l rugăm 
să nu contribue la adâncirea neînţele
gerilor. In rezumat Dsa a spus, că in 
tre imperativul conştiinţei şi solicitările 
prietinilor, Dsa va urma calea conşti
inţei şi se va lăsa de prietini. Prietinii 
nu au desarmat nici după acest refuz 

A urmat sancţionarea actului de ne- 
discîplină prin desărcinarea Dlui Vlad 
dela prezidenţia jud. A fost convocat 
comitetul judeţan, unde din 114 s’au 
prezentat 73, Înainte de a se ţine şe
dinţa comitetului, Dl Deleu, delegatul 
centrului, s’a dus la Orăştie şi a re- 
înoit toate stăruinţele tn sens de re
conciliere. Dl Vlad a condiţionat ho
tărîrea de întâlnirea cu Dl Maniu, ca
re s’a şi întâmplat. A sfătuit însă pe 
Dl Deleu să se ţină comitetul, dacă 
s’a convocat, sub prezidenţia Dlui Dr. 
Iustin Pop. Hotărîrile comitetului nu 
culminat într’o adresă către preşiden- 
ţia partidului, de perfectă loialitate 
pentru Dl Vlad şi în alegerea unei de- 
legaţiuni compusă din Dnii: Şelariu, 
Parasca, Tirea şi Atirescu, cari, în nu
mi ic comitetului, să-i comunice oficios 
şi cu toate menajamentele pentru sus
ceptibilităţile şi firea iritabil* a Dlui 
Vlad, ca să-şi înplinească rolul de rz- 
concilialor In partid şi că dacă totuşi 
va stărui pe drumul pornit, să ştie că 
organizajia judeţeană nu-1 urmează. 
Delegaţia a fost bruscată de Dl Vlad, 
abia dacă au fost observate de Dsa 
şi Dna cele mai reduse maniere de 
politeţă, faţă de delegaţie, care înca
sând necuviinţele, a plecat cu impre- 

I sia că totul s’a sfârşit: consummatum

A urmat parodia şedinţei comitetu
lui judeţan din 16 Aprilie care, după 
cum se scrie în Solia Dlui Vlad, a 
fost o grandioasă afirmare a solidari
tăţii cu acţiunea Dlui Vlad. Această 
adunare a mai fost şi şedinţa de cons
tituire a grupului Vaidist sub preşe
dinţia Dlui Vlad. Prin aceasta s’a în
făptuit oficial ruptura. Aceasta este 
realitatea faptelor întâmplate. Am ex
pus-o, ca st judece opinia publică, 
dacă ne-am împlinit cinstit şi cu con
ştiinţă datorinţa faţă de Dl Viad ; să 
judeoe opinia publică dacă a fost real 
sau prefăcut sentimentul nostru de so
licitudine şi devotament pentru Dl 
Vlad! Am depus toate ostenelele şi am 
epuizat toate căile pentru a’l reţine pe 
pianul de acţiune al partidului!

Iar daci opinia publică va judeca 
cum trebuie să judece, că ne-am făcut 
datoria: atunci va aprecia şi sforţările 
pe cari va trebui să le depunem, în 
viitor, ca să nu depăşim cerinţele bu
nului simţ faţă de Dl Vlad şi totuşi 
să răspundem cu demnitate şi adevă
rat la provocările, aprecierile jignitoare 
şi exibiţiile literare ale Soliei dreptăţii 
a Dlui Vlad l

De acum o spunem, că facem dins- 
tincţie între Dl Vlad luptătoriul naţio
nal, căruia îi vom păstra tot respectul 
şi intre Dl Vlad omul politic ai zilelor 
noastre, despre care nu putem recu
noaşte că ar fi infalibil, ci din potrivă 
credem fă poate greşi. Declarăm, că-i 
vom opune acţiunei sale acţiunea în
sufleţită de convingerile noastre, cu 
toată vigoarea pe care ne-o dă dra
gostea de glie şi solidarizarea sinceră 
cu soartea şi aspiraţiunile ţăranului ro
mân. Iar convingerile noastre sunt 
concluzii trase din realităţile vii ale 
vieţii noastre sociale şi economice, 
aşa pre cum le afirmă şi mărturisesc 
majoritatea oamenilor de bine a aces
tei ţări: că nemai luptând pentru în
făptuirea integrală a programului poli
tic şi economic al partidului naţional 
ţărănesc, se poate nădăjdui binele şi 
propăşirea neamului şi a patriei!

De încheiere îi spunem Dlui Vlad, 
care Începe a ne defini atitudinea cu 
sentinţe de Machiaveli, precum şi ace
lora cari au părăsit partidul şi mili
tează pentru formula: „să urmăm pe

Vlad“, — ceeace a spusAbu Becr 
arabilor desnădăjduiţi de moartea lui 
Mohamed: „Mohamed a murit dar 
trăieşte Allah* !

Dior! Vlad a plecat din partid, dar 
exista viu şi real acelaş program al 
partidului, pentru care vom lupta pâ
nă la izbândă! Verax.

t a l i i  fll M
Dl Vlad a dat zilele trecute un in- 

terwiev ziarelor „Patria* vaidistă din 
Cluj şi „Frontului Românesc11 din Bu
cureşti — Asifel în capitolul „Cine 
sunt detractorii mei* afirmă că aceş
tia sunt nişte tineri cari acum 40 de 
ani când cerea Dsa în parlamentul 
dela Budapesta drepturi pentru popo
rul român, nu erau înscrişi în regis
trele stării civile.

Spunând aceasta dl Vlad nu şi dă 
seama că se înneacă în propriile sale 
argumente căci acuin 40 de ani şi 
Domnia Sa nu era mai în vârstă de
cât cei mai tineri membrii ai partidu
lui nostru. DI Vlad uită în definitiv 
însă că Dsa a intrat în parlamentul 
dela Budapesta printr’un act de indis
ciplină faţă de conducerea oficială a 
partidului naţional de pe acea vreme 
şi că izbânda acţiunii s-le l’a consa
crat, căci altfel rămânea un răsvrătit sau 
eventual un trădător — faţă de oficia
litatea partidului naţional care era 
reprezentantul intereselor româneşti 
din ardeal.

Dl Vlad de altfel cred că-şi dă sea
ma de adevărul că aptitudinile per
sonale fără un dram de noroc nu 
plătesc nimic, — şi nu cred că în 
acţiunea sa dela 1903 nu a avut con- 
junclută şi noroc.

Dumnezeu i-a ajutat spre binele 
neamului, dar asta nu-l îndreptăţeşte 
să bagatelizeze însufleţirea celor ti
neri cari încă nu ştiu cel venalitatea 
politicianismului celor îmbătrâniţi 
în rele şl anumite calcule.

Justiţia dă satisfacţie 
dlui Dr- A. Dobrescu

Sentinţa în procesul afacerii 
bornelor dela Minist. de Agricultură

Şedinţa a HI-a a Tribunalului de 
Ilfov, a dezbătut eri procesul cunos
cutei afaceri cu borne în care s’a 
încercat să fie implicat şi d. Dr. Aurel 
Dobrescu, fost Subsecretar de Stat 
la Ministerul Agriculturi pe vremea 
guvernului naţional-ţărănc se- Tribu
nalul a  dat însă o strălucită satisfac
ţie dlui Dr. Dobrescu, găsind căd-sa  
nă are nici un amestec în această 
afacere şi achitându-1 cu unanimitate-

Au fost condamnaţi însă T. Oprea 
la doi ani şi jumătate iar Dan şi Teo- 
fil Bena Ia 3 respectiv 2 luni închi
soare. Deasemenea au fost achitaţi 
d* CamCnita şi Emil Man.

Foileton
B iru in ţa  creştinismului

Domnului, traduse din limba franceză 
d e: VICTOR I. OPRIŞU

Rânduri pentru învierea

Sfântul Petru cu băţul său de călă
tor ajunse Ia Roma, unde l’a trimis 
Isus Cristos. Unul dintre cei mulţi 
trândavi, de care vorbea Horaţiu, că 
le place s i  tot întrebe şi să nu facă 
nimic, văzându-1 pe Sfâniu! Petru, 
prinde vorbi cu el:

— „Ce vrei să faci la Roma stră
ine?11

— „Să vestesc pe Dumnezeu cel 
adevărat.

— „înţeleg, vrei să ne faci să-ţi 
primim Dumnezeul tării tale ; dar noi 
şi până acuma avem vre-omie de zei; 
să mai aduci lângă aceştia încă unu, 
nu e mare ispravă, dar numai banii 
şi politica pot face să fie primiţi zei 
străini şi tu nu sameni să fii nici mi
lionar nici ambasador.

— Vreau să fac s i Vă în hinaţi nu
mai Lui.

— Numai Lui! Atunci e şi mai cu 
neputinţă, chiar de-ar fi zeul tău fra
te cu Iupiter.

— Iupiter şi zeii voştri’s basme. 
Dumnezeul meu a făcut lumea. El este 
isus fiul lui Dumnezeu.

— Isus! Nu cunosc acest nume. 
Poate să fie vr’un erou dela Troia, 
cetatea cea vestită, lăudată de Homer 
şi de marele nostru Virgiliu.

— Nu, că eu sunt din ludea, unde 
a murit Dumnezeul meu.

— ludea! Nu vreau să te supăr, 
dar e ţara cea mai de pe urmă. Iţi 
vorbesc ca un Roman.

.. .Aşadar naţia ta ascultă de legile

acestui zeu ? E vr’un rege mai de de
mult?

— Ba dimpotrivă. Dumnezeul meu 
a fost nu de mult răstignit Intre doui 
tâlhari de către preoţii şi boierii Jido
vilor ş i.. .  El a fost un dulgher.

— Şi de ăsta, vrei să zici c’a fost 
un zeu! Să vede că eşti trăznit. Ori 
poate că, deşi după înfăţişare nu s’ar 
părea, se vede că ai bani destui ca 
să-i cumperi partizani.

— Ba dimpotrivă, eu n’am nimic şi 
şi învăţătorul ne-a spus să cucerim 
Lumea, prin sărăcie.

— Atunci tu-ţi pui nădejdejdea în 
ajutorul patricienilor şi al Cesaiilor? 
De bună seamă de înşeli.

— Eu nu mă bizuesc pe ei. Ba 
chiar ştiu că patricienii şi Cesarii îm
părăţiei ne vor prigoni şi ne vor o- 
morl.

— Bine dar atunci la ce tragi nă
dejde?... Crezi că murind vei chema 
răzbunători şi răsculând sclavii, vei

face să-ţi primească învăţătura cea 
nouă? Greşeşti. Spartacus, a fost mai 
tare ca tine şi tot a fost învins şi o- 
morît.

— Cine are de gând să răscoale 
sclavii şi să strige după răzbunători? 
Cu totul dimpotrivă, vom suferi fără 
a ne tângui, cum a făcut şi Dumne
zeul nostru şi îi vom învăţa pe robi 
să asculte de stăpânii lor.

— Nu te pricep. Sărac prost, cu 
astfel de gânduri n’o să găseşti nici 
un hamal, să te urmeze.

— Te asigur că voi afla chiar şi 
senatori. Şi Ia urmă de tot chiar şi 
împăraţii se vor închina Dumnezeului 
meu Isus. Iar crucea care acum e atât 
de huluită, vor pune-o pe vârfurile 
palatelor lor.

— Rămas bun străinei îţi doresc 
noroc, dar înainte de a începe, te în
demn să mergi Ia farmacistul cu casa 
din faţa noastră şi să ceri zece gră- 
ănţe mari de leacuri pentru nebunie 
şi să le înghiţi pe nemâncate.
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Politica linguşirii. Partidul naţional-ţărănesc cere
naţionalizarea marilor industrii.

— Lupta M contra partidului liberal. —
Deasupra tuturor argumentelor 

de ordin personal, ce se pot aduce 
în politică, —  şl cari ar putea fi 
hotărâtoare pentru unii tot datorită 
legă urilor personale ce le-ar avea, 
ex istă  un im p ondera  bil m oral,
—  care ar trebui să formeze o 
supapă de siguranţă pentru ori 
ce partid politic. — Astfel când 
un partid politic depăşeşte regu- 
lele unei morale elementare, —  
nu persoanele individual, ci mas^a 
colectivă reacţionează şi san ţio- 
rează în baza principiului moral 
acţiunea respectivă. —  în această 
formă reacţionează scei inponde- 
rabil moral.

In politica ţării noastre cea după 
Unire avem atâtea exemple, atâ
tea fripturislri.

Ultimele întâmplări aledlorG h. 
Brătianu, Goga sunt destul de 
clare şi evidente, —  opinia publică 
s ’a îndepărtat subit de ei pe un 
teme:u foarte simplu dar foarte 
concludent. —- Massele au s iu
ţit că deasupra tuturor considera- 
ţiunilor morale aceştia urmează po
litica linguşirii.

Aceştia şi-au părăsit partidele 
lor politice d n cari făceau parte, 
însă nu pentru motive de pro 
gram ci num ai din  spirit de  
lin gu şire  fa ţă  d e  factoru l co n 
stitu ţional.

Şi poporul aceasta n'o sufere,
—  el simte imediat realitatea 
şi-i sancţionează pe infractori.

De altfel reacţ unea morală, şi 
sancţ unea linguşitorilor nu a venit 
numai din partea poporului ci 
chiar M. S. Regele i-a sancţionat 
prin faptul că nu i-a adus la pu
tere şl nu le-a încredinţat desti- 
nel ţării.

Să vede însă că aceste exem
ple nu au fost destul de lămuri 
toare pentru unii. Astfel dl Valda 
Voevod le-a urmat calea.

Ab a acum câţiva ani a decla
rat public că „eu sunt homo Re
gius*. —  Aceasta însă n’ar fi fost 
nimic dacă legăturile sa^e cu Tilea 
Viorel, —  care în ultimii ani trece 
în opinia publ că drept prototipul 
linguşitorului faţă de cercurile de 
sus, —  nu ar fi devenit d n ce 
în ce mai strânse.

Opinia publică a înţeles dela

Dacă acest roman, ar fi ieşit din 
groapă după patru veacuri, ar fi în
trebat ei pe vr’un trecător:

— Prietine, eu nu mai cunosc Roma 
spune-mi unde i templul puternicului 
Iupiter.

— Iupiter? nu-1 cunosc.
— Dar atunci cui îi sunt închinate 

monumentele aceste cu înfăţişare reli
gioasă ?

— Sfinţilor apostoli, cari au adus 
aici învăţătura lui Isus cel restignit.

— AI lui Isus care a fost răstignit 
tn Iudeea, de care îmi vorbea un că
lător sărac?

— Din Iudeea, precum spui şi tu.
— Bine, dar se află aici oameni 

cari să se închine la muncitorul acela?
— Vezi bine şi încă toţi: şi săracii 

şi bogaţii.
— Dar împăraţii ce zic la una ca 

asta?
— împăraţi’s creştini cinstitorii lui 

Isus Cristos; priveşte: pe toate casele 
se află câte o cruce.

început rolul nefast a lui Tilea 
care a început să prejudicieze 
chiar interesele morale ale parti
dului Naţional Ţărănesc, mai la 
urmă însă s ’a convins că este 
o atitudine personală. — Dl Vaida 
de astădată s ’a prins ca musca’n 
lapte, —  şi i-a părut chiar bună 
la gust ciorba în care l-a băgat 
Viorel Tilea

Că va fi simţit dl Vaida sau 
nu cercul vlţ os în care a fost 
angajat pentru a salvgarda ambi
ţiile altora, —  nu ştim, —  dar 
constatăm atât că dl Vaida pro
movează întinderea cangrenei în 
viaţa noastră potitică, —  căci te  
complace şi azi în poziţia unui 
„homo vegius* şi regretă că nu 
i-se dă craziunea să comită cât 
mai multe ind sereţi faţă de fac
torul Constituţional, —  anunţând 
tumultos ven’rea la putere a par
tidului vaîdist. —  Văzând că toate 
merg potrivnic ca’culelor sale, 
omul eternelor butede ne-a creat 
pe „numerus valaeh cus“. —  Cu 
toţi ştim însă că o diversiune are 
putere drept proporţională cu re
zistenţa sufletească a autorului ei.

Dl Vaida însă a ma! avut ati
tudini de indepedenţă, —  iar peste 
3 luni a făcut „mea culpa" şi a 
spus „recunosc că am greş t şi 
recunosc că M aiiu a avut drep
tate" astfel că nu dă anul ce-a 
duce ceasul.

Deocamdată însă poiitea 1 ngu- 
şirii a desgustat opin a pubhcă, 
—  i-a desgustat chiar pe foşti 
prieteni ai dlui Vaid s —  a reac
ţionat imponderabilul moral.

Toate acestea numai dl Dr. Vlad 
nu ie vede şi nu le apreciază 
deşi este convins de adevărul ins
cripţiei regale de pe mormântul 
lui D’Israeli că: „Regii iubesc pe 
cei ce spun adevărul".

Ii punem atunci întrebarea că 
de ce nu reproabă politica lingu
şirii şi-a edulăzilor umiitoare şl 
nesocotte a companiei Tilea şi 
de ce reprobă po itica constitu
ţională a dlui (uliu Maniu care 
este p o litica  „ sp in ării d rep te"  

Dr. Sebastian Tainic■

Cetiţi ..Solia**
— Câte o cruce? Bine dar acesta 

era semnul robiei şi era păstrat numai 
pentru cei mai răi făcători de rele.

— Da, dar de când a murit Isus pe 
cruce ea e semnul cinstei ş! al mân
tuirii şi pe stâlpul pe care-1 vezi, se 
află statuia celui dintâiu trimis al iul 
Isus ; şi urmaşii acestui trimis, ai aces
tui apostol, conduc neamurile Europei.

— Şi cum s’a putut face sch mba- 
rea aceasta de necrezut?

— Vreme de trei sute de ani, îm
păraţii au ucis pe creştini, i-au arun
cat la pantere In amfitiatre, pentru a 
înveseli poporul. Dar mai la urmă tot 
ei au rămas învinşi şi s’au făcut creş
tini şi ei. Iată,

— Bine prietene, muncitorul din 
Iudeea, a fost cu adevărat puternic. 
Înţeleg acum că Isus Cristos cel răs
tignit, este şi-l mărturisesc: Dumnezeu 
îmi plec deci genunchii şi mă închin 
iui.

Victor L Oprişu*

Marea industrie şi marele capital din 
România se află în mâinile liberalilor 
şi a streinilor. Iată dece dăm noi lupta 
în contra liberal :lor, — fiindcă am 
luat în programul nostru naţionali 
zarea şi statificarea mare! industrii. 
Iar liberalii pentru acelaş motiv duc în 
contra noastre o luptă pe viaţă şi pe 
moarte căci In acest fel ar dispare ma
rile lor resurse materiale pentru acţiu
nea de corupţie şi mituire, — fie a 
massei electorale fie a birocraţiei noastre 
vene le şi ticăloase.

Cu atât mai mult prin Statificarea 
marei industrii care se află în mâni 
streine, s’ar asigura primatul şi supe
rioritatea elementului românesc şi nic. 
decum prin „numerus valachicus" aj 
dlui Vaida, — căci dl Vaida e de pâ-

„Soha Dreptăţii" din săptămâna tre
cută a publicat un convocator iscă
lit de dl Dr. Aurel Viad prin care se 
convoacă adunarea extraordinară a 
membrilor comitetului judeţean el 
partidului n&ţ!onal ţărănesc la Deva.

In consecinţă partidul nostru a dat 
un comunicat din care să se vadă 
că dl Dr. Viad pierzând catitatea de 
pr< şedisste a organizaţie judeţene nu 
mai are dreptul să convoace şedinţa 
comitetului judfţean* — Şi arată de- 
asemenea că noi am ţ nut deja o 
şedinţă.

Astfel în această şedinţă statutară 
ţinută Ia 2 Aprilie 1935 sub preşe
dinţia dlui Dr. Deleu Vidor, din 114 
membri ai comitetului judeţean au 
fost prezenţi cu adeziune 73 de mem
bri care însemnează o majoiiiate de 
2/8 Toţi aceşti 73 în unanimitate s’au 
declarat pentru solidaritate cu parti
dul naţional-ţărănesc.

Ştim că liberalii au pus la cale 
compromiterea dlui Mihai Popovici 
în legătură cu afacerea Skoda — 
Astfel s’a propus în parlament trimi
terea în judecate a dsale* — Mare 
le-a fost însă durerea liberărilor şi 
îndeosebi a şefului lor, a dlui Dinu 
Brătianu când au văzut că propriul 
lor parlament le dă vot de blam şi 
votează în contra trimiterii în jude
cată a dlui Mihai Popovici.

Astfel votul de Sâmbătă al Came
rei a consfinţit dreptatea cauzei dlui 
Mihai Popovici. tâiât de patima po
litică în cea mai odioasă înscenare 
ce o cunoaşte viaţa publică a Ro
mâniei moderne.

Opinia publică este unanimă în 
a arăta că adevărul a triumfat. Feli
citările cele mai diverse le întruneşte 
d Mihai Popovici pentru felul demn

rere să intre In consiliile de adminis
traţie a streinilor pentru a fi şi români 
în ele, — dar partidul nostru crede că 
logica dlui Vaida este un cuţit cu 2 tăi
şuri şi susţine Statificarea marei In
dustrii căci atunci vom putea organiza 
această mare industrie pe baze curat 
naţionale şi fără nici un amestec 
strein.

Acesta este adevăratul „numerus 
valachicus" al partidului naţional 
ţărănesc.

De altfel aşa cum s’au expropiat 
moşiile grofilor şi-ale ciocoilor cu mii 
de hectare ce poate foarte bine face 
o expropriere p î  seama statului a  
fabricilor mari a ’e ciocoilor noştri 
industriali.

Ca urmare la şedinţa convocată 
da dl Viad au aderat numai 15 
m membrii statutari ai comitetului 
judeţean.

Astfel bănuind eşecul acestei adu» 
nări fu dus cu autobusele gratujt la 
Deva o seamă de ţărani şi persoane 
cari nu erau membre ale comitetului 
judeţean cari să asculte cuvântările 
şefilor căci altfel era sala goală. — 
Astfel din comitetul judeţean s’a  făcut 
adunare poporală.

Toate chestiunile au însă şi partea 
lor hazlie căci toaiă lumea se întreba 
curioasă că oare ce căuta acolo 
Vaier Orbonaş zis vaciul, — care 
în viaţa lui nu a făcut nici odată 
politică, — numai acum s’a trezit 
de-odată membru în comitetul jude
ţean.

Dar ce să faci aşa i în politică 
unii pleacă alţii vin-

şi eroic cum a rezista, avalanşei de 
calomnii şi pentru suprema satisfac
ţie ce a primit-o dela un parlament 
unde majoritatea o au adversarii 
politici.

Votul Camerei are o profundă se
mnificaţie şi este una dintre cele mai 
frumoase pagini ale parlamentaris
mului român. Prin el s’a dovedit că 
oricâtă patimă politică ar putea acu
mula un om eeu un şef, un parla
ment — cât ar fi de aservit politi
ceşte — nu poate trece peste cele 
mai elementare evidenţe şi peste cel 
mai clar glas al dreptăţii.

Dar nu numai parlamentul, ci opi
nia publică întreagă, unanimitatea 
presei este de acord a arăta actul 
de restabilire a nedreptăţii ce s’a fă
cut faţă de d. Mihai Popovici.

Faceţi reclamă numai în

Gazeta „Solia”

ludex.

Ce fel de şedinţă s’a ţinut 
la Deva în 16 Aprilie a. c.

Dlui Mihai Popovici
i s’a făcut dreptate.



Nr. 2. „ S O L I A 44 Pag;. 5.

O mare durere ne-a copleşit 
când am auzit dela cei ce s’au 
întors dela“şedir.ţa din Deva con
vocată de dl Aurel Viad că acolo 
s ’a constituit noul comitet jude- 
ţean al dlui Vlad, —  care să luptă 
pentru numerus valachicus. — Du
rerea noastră a fost mare f i m d m  
auzit că cine sent aceia cu cari 
s ’a înco jurat dl Viad pe drnmul 
său cel nou. —  Astfel a fost 
ales vicepresic’ent în locd  diui 
Dr. Iust'n Pop un individ cu nu 
mele de Dr Simion Câmpean —  
despre caracterul căruia noi nu 
afirmăm încă nimic, —  arătăm 
numa că ii dividul a colindat şi 
pela fcipturişti şi prin alte par
tide —  c o  mai fost odată în 
partidul nostru ş : nc-a părăsit, 
şi că el scria pe vremuri cele 
mai fulminante articole în centra 
dlui Dr. Viad.

Dela Dr. Iustin Pop la Simion 
Câmpean este „un pas înainte*, 
—  pe calea onestirătd şi asigurării

moralei în viaţa publică, — nu-i 
a§a die Dr. Viad ?

Aghiotantul nr. 2 este individul 
Ing. Aurel Vernichescu, ales se re 
tar generai al organizaţiei dlui 
Viad, —  despre caracteru’ căruia 
iarăş nu afirmăm nimic, dar ară
tăm că a esta a mai fost odată 
angajat în mişcarea naţionalistă, 
—  a lui mimerus dau sus, —  pe 
care-a trădat-o şi pentru care fapt 
a fost pedepsit de Ionel Moţa. — 
Nu jeţeîegem însă cum vi e ace- 
laş individ să se înrolez’ astăzi 
în m ş~area lui numerus vala
chicus?

lată de ce nu credem tă această 
mişcare ar fi serioasă — fiindcă, 
din prune stricate nu pai ie şi 
poam e bune!

In numărul viitor vom continua 
să arătăm cine mai anturează pe 
pe dl Dr. Viad, —  şl-1 rugăm să 
mediteze serios asupra ceace îi 
arătăm.

V. I

tu nil i i i  is priiis M  mi in iirasl Ini f ii
Cel cu numerusul Iul Vaida au în

ceput deja să încerce marea cu dege ul 
şl astfel dându-re ocaziunea sâ vadă 
c’em ce-ar zice poporul despre nume- 
rusul lor, — Ia alegeiiie judeţele cari 
au avut loc în săptămâna trecuiă la 
Ploeşti au pu3 şi ei listă seperată de-a 
partidului naţioml-ţărănesc.

Poporul insă le-o dat lecţia cuvenită 
căci partidul nostru a obţinut 15 000 
de voturi Iar oamenii dlui Vaida au ob
ţinut numai 6000 voturi, as; fel că nu 
au luat nici un loc în consiliul judeţean.

Să vedeţi acuma ce mare greşali a 
făcut Vaida că s’a despărţit de partidul

Naţional-Ţărănesc este că dacă stătea 
In partid ’ obţineam de tot 21 000 de 
voturi şi i băteam pe li derail cari au 
obţinut numai 19.000 voiuri Liberalii 
şi aşa sunt îaLânţi faţă d; totalitatea 
voturilor opoziţiei.

Dar să vede că a*a i-a fost dat dlui 
Vaida ca fiecare pe limba Iui să piară.

După toate acestea ară ăii ale voin
ţei poporului să vede că nid dl Vaida 
dar nici dl Viad nu vrea să se deşlep- 
te şi să observe că poporul la cine ţi
ne şi în cotro (rage. Numai când s’or 
deţtepta să nu fie prea târziu.

Dl Vaida ţine cu streinii
După ce dl V aida a  ieş't cu 

„numerusul* gazetarii minori
tari s'au dus im ediat la el să-l 
întrebe cum  înţelege acel „nu
m erus valachicus", atunci dl 
V aida a declarat unui gazetar  
dela  „Brassoi Lapok* textual: 
dlor irebue să  ştiti că „num e
rus valachicus* este în favorul 
D-voastră căci vâ asigură o 
proporţionalitate dreaptă- 

D eci din cceste cuvinte se  
poate constata cât este de în
doielnică şi cu 2 feţe politica 
dlui V aida, —  căci Dom nia sa  
în conferinţele c e  Ie ţine spune  
că  luptă în contra streinilor. — 
iar faţă de gazetarii unguri re

cunoaşte că  „numerusul* este  
făcut pcnlru a  le garanta drep
turile şi propoiţionalitatea etnică.

A şa  dară di V aida vree cu  
orice preţ ca  şi nearmirFe stre
ine să  fie băgate în armată ca  
ofiţeri, apoi să  fie judecători, 
profesori etc. A şa  cum  astăzi 
nu sunt.

A poi dacă dlui V aida şi V iad  
cred că ssts-i detorinţa lor de  
rom âni să  bage minoritari în 
slujbele ocupete azi de români, 
este destul de lucru slab  şi din 
partea dum nealor r i din partea 
celor cari ar fi a şa  de preşti 
şi-ar urma politica lor.

Ultim a oră:

Congresul Part. Naţional-Ţăr.
In ziua de 21 Aprilie 1935 a înce

put la Bucureşti Congresul-General al 
Partiduiui-Ţărănesc.

Primul a luat cuvântul dl Virgil Mad
ges ru, care a propus ratificarea de că
tre Congres, a alegerii ca preşedinte a 
diui Ion Mihalache.

Congresul în unanimitate şi cu mare 
entusiasm a primit propunerea şi a 
ovaţionat pe dl Ion Mihalache.

Dl preşedinte Ion Mihalache mulţu
meşte tuturora pentru manifestaţia de 
încredere şi pentru concursul ce iau 
dat spre îndeplinirea programului par
tidului Naţional-Ţărănesc.

După aceia iau cuvântul d-nii Vir
gil Madgearu, M. Ghelinegean, Iuliu 
Maniu, care vorbeşte despre disciplina 
de partid şi respectul programului.

DI Mihalache mulţumeşte dlor mem
brii pentru concursul ce i-1 dau.

Prima şedinţă s’a ridicat la orele 
a. m. iar şedinţa următoare n început 
la orele 3 p. m

Numărul viitor vom da raport de 
tailat asupra Congresului şi hotărârilor 
ce s’au luat, de oarece până Ia închi
derea gazetei nu ne-a sosit toate in- 
formaţiuniie.

[m  se piinil uimeii?
Molme multe sunt în Afrlci. 

Locuitorii acelu’ continent, negrii, 
le ştiu prinde cu multă isteţime. 
Leagă ade ă, de râfe un arbore 
un sac de piele plin cu orez, 
mân area preferată a lor. Gura 
sacului e r umai cât încape mâna. 
Maimuţa, trecând pe lângă arbore 
î! vede, se repede lacomă şl îşi 
vâră laba în sac şi o umple de 
orez, când să şi-o scoată însă, 
aşa plină de orez n’o mai poate, 
căci îi este prinsă. Negrul care 
stă la pândă o prinde.

Prin noua înjghebare politică 
se deschide un târg de conştiinţe 
şi un examen de caractere. Fiindcă 
în rândurile grupăre! va’diste sunt 
oamenii banilor, preşedinţii băn
cilor, ca să-şi prindă aderenţi 
mai de valoare, au pus Ia porţile 
băncilor pe care le prezidează 
sacul de piele cu gura strâmtă, 
iar în sac se lasă văzute cons’lii 
de administrate director de bancă, 
comitet de cenzori etc.

Tineri de bune speranţe şi 
intelectuali hărţuiţi de proble
mele grele ale existentei, aveţi 
prilejul să vă degradaţi conş
tiinţa la valoare de marfă co- 
merciabilă* aveţi însă şi prilejiul 
să susţineţi un examen de carac
ter, pe care i-l va aplauda opi
nia publică şi-l va tinea minte 1 

Noi nu vom înceta a înregistra 
rezultatele târgului de conştiinţă, 
cu metode africane. Vom învedera, 
cu multă bucurie, şi caracterele 
încercate ale acelora cari vor fi 
rezistat ispitelor. Verax.

t e a  despre gazeta noastră.
Iată ce scrie despre apariţia gaze

tei noaslre cea mai veche gazetă 
populară din Ardeal „Foaia Poporu- 
!u/‘ care apare la Sibiu sub condu
cerea dlui Nic- Bratu fost senator al 
perfidului nostru

„Am primit la redacţie „Solia", 
noua gazetă a organizaţiei Partidu
lui Naţmnal-Ţărănesc din judeţul 
Hunedoara. Drn numărul 1, cu data 
16 Aprilie 1935, vedem că aproape 
întît g comitet- judeţean rămâne lângă 
partid. Isuşi dl Aurel Vied a cerut 
tim o de răsgândire Dar rână  la urmă 
s’a declarat tot de partea dlui Vaida- 

Noua gazetă ,So'ia“ stă sub con- 
duce’ea diui Dr. Alex. Herlea, iar 
organizaţia Judeţeană o conduce, 
până ia noi dispoziţiuni, dl Dr- Iustin 
Pop, prim vicepreşedinte ţi fost se
nator.

Sslutăm cu bucurie forma civili
zară în care se prezintă noul organ 
al Hunedoarei. E scris din convin
gere, cu tact şi bun simţ, lămurind 
întreaga siiuaţie din ultimele luni 

„Noi rămânem la matcă. Nu ne 
pă'ăsim partidul, căci nu avem de 
ce“, s? spune într’un articol lămuri
tor asupra situaţiei*.

Istoria slugilor.
A fost odatl ca nici odată, dacă na'r 

fi nu s’ar povesti, — un judeţ mân
dru, cinstit şi invidiat pentru bogăţia 
sa morală de toate celelalte judeţe din 
cuprinsul ţării.

Acest judeţ în tot cursul veacurilor 
a fost unul din cele mai brave şi plin 
de fapte măreţe pentru Întreg neamul. 
Aici a fost biruitor Traian, aici a pre
ferat mai bine să-şi ia viaţa Decebal 
decât sâ fie slugă la stăpân strein. Aici 
a rezistat loan Corvin de Huniade pu- 

| holului turcesc, — de aici a pornit 
1 revoluţia lui Hora, Cloşca şi Crişan, —

de aici a pornit regele munţilor Avram 
laacu şi din judeţul Hunedoara s’a 
aprins întâia scânteie a activităţii poli
tice a dlui Dr. Viad, care mai târziu 
ne-a dus la marele praznic dela 1818.

Cu toţii au luptat şi-au ştiut să moară 
eroic dac’a fost de lipsă pentru libertate.

A fost însă când a fost aceasta, c«ci 
dela unire încoace, oupă ce-am fost 
eliberaţi politrceşte ne-am băgat sin
guri sluji politicianismului venal ce se 
practică In România Mare. — Parcă 
nimic nu se mai resimte din atmosfera 
eroică al luptelor [pentru libertate, — 
parcă s’o schimbat direcţia vântului.

Nu mai există ideal, — decât ten
dinţă de căpătuire — şi azi ori ce 
acţiune în viaţa noastră publică poartă 
această pecete ruşinoasă.

Decă mai avem din vechii luptători 
ai Ardealului cari luptă pentru libertate 
şi cari nu s’au aservit nici unor interese, 
—- ci urmează o politică dreaptă, — 
apoi cel dintâi este dl Iuliu Maniu.

In Intunerecul murdăriilor de tot felul, 
a vieţii noastre publice se desprinde o 
lumină, lumina speranţei care mai des
chide căile noastre şi care este purtată 
de dl Ion Mihalache cu dl Iuliu Maniu.

Numai prin ei putem spera să nu 
redevenim sluji.

S V.

Ş T I R I :

Urăm pe această cale tutu
ror cetitorilor şi prietinilor 
noştri sărbători fericite şi le 
zicem din toată inima Christos 
â înviat!

*

Pentru cetitori şl abonaţi. H ru
găm pe toti aceia cari nu doreso 
să aboneze foaia noastră * â  lltt-O  
restitue Imediat, -  căci altcum 
îi considerăm abonaţi şi o să le pre
tindem plata abonamentului. $i tn 
afară de aceasta nu-i cinstit să ci
tească gazeta folosindu-ae de pagu
ba noastră întrucât ea se tine cu 
mari sacrificii materiale, costând 
multe parale tipăritul, hârtia, spesele 
de poştă etc. — şi nu credem că aş
teaptă nimeni să i-se trimită fără 
să-şi achite abonamentul.

*
Partidul Vaidist se zice că se va 

constitui definitiv în ziua de 12 Mai 
la Bucureşti, dacă vor avea curajul 
necesar.

*

t  Petru Beleiu. In ziua de 14 A- 
prilie 1935 a decedat fn vârstă de 82 
ani Petru Beleiu, fost cassier şi mem
bru fondator al Băncii „Ardeleana**. în
humarea rămăşiţelor pământeşti a a- 
vut loc, în ziua de 16 Aprilie 1935, 
pe lângă participarea unei numeroase 
asistenţe,

Prin moartea lui Petru Beleiu dis
pare încă unul din promoţia vetera
nilor nostriii luptători naţionalişti. Pe 
defunct 11 deplânge o familie nume
roasă şi vrednică între cari Victor Be
leiu, şef de serviciu Ia oraş, d-na Ion 
Rob şi d-na V. Lupea din Cluj ca fii 
şi fice.

Prezentăm pe-aeeastă cale tadolia- 
tei familii sincerele noastre condolenţe. 

*
f  Preotul D. Olarlu senior. In ul

timul moment ne vine ştirea morţii 
vrednicului preot ortodox din Beriu, 
D. Olariu senior. El moare în vârstă 
de 66 ani. Defunctul a fost unul din
tre cei mai vrednici preoţi din tractui 
Orăştiei, care prin modestia sa, s’a im
pus celor dela oraşe şi s’a făcut iubit 
de poporul pe care l’a păstorit El nu 
a cunoscut viaţa întreagă, altă îndato
rire. decit servirea altarului.

Defunctul este deplâns de citre fii 
săi. preotul David Olariu din Orăş- 
tioara şi Ion Olariu funcţionar p. t. t. 
precum şi de către fica sa d -n a  Cri
şan soţie de preot din Geoagiu.

Prezentăm pe această cale Îndure
ratei familii, cele mai sincere condo
lenţe.
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O nenorocire pe Dunăre s’a în
tâmplat Sâmbătă dimineaţa 13 Aprilie 
c., în apropiere de Cernavoda. Pe 
când un bac plutitor, pe care se aflau 
120 oi cu mieii lor, ce urma să fie 
trecute de pe un mal pe celalalt, a 
ajuns la mijlocul Dunării, »’a pornit
0 furtună care a răsturnat bacul. Oile 
şi însoţitorii au căzut în Dunăre, 91
01 s’au înecat, însoţitorii au fost salvaţi,

*

Răpitorii de oameni, fiind urmă
riţi de aproape în Statele-Unite, s’au 
refugiat în statul Cuba. Aci, în zilele 
trecute, marele bogătaş <uban Falia 
Bonney, a fost răpit înti’un automobil 
pe când intra în locuinţa sa. Bogăta
şul a fost eliberat numai după 5 zile, 
când familia a depus suma de 300 
mii dolkri, cerută de gangsteri. Bon
ney se află acum într’un sanaioriu, 
suferind de o gravă criză de nervi. — 
Răpirile americane sunt ca’n poveşti.

*

Au sosit maşinile pentru fabri
carea bandor. Maşinile comandate 
pentru monetâria Statului, au fost ex
pediate din Franţa. E e au sosit zile- 
Iele astea la noi în ţară. Cum monta
rea acestor maşini va dura ram vre-o 
trei săptămâni, baterea noilor monede 
de argint va începe în primele zile 
ale lunei viitoare. S’a hotărlt ca noile 
monede să fie alcătuite numai din 
argint şi cup-u, nu ca cele de azi, 
cari conţin si rine şi nikel. Proporţia 
arg rt. lui va fi de 70 la sulă iar cu
prul* i 30, Noile monede vor putea fi 
puse in circulaţie cam prin Iunie.

*
Sinod protopopesc In ziua de 18 

April a, c. preoţimea unită din distric
tul Haţegului şi-a ţinut sinodul de pri
măvară în comuna Silvaşul inferior.

Des de dimineaţă s’a celebrat o sfântă 
liturghie de către păr. călugăr Bo do- 
can, Ia care s’au Impărtăăit toţi preoţii 
şi popor mult. După liturghie şeful 
distriatului păr. S. lonaş deschide si
nodul prin o cuvântare în care spune 
că pe lângă toată lupta ce se duce 
contra Bisericii şi slugitorilor ei de 
către chiar aceice ar trebui s’o apere 
noi să ne unim făcându-ne datoria de 
creştini şi români, Să trece apoi la re
cenzia lucrării „Despre indulgenţe” de 
către păr. Mihuţ Recenzorul începând 
cu parabola talanţilor arată că fiecare 
şi-a făcut datoria după puferile sale. 
Evindenţează părţile bune şi rele ale 
lucrărilor şi încheie că deşi subiectul a 
fost greu a fost bine înţeles şi bine 
lucrat. După ce să desbat şi celelalte 
puncte ale programului sinodul decide, 
ca pe viitor să se ducă o luptă şi mai 
intensă contra necredinţei, cauză celor 
mai multe rale din ţară şi să se lucre 
la stârpirea concubinilor cari se înmul
ţesc în satele noastre.

Intr’o atmosferă de adevărată cole
gialitate să încheie sinodul iar preoţii 
pleacă în spre comunele lor ducând 
cu ei amintirea unor clipe de adevă
rată reculegere şi mângâiere sufletească.

V. N.
*

Omul care n’a eşli 30 de ani din 
casa sa. Intr’un oraş din Anglia, un 
fabricant cu numele Saife, Intr’atâta a 
urât lumea deafarâ, încât de 30 de 
ani n’a mai pus piciorul din casă afară

Acum e de 70 de ani şi e sănătos ca 
peştele şi zice că până trăieşte nu va 
mai ieşi din ca să, ca să nu vină în 
atingere cu lumea din afară, care-i 
foarte bolnavă.

Intr’adevăr îi bolnavă!
*

O măcelăriţă vinde cârne de 
câîni şi pisici, drept carne de miel. 
In comuna Tărcaia (1. Oradea) de'un 
timp încoace locuitorii comunei băga- 
seră de seamă, că zi de zi le lipsesc 
cânii şi pisicile. Unii dintre săteni 
s’au pus Ia pândă şi au şi descoperit 
pe măcelăriţă Mihaiiina Rosta, care 
vindea carne de câine şi pisică, în loc 
de carne de miel şi ied. Cu măcelă
rea păcătoasl deodată a fost arestat 
şi pantofarul Gheorgha Mikl6, care îi 
aducea câinii şi pisicile, jupuiţi gata, 
pentru lO lei bucata. întreaga comună 
a trebuit sa se supună unor injecţii 
contra morburi ce ar putea să dea
peste locuitorii satului.

*
Numărul elevilor la liceele şi gim

naziile din întreagă România este: la 
licee de băeţi 40.667 elevi, la gimnazii, 
12 ,809; Ia licee de fete i \  338 eleve 
la gimnazii 5655, In total 80 469 elevi 
eleve, faţă de 84.427 câţi ersu în 
anul şcolar trecut. Aceste date au fost 
adunate la ministerul instrucţiunei.

*

Grănicerii din Năsăud au respins 
oferta, făcută în numele unor capita
lişti englezi de că*re fostul subsecre
tar de stat V. Tilea şi inginer Gigurtu. 
Consiliile acestor comune au hotărlt 
să exploateze mai departe pădurile lor 
prin societatea „Conifera", înfiinţată cu 
capital propriu şi nu cu capital stein 
al dlui Tilea care zice că luptă nrupte 
numerus valachicus.

*

t  Iosif Popa. Luni în 15 Aprilie 
1935 s’a stins din viaţă în comuna 
Berm vrednicul fruntaş al pariiduiu* 
nostru Iosif Popa. Defunctul a fost ta
tăl fruntaşului nostru Iosif Popa din 
Beriu. înmormântarea a avut loc în 
ziâa de 17 Apriie 1935, la orele 3 p 
m. pe lyngă participarea unei nume
roase asistenţe. Din partea partidului 
nostru a parti ipat n-nii Colonel Băn- 
cescul şi Profesor Ciumaşiu.

Prezentăm pe această cale familiei 
îndurerate părerile noastre de rău.

*

Vacanţa de Paş i. Şcolile au luat 
vacanţa de Paşti Sâmbătă 20 Aprilie 
la amează‘şi până Luni 6 Mai. Auto
rităţile publice vor lua vacanţă Joi 25 
Aprilie Ia amează şi pănâ Joi 2 Mai 

*

Judecătoria Mixtă Haţeg.

Nr, G.: 4189-1931.

Publlcatiune de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin aceasta Ia cunoştinţă publică că 
în urma decizi unei judecătoriei mixtă 
Maţeg Nr. G. 4189—1931 în favorul 
lui Transilvania fosta Edmund Szâsz 
din Cluj reprezentat prin Dr. Alexan

dru Weisz advocat în Haţeg, contra 
lui Văd. 1. Gh. Nicoară pârâta 1. din 
comuna Haţeg, iar păiâta II. în Hune
doara pentru suma de 16.000 Lei ca
pital şi accesorii se fixează termen 
pentru efeptuirea licitaţiei pe ziua de 
16 luna Maiu anul 1935. oara 4 p. m. 
la faţa locului în comuna Haţeg la lo
cuinţa urmăritului, când şi unde se 
vor vinde prin Iicitaţiune publică 
obiectele secvestrate şi anume: 1 Ste
laţi de brad cu 3 rânduri şi 6 fioace, 
2 steîajud cu sticlă 2 rânduri şi mai 
multe obiecte din atelier precum şi 
stofe şi mobilier de casă, preţurile în 
11.300 Lei. — Acestea obiecte se vor 
vinde celui mai mult promiţător pe 
lângă bani gata iar în csz de lipsă 
şi sub preţul de estimare.

Haţeg, Ia 11 Aprilie 1935.
Deleg, judec.: Indescifrabil

Abonaţi „SOLI A"

Legătoria de cărţi şl cartoiageria

D. Pardos
© ristie

Execută tot felul de lucrări, 
branşa hârtiei cu preţ ur i  
foarte  con v en a b ile . Biblio 
teci se leagă luxos şi prompt.

Restaurantul

„GH. CIOCA“
din © rişti®

este cel mai intim local. Vi
nuri excelente şi bucătărie 
bună. Se primesc abonamente 
pentru prânz şi cină în con- 
dl-lunlle cele mai avantajoase 
serviciu prompt

Cea mai bine asortată 
prăvălie de delicatese

B o d e g a  „ P U I U “
a d-lui

Gherasim Ciolan
de unde se pot procura şi 
comanda mărfuri de cea 
mai s u p e r i o a r ă  calitate. 

BSgT,r Adresa: BODEGA „PUIIT Orfistle.

M. GHIMUŞIANU
măestru ciasornlcar

în edificiul Hotelului 
„Central" din Orăştie 
Primeşte Ia repara 
ţie tot felul de cea
sornice şi bijuterii cu 
preturi convenabile.

A n u n ţ.
In urma Ordinului No. 130.679 din 

22 Martie 1935, dat de Onor. Minis
terul Muncii, se aduce la cunoştinţă 
foştilor absolvenţi al Şcoalei de uce
nici industriali din Deva, câ Certifica
tele de absolvire se mai pot Intecmi 
şi înainte spre vizare cel mult până la 
data de 30 Iunie 1835.

După această dată nu se va mai 
viza nici un Certificat de absolvire.

Cei cari doresc să ridice Certificatele 
de absolvire, să se prezinţe fără în
târziere la Direcţiunea Şcoalei de uce
nici, aducând o cerere timbrată, 2 
(două) fotografii mici cu fondul alb, 
în mărimea 4/5 cm. Adeverinţă dela 
Coorpozapunea Industrială, ca dovadă 
că au făcut ucenicia şi Certificat şco 
Iar despre şcoala terminată înainte de 
a se înscrie la Şcoala^de ucenici.

LIBRĂRIA

Remus Branşa
din OrSştie

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

P re ţu rile  cele mai m id i

Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortiment al librăriei 
Branga din Orăştie.

Vizitaţi cu toţii 

S lip * »

RESTAURANTUL

„B O U LE V A R D "
ai d-nef Lupan din Orăştie

unde găsi fi o bucătărie bună 
şi ieftină. Abonamente pt. 
prânz şi cină cu preţurile 
cele mai ieftine. Vinuri exce
lente, serviciu prompt.

Cei mai confortabil 
hotel din Orăştie este

H o te lu l C en tra l
unde pe lângă preţuri moderate 

primiţi o cameră bine mobilată 
şi de-o curăţenie e x e m p l a r ă .  

Tot acolo vă stau la dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang.

Propr.: SIMJION GAVRILA
hotelier şi restaurator.

Magazinul de mode 

»  C aro l Z o b e l
oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate?pentru Paştl,?gulere, 
cămăşi,ţfpălăril,fpantofi pt. 

cu preturi sol ide bărbaţi damefşl copii

D irecţiunea  Şcoale i 

ucenici in d. d in  D eva-

Girant; Dr. Alex. Heriea. Tiparul tipografiei A. Hirsch, Deva. 1935.


