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Revolta sclavului.
M i-s’a spus, că d. Vaida de. 

când cu războirea sa împotriva 
dlui iuliu Maniu, într’un moment 
dc crâncenă emoţie a zis preti- 
nllor s« i: „Patruzeci de jani am  
fost sclavul lui Maniu, acuma 
e timpul să mă eliberezi“

Sermanul, d. Vaida. să ajungă 
el sclav! Horribile dictu. Iată, că 
ni-se pune în faţă un paradoxon.

E posibil oare, ca Vaida, feu
dalul dela Olpret, născut, crescut 
şi răsfăţat de copil în largul liber
tăţii, trăit apoi în bine şi belşug 
ca un boieraş şi apoi boier mare, 
pe la Viena şi în largul lumei;

el vajnicul luptător în viaţa ti- 
nereţei sale;

el, care a dat pept cu tigrii din 
parlamentul maghiar d n  Buda
pesta ;

el care a cetit declaraţiunea 
dela 18 Octobre 1918;

el, care n-a portat frică de ploş
niţele averescane;

el, adversarul temut al libe
ralilor;

el, nănaşul gărzii de fier; 
el, vecinicul răzvrătit cum a spus 

însuş;
•1, firea entuziastă, cum spunea 

dsa, care credea că tineretul aş
teaptă, ca acum la bătrâneţe să 
i-se pună în frunte;

el, părintele chemăriştilor, ma
rele vătav al voinicilor, şoimilor 
şi at tuturor bălaurilor;

el, înzestrat cu o vanitate, pe 
care nu o întrec nici stelele de 
kinematograf dela Hollywood;

el, pentru care era o supremă 
plăcere delicioasă, să-şi scalde 
sufletul în serbătoriri;

el, iubitorul manifestărilor zgo- 
motoaşe şi arătătoare, —  se potea 
oare, să fie sclavul lui Iul u Ma
niu, al micului burghez, om al 
tandreţei şi manierelor f ne, veci
nie nobil, atent şi cavaler, om cu 
vecinie respect pentru libertatea 
altuia, om, care nicicând nu şl-a 
zgâriat sclavul, sclavul însă şi-a  
zgâriat patronul?

E o imposibilitate această sclă- 
v ie l Aici e un arcan la mijloc, 
învăluit de misticism. Nu cumva 
Iuliu Maniu i-a făcut vraciuri 
lui Va!da-Voevod ? —  Dar vră- 
ciuitul d, Vaida trebuia să se re
simtă de acestea şi atunci de ce 
nu s ’a dus la nana Titiana din 
Olpret, să-l deslege de vraciuri?

Ori de ce nu a consultat pe ce
lebra Andonia din capitală, care 
ar fi ştiut să-i sfărâme cătuşele 
grozave ale fărmecării?

*

Şi dacă totuşi sclâvia dlui Vaida 
nu a fost un paradoxon, cl o rea
litate, pe care dsa o porta în su. 
biectivul său? Şi dacă realitatea 
aceasta a fost produsă dela înce
put de conştientul dlui Va’da, că 
patronul său, Iuliu Maniu, e de 
o superioritate a calităţilor spiri
tuale şl sufleteşti, pe care el, scla
vul, nu le poate atinge astfel a 
cedat benevol, ca în lipsa aptitu
dinilor nu dsa, sclavul, să fie Ia 
primul loc de conducere, cl acela, 
care era înzestrat cu însuşirile 
proprii pentru a fi omul chemat 
a prez’da la îndrumarea destine
lor neamuiui nostru? Dacă dsa 
îşi va fi făcut deia primul început 
o examinare a felului seu de om 
şi va fi înţeles, că dsa era o fire 
dinamică, care împrăştie în loc 
să adune şl concentreze? Dacă 
dsa va fi înţeles, că în epoca 
luptelor noastre naţionale de sub 
regimul maghiar dsa n a putut, 
să fie reprezentantul şl simbolul 
doctrinelor, dogmelor şi tezelor, 
cari formau opera spirituală a 
credinţelor noastre de politică ro
mânească şi că dsa n-a avut nici 
cuvântul cisălit nici peana măias
tră de a le da acestora expresiune 
cu graiul viu sau în scris? Dacă 
va fi înţeles, că altul era redac
torul actelor de Importanţă isto
rică, manifestări ale sufletului nos
tru politic Ia momente mari şi 
grele? Dacă dsa va fi înţeles, că 
nu-i spirit creator nici organiza
tor şl că nici nu ştie, să con
ceapă problemele vieţii de stat 
mal puţin, să le dee soluţie ace
lora prin proie te de legi cu pe
cetea originalităţii sale ? Dacă dsa 
a înţeles, că nu poate concepe 
nici raporturile noastre externe, 
de viaţă internaţională, depăşind 
acestea ingeniul dsale prin deli
cateţa şi complexitatea lor? Dacă 
dsa va fi înţeles, că decâteori a 
fost ministru sau primministru, 
dsa a fost numai decorul dar nu 
mentorul departamentului deţinut? 
Dacă dsa a înţeles, că era lp sit 
de o zestre indispensabilă politi
cianului dar mai ales bărbatului 
de stat, ce tinde la o mare aver- 
gură? Dacă dsa a înţeles, că n-a 
avut şi nu are nici o pregătire 
juridică în nici un domeniu al

dreptului nici barem câştigată pe 
cale de autodidacţie, —  ceace 
i-produce o foarte mare stânje- 
nire pe toată linia în cariera sa 
politică? Dacă va fi înţeles, că 
dsa a ştiut, să reprezinte senti
mentul şi curajul national înlr’o 
notă prea frumoasă, dar că nici
când n a fost talent politic?

Dacă la toate acestea d. Vaida, 
după o profundă examinare a 
conş'iinţei sale, va răspunde afir
mativ, —  arcanul sclăviei sale 
momentan se descopere, problema 
se desteagă şi Sphmxul cade în 
mare.

Şi dacă d. Vaida ar face aceste 
mărturisiri, ele nu ar potea, să 
prodiră pentru dsa nici o genă. 
nici o umilire şi nici o diminuare 
a valorii, pe care dsa o reprezintă 
în Istoria neamului românesc. Din 
contră [sclăvia dsale ar îmbrăca 
un caracter frumos de [clasică 
nîOuesiie. Darurile sunt împărţite 
de Dumnezeu Apoi rămâne fap
tul, că sub regimul maghiar noi 
românii de dincoace de Carpaţl 
toţi eram în sclăvia d lui Iuliu 
Maniu, care ne conducea. Spiri
tul de conducere al dsale s-a re
simţit şi după aşezarea noastră 
în patria întregită. Şi nu ştiu, 
cum, dar sclăvia noustră sub po- 
terea de patron a lui Iuliu Maniu, 
a fost plăcută. N-am fost înjuraţi, 
n am fost înjosiţi, n-am fost le
gaţi ia stâlp nici altfel maltrataţi 
sau sch’ngiuiţi, aveam toate liber
tăţile omului, şi pe cea a gândirii 
aşa, că f ecare dintre noi ne sim 
ţiam la largul nostru şi era în 
sufletele noaslre atâta sentiment 
de frăţie română........

Şi cu câtă dragoste, cu cât su
flet privea lumea românească sc’ă- 
via lui Alex. Vaida în jugul Iul 
Iul u Maniu. Era o sdăvie ideală, 
de o înalt? etică. Ei erau consi
deraţi, deşi în raport de sclav şi 
patron după credinţa dlui Vaida,

„Solia Dreptăţii", până bine de 
curând, reprezenta ideologia si pro
gramul politic al partidului nstional- 
tărănesc. In urma evenimentelor cu
noscute şi-a îndreptat oiştea actiunei 
politice pe un drum nou- Firesc ar 
fi fost ca să facă cunoscută publi
cului această schimbare de drum 
şi in coloanele sale să susţină opor
tunitatea şi necesitatea orientării sale, 
cu argumente convingătoare şi într’o 
serie de expuneri concludente. Din

— doi amici de un ataşament 
sufletesc indisolubil, chiar de un 
caracter mitologic al dioskurilor. 
Aceasta îi înălja pe amândoi şi 
amândoi înălţau prestigiul nea
mului românesc, mai ales al ar
delenilor.

*

Cum sau sfârşit acestea toate! Dl 
Vaida cu o proză proastă a produs 
sfâşierea partidului. I-a fost dorinţa. 
A ajuns-o. Şi-a făcut emanciparea 
din scl&vie. Dl Vaida azi e sui juris 
persona care vorba dsale dela Bra
şov : Sunt oameni cărora le vine pofta 
de mâncare după vârta de 60 ani, 
deci poate acum mânca, ceeace a 
dorit. Toată poezie, întreg farmecul 
pretiniei dsale cu Iuliu Maniu este 
sdrobit iar neamul românesc îl va 
considera pe d- Vaida ca pe o vacă 
nărăvoasă< care când e plin şuştarul 
cu lapte, dă cu piciorul şi-l răstoarnă-

In marea sa răsfătare de bucuria, 
că a rupt îănturile sclăviei, a crezut, 
să facă, să trasară întreagă de 
bucuria lui Â luat deci flaşneta şt 
şi razna cu ea prin tară ţinând «con* 
ferinje" lamentabile, abuzând de os- 
pilitatea celor, ce l’au invitat. La 
aceste „conferinţe" scârţâia aceiaş 
colindă falză prin făţărnicia ei a  că
rei paternitate de altfel i-o contestă 
cumătrul seu Angelescu spunând, că 
el a gă3it formula cu numerusul îna
inte cu 6 lui şi dlui Vaida nu i-s» 
revine alt merit, decât că a prins 
momentul, când să o aplice. Par 
nobile fratrum!

Pare, că văd un surâs ironic ia 
coltul gurei dlui Titulescu, pe care 
baza bătrânul fiaşnetaş dela Cluj, 
că i-va fi apărător al formulei atât 
de lipsitd de ingeniozitate.

Sunt oameni născuţi pentru scl&vie 
neavând ceva din spiritul originalităţii. 
Acestora l!-e determinată soartea: ei 
trebue, să siee sub patronajul altora, 
căci numai în felul acesta sunt folo
sitori colectivităţii- Puşi în indepen
dentă, i ai scos din elnmentul lor de 
viată şi dt vin primejdioşi: ei răs
toarnă, dărâmă, încurcă, fură chiar 
semnul partidului. împotriva căruia 
s a u  răzvrătit şi fac operă de disîru- 
gere pe toată linia. Sfârşitul? Un ha- 
rakiri politic al celui naufragiat şi 

| perderea capitalului moral, strâns în 
viată-

Dr- Veridicus■

acestea însă, prea puţine găsim în 
„Solia Dreptăţii". In schimb vedem, 
că, chiar dela început, se dedă la 
insinuări calomnioase Ia adresa sub
semnatului şi a altora, cari n’au ur
mat-o pe noul drum ; ba are şi ve
denii, cari caracterizează pe oamenii 
cu mustrări de conştiinţă.

In „Solia Dreptăţii', nrul de Paşti, 
se spune, că aş fi scris şi semnat un 
articol sub pseudominul prof. Vaier 
Prodan. Declar şi pot dovedi, că în

Vedeniile şi insinuările
celor de la „Solia Dreptăţii"

de: V. Pavelonlu, protopop.
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primul nr. al „Soliei" n'am scris nici 
un articol- Aceasta o spun nu pen
tru a mă desolidariza de cele scrise 
In „Solia", ci numai pentru a  dovedi, 
că cei de la Solia Dreptăţii au ve
denii si în scrisul lor stăpâneşte pa
tima şi ura, cu nimic justificată, în- 
potriva subsemnatului A ceasă por
nire însă, nu mă surprinde şi nu sur
prinde nici opinia publică: penirucă 
cei cari eu cetit şi până aci Solia 
Dreptăţii ştiu, că la anumiţi purtători 
de cuvânt ai Soliei Dreptăţii, a per- 
zistat şi până aci pasiunea de a atăca 
şi ironiza, cu predilecţie, tot ce-i fată 
bisericească.

Tot în Solia Dreptăţii sa scrie, că 
protopopul unit al Orăşîiei a certat 
preoţii şi credincioşii penirucă 1 ur
mează pe dl Vlad. Declar de nea
devărate şi aceste afirmatiuni şi le 
calific de Insinuări calomnioase. Nu 
sunt adevărate, penirucă n'am certat 
pe nime şi penirucă nici odată nu 
m’a supărat atitudinea polit'că a cuiva 
şi mai puţin m’er supăra, dacă stă
ruinţele depuse de apostolii nouei 
mişcări ar stringe preoţii şi credin
cioşii mei în jurul lor. In privinţa 
aceasta nu am nici o temere şi e 
supeifluă în fecverja mea, pentrucă 
ideile barbare înbrăcate în fraze ade
menitoare naţionaliste, profesate de 
noua mişcare, sunt suficiente, ca 
8ă-i convingă pe cei vizaţi» să fie 
prudenţi şi rezeveti-

In ce priveşte blăstămul poetic 
trimis asupra mea de Sf. Peşti, de 
un zelos anonim, nu mi l-am referit 
mie. Dl Vlad ştie mai bine, ca cei 
cari Ii redectează gazeta şi cari, în 
alte ipostaze politice, vor fi proce- 
dat la feliu şi fată de dsa, — că ce 
m’o caracterizat în activitatea mea 
publică politică şi în însărcinările 
politice pe care le-am avut! Pot afirma 
că n’am greşit nici cu gardul nici 
cu fapta împotriva dragostei de neam 
şi am convingerea că nu voi greşi 
stăruind sincer pe plenul de acţiune

al partidului nafional-tărănuse. Eu 
nu am lipsă sfl mi susţin cu fraze 
şi poezii naţionalismul- Pentru aceasta 
mărturisesc modestele mele fapte, 
cari le-am realizat în şi mai modes
tele calităţi politice pe cari le-am 
avuţi Non logui megna sed facere 
magna.

Cea mai comodă formă de a scrie 
este, ca să debitezi insinuări calom
nioase şi ef.rmări gratuite la 6 dresa 
acelora pe cari îi socoteşti de adver
sari incomozi. Valoare acestui scris 
însă, noi ştim că publicul 1 a ştiut 
caracteriza şi aprecia cum i-se cuvine!

Cei care uzează de astfeliu de 
forme, într’o acţiune politică încadrată 
în chenariul naţionalismului propo 
văduit cu atâta frenezie, se asea
mănă cămilelor, despre cari se spune 
că înainte de a se adăpa din apa 
cristalină a izvorului, o tulbură cu 
piciorul: se zice că de aceea, ca 
să nu-şi vadă fata pocită în oglinda 
apei*

Astfeliu şi cei de la Solia Dreptăţii 
în loc să adânciască problemele po
litice ale zilei, luminetl de principiile 
nat onalismului generos şi sincer, 
otrăvesc prin scrisul insinuant şi pro
vocator sufletul poporului şiT tulbură, 
ca să şi justifice atitudinea şi ca să-şi 
amăgească conştiinţa şi ca să-şi ser
vească cauza. Fără succes însă. Po
porul şi publicul are instinctul con
servării de sine care-i spune cu cer
titudine, că numai stăruind pe pla
nul de acţiune a  programului parti
dului m f onal-tărănesc, se poate nă
dăjdui progres şi o mai corectă po
pularizare a  bunurilor materiale şi 
culturale.

Acestea am tinut să le spun, fără 
ca să urăsc sau inpietez convinge
rile altora şi fără ca să încetez e 
cinsti cuvincio3 pe adversari, fidel 
dictonului: inimicus causae amicus 
personae.

Vcler Pavslonm, 
protopop rem.-unit

Vlad şi Macchiavelli
Subfuhrerul d e la  Orăştie dă  

In foaia a’a  un citat din M ac
ch iavelli pentru a  exp lica  atitu
d inea „slăbănogilor d ela  D e /a #  
D sa  închipuit până la gradul 
patologic, cum  e, —  credea, 
că  poate face pe teribilul sa 
vant, care jon glează  a şa  de  
uşor cu figurile din istoria scrii
torilor politici, fără ca  cineva  
tă-1 poată  controla în scrisul 
«ău. A stfel îl num eşte pe M ac
chiavelli „genialul Florentin“.

în că  n im enea în lum ea a- 
ceasta  nu I a numit p e  M ac
ch iavelli genial. A trebuit, să  
vină M arele Neger dela  Orăştie, 
s ă  facă  aceasta  probabil pen 
tru a-şi da o notă de origina
litate. Este bineştiut, că  M ac
ch iavelli este imortalizat în is 
torie ca  o concepţie  politică  
foarte periculoasă fiind de cea  
m ai accentua/ă  imoralitate. D oc
trina lui a  fost, c ă  religia şi 
moralul sunt m ijloace netreb
n ice în dom nia unui principe, 
a le  cărui m ijloace de stăpânire  
trebue, să  fie forţa şi viclenia. 
Opera lui de căpeten ie „// prin- 
cipeu, în care şi-a  desvoltet 
doctrina politică linguşind pe  
principele, a  fost energic com 
bătută de lum ea binegânditoare  
m ai a les  prin „ AntimacchiaveU", 
opera lui Frideric cel Mare, 
regele Prusiei,

D e altfel el însuş se  contra
z ice  J n  operele lui. In „// prin
cipe“ glorifică instituţia princi
patului In o  altă scriere: «Dis- 
corsi sopra la prima decade di

Tito Livis* glorifică republica1
Dar M acchiavelli, născut din 

o fam ilie patriciană scăpătată, 
a  m ai fost ca  caracter şi o lichea  
cum  num ai în tara noastră se  
g ă sesc . El azi s e  oferia unui 
principe îm biându-şi m ai a les  
condeiul sim briaş iar când  după 
expulzarea din Florenţa a fa
m iliei M edici, s ’a  proclam at 
republica, el face saltul uriaş 
dela  principe şi îşi oferă ser
v iciile nou ei republici, acestea  
în să  i-au fost respinse.

Aş a  s e  explică, pentru ce  
M acchiavelli a  fost dat afară 
din dem nităţile câştigate prin 
m etodele sa le , a  fost expulzat 
din tară iar la reîntoarcere în 
temnitat şi dus pe b an ca  de  
tortură.

Şi az i m acchiavenism ul în
seam n ă politica fără nici un 
scrupul, politica infernală a dia- 
holism ului-

Dar e  foarte explicabil, pen- 
truce d. V lad se  com place în 
a cita pe M acchiavelli: dsa, 
principele anarchiştilor vaidişti 
din jud H unedoara se  v ed e  reo- 
glindat în »genialul Florentin*.

Şi d acă  odată d. V lad a  ci
tat din M acchiavelli cuvintele  
a lese  cu o  calculată tendentio- 
sitate, i facem  savantului dela  
Orăştie un act de dreptate: îi 
închinăm  dsale cuvintele citate 
drept om agiu pentru com por
tarea sa  m acch iavellică  fată de 
a ce ia , cari i-au creat biografia 
din trecut.

Dr. Siringă.

I c o a n e
— din galeria Vaida-V iad. —

Este bineştiut, că vicefilhrerul dela 
Orăştie a adus pe capul nostru şi l-a 
înscris în organizaţia partidului pe 
bulgarul C. Angelescu, ca să se prin
dă fraţi de cruce, ei ştiu pentruce. 
Abia s’a întâmplat aceasta înscriere, d. 
Justin Pop a şi primit următoarea 
scrisoare anonimă:

Bucureşti 
Stimate Domn,

Caliacra a scăpat de acaparatorul 
domn Anghelescu care ore ca scop: 
totul pentru dânsul şi nimic pentru 
Popor, fer ft vă-

Cu stimă
un Nofional-Tărănist.

Ce zice vice fflhrertll dela Orăştie şi 
sateii(ii Iui la aceasta acuiziţle, care de 
altfel mai are — şi marca alor şase 
gloanţe, pe cari Ie-a descurcat asupra 
lui tinerul macedonean Beza.?

*
Cine nu cunoaşte pe Simeon Câm

pean, supranumit şi „domnul Ketszer- 
siilt", fiindcă la anul 1931, în acea^ 
zi a fugit la două partide, adeca a 
mâncat două fripturi? In ce raiu pă
mântesc se simţea dlu', când a văzut 
ruptura lui Vaida, gâdâlit de mirosul 
iritant al unei fripturi, de data asta 
şi mai grasă. Cum s’a pus pe lucru, 
pentrucă stăpânul seu dela Orăştie, să 
vadă, că el i-este sluga cea mai în
sufleţită: scria articole unul după altul 
şi îndopa cu ele Solia lui Vlad. Dar 
apoi, cum i s’a suit şovinismul Ia cap, 
deşi într’o vreme, nu demult, el 
a d v o c a tu l CU flagranta încălcare 
a legii advocaţilor, înfiinţase în co n - 
panie cu jidanul Garai şi membrii 
familiei acestuia o casă de zăloage 
aici în Deva. Cum insă Câmpean e 
pasărea morţii, întreprinderea s’a dat 
peste cap şi d. Câmpean s’a ales abia 
cu un catnbiu de 35.0C0 Lei cu iscă
liturile companiei memorabile dar de 
fr stă suvenire. (Şeful Vlad nu se im
presionează de această ispravă a vice-

prezidenlului vaidist? — Nota culeg.)
In noua fericire însă totuş se ames

tecă un auguriu pros*. Dl Câmpean 
este ceace neamţul numeşte cu vorba: 
Pechvogel, pe româneşte: paserea 
ghinionului. Unde dsa îşi face intra
rea, de acolo a fugit venirea la potere 
şi rămâne numai durerea, întristarea şi 
suspinarea după friptură, prefectură şi 
altă bucătură.

A propo prefectură! îşi aduce a- 
minte dl Câmpean de timpul glorios, 
când era prefect averescan? Mai ţine 
fn minte, că în anii 1926. 1927. a pe- 
runcit, ca Tipografia Judeţeană să ti
părească foria .Frăţia1' a part. averes
can cum şi toate publicatiunile, placa- 
tele, volantele, manifestele şi alte im
primate, din materialul Tip. Jude{ene 
şi cu munca acesteia, prin ce a pă
gubit judeţul cu 160 440 Lei, pentru 
care e improcesuat având procesul do
sarul Nr C. I. 4503—19z8. la tribu
nalul Hunedoara?

Nu cumva acest proces i-a produs 
naţionalismul de azi, înflăcărat până 
la incandescenţă? Căci d. Câmpean e 
schmecker El. se va fi gândit aşa, că d. 
Vaida cu număruşul va veni la potere 
şi el va fl răsplătit cu friptura de pre
fect, când apoi aşa fn cerc familiar ar 
produce o hotărlre pentru desistarea 
dela proces din partea judeţului.

Atât numai, că noi vom fi la postul 
datorinţei.

Dar de timpul, când era viceprezi- 
dent la Camera de corn. şi ind. îşi 
mai aduce aminte d. Câmpean? Dsa 
şi-a dovedit excelentul apetit şi aici. 
Şeful seu, Vlad, pe care nu-1 durea 
capul, ca să-şi vadă de presidenţia 
Camerei, i cedase remuneraţia de mul
te mii de lei lunar, i-a pus însă con
diţia, ca din aceasta în fiecare lună 
să dee 2000 Lei organizaţiei partidu
lui. D. Câmpean însă e cu mult mai 
vorace, decât să fi făcut aceasta: pur 
şi simplu a înghiţit şi cele2000 Lei în 
fiecare lună.

Picior.

Mari serbări în Anglia.
Z ilele acestea  au  loc mari 

serbări la  Londra cu ocaziu- 
nea înplinirii alor 25 cie ani 
dela suirea pe tron a Regelui 
Gheorghe al Angliei care are 
faim a de a  fi cel m ai consti
tuţional R ege. Este adevărat 
însă  că şi poporul e  g lez are 
pentru aceasta  o pregătire şi o 
educaţie cetăţenească  unică în 
felul ei şi poate aprecia roa
d ele  unei politici constituţionale  
din partea regelui său.

Pentru a ceste  serbări a  sosit 
o mulţime de lum e streină ast
fel încât la Londra nu s ’au  
m ai aflat c a se  unde să  i g ă z 

du iască  pe oaspeţi. A şa  sa  
ajuns la soluţia de*a construi 
barăci pe câm p în jurul Lon
drei unde se  ad ăp ostesc  In 
timpul serbărilor oaspeţii. O 
parte din ei au  fost incarteruiti 
şi prin oraşele învecinate iar 
dim ineaţa îi du ceau  la Londra 
cu trenuri specia le.

Se spune c ă  aceasta  este  
cea  m ai m are serbare din se 
colul nostru. Num ai cortegiul 
oficial are o lungim e de 6 km. 
a şa  încât vă  puteti închipui că  
dacă persoan ele oficiale sunt 
atât de num eroase, cât de num e
ros poate fi publicul participant*

O întrebare pt. publicul din Orăştie
— Despre mujica militară. —

Am auzit zilele acestea că muzica 
noastră militară ar fi primit un anga
jament pentru întreg sezonul de vară 
la Arad, — şi că i s’a promis o plată 
de 65.000 lei.

In felul acesta publicul din Orăştie 
ar fi lipsit de muzică toată vara Con
siderând însă că din ale 65.000 lei 
întreţinerea la Arad a muzicei noastre 
încă ar face o sumă destul de impor
tantă şi că până la urmă muzica 
noastră ar rămânea de-abia cu un câş* 
tig de 20—25.000 lei, ne am gândit 
că oare noi Orăştienii nu am putea 
face rost de această suină şi în schimb

să ne ţinem muzica acasă şi să nu o 
lăsăm să plece In streini.

• Astfel, de exemplu dacă s’ar afla 
200—300 de cetăţeni ca dela 20—50 lei 
să vină In sprijinul cauzei, s’ar putea 
strânge fondul necesar prin care am 
putea retine acasă muzica noastră mi
litară.

Astfel redacţia gazetei noastre des
chide un chestionar public asupra a- 
cesîei probleme şi roagă pe toţi cetă
ţenii oraşului să-şi dea părerea trimi- 
ţându-ne-o In scris la redacţie.

Din toate propunerile se va alege 
cea mai bună pentru a face ceva In 
interesul muzicei noastre Militare.
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P. S. Episcop Alex. Nkulescu 
a fost ales M etropolit D

M© putem aştepta Ia demisia
guvernului Liberal.

. P. Brătianu nu mai dă încredere dlui Tătârăscu
Maiţi ţn 7 Maiu 1935 s’a întrunit 

la Blej colegiul electoral pentru ale
gerea Mitropolitului biserici Unite 
din Românie, în locul rămas vacant 
prin moartea 1. P. S. S. Dr. Vasile , 
Suciu. Asifel dimineaţa la orele 8 s’a 
oficiat în catedrala dela Blaj un ser
viciu divin după care s’a întiunit în 
şedinţă secre'ă în catedrală coleg'ul 
electoral.

Rezultatul votului a fost următorul 
P. S. Episcopul Alexandru al Lugo
jului 42 voturi. P. S. Episcopul Hossu 
al Clujului 27 voturi. P. S. Episco
pul Frenţiu al 0;ăzii-Meri 22 voturi. 
P. S. Episcopul Ru8su dela Cărei 11 
voturi. Păr. Dr. Macaveiu vicar me
tropolitan 6 voturi. Rev- Dr. Bălan 
canonic 2 voturi.

Ca urmare la acest rezultat după

ce se va obţinea şi [consimţământul 
guvernului asupra persoanelor desig
nate se vor propune Sft- Scaun dela 
Roma primi 3 spre a fi numit u n u l! 
dintre ei. — De obiceiu însă şi Papa | 
numeşte pe cel care întruneşte nu
mărul cel mai mare de voturi, — aşa 
încât alegerea P. S. Alaxandru Nicu- 
lescu va fi desigur aprobată şi de 
Papa dela Roma.

Prin alegerea P. S. Alexandru în 
see unul de Mitropolit el Bisericei 
Unite, putem spune că s’eu confirmat 
meritele şi calităţile personale a unui 
mare păstor sufletesc şi a unui eru
dit om al ştiinţelor.

Personalităţii distinsă a I. P. S. 
Sale vom avea prilejul în mii vii
tori să o prezentăm publicului nosiru 
cet tor.

In urma disensiuni din guvern şi a 
situaţiei imposibile dintre cabinet şi 
partid, în cercurile politice din Capi
tală nu mai este o taină, faptul că 
zilele acestea se va declanşa o criză 
de guvern.

D. Dinu Brătianu încă acum câte
va săpiămâni a luat hotă ârea de*a 
retrage orice încredere acordată gu
vernului şi se pare că dsa a găsit

prielnic momentul actual, pentru a-şi 
aplica tactica, dând oamenilor săi 
de încredere din cabinet, dispoziţia 
de a-1 părăsi pe d. Tălărăscu.

In fata acestei situaţii, preşedintele 
guvernului a convocat un consiliu 
de miniştri care deşi are la ordinea 
de zi discutarea chestiunii sesiunii 
extraordinare a parlamentului e a  o- 
cupat exclusiv de disensiunile din 
guvern.

Vaida vrea sâ freacă
în partidul lui Goga.

Liberalii poartă frică
de cartelul cimentului.

Credem că oamenii de omenie îşi 
aduc aminte cum în anul 1926 când 
a venit Averescu şi cu Goga Ia pu
tere câţiva inşi aşa numiţi fripturişti, 
pentru a li se da un loc de ministru 
au trădat partidul national-tărănesc 
în care s’au născut şi au crescut şi 
s’au dus cu Goga.

Acuma primim ştirea că şi Vaida 
după ce a ieşit din partidul nostru 
vrea eă meargă cu Goga. In scopul 
acesta aghiotantul principal al rup
turii dlui Vaida, anume dl Viorel 
Tilea s'a dus zilele trecute la dl 
Goga şi i-o făcut propunerea cola

borării. Ca urmare la aceasta peste 
câteva zile se va întâlni şi dl Vaida 
cu Goga şi vor stabili definitiv lu
crurile.

Dacă se va întâmpla şi aceasta 
atunci să vede că Vaida îşi dă arama 
pe fată. — Aşadoră pentru popor va 
ji cu mult mai uşor să-şi cunoască 
<bmul şi să şi dee seama că de ce 
s 'a  rupt Vaida de partidul nostru să 
vsde că dl Va da îl schimbă pe dl 
Meniu şi Mihnlache cu Goga. Să nu 
uite însă dl Vaida că poporui are 
un proverb cere zice „că cei ce se 
aseamănă se caută".

Cine este cu numerusul lui Vaida, 
este contra românilor.

Noi ştim că una din cele mai grele 
sarcini pentru publicul consumator 
«unt cartdurila. Asifel este cazul car
telului fabricilor de cimenţ. Unirea a- 
cestor fabrici pentru a specula publi
cul, a dus acolo încât asiăzi kg. de 
ciment se vinde cu 29 lei, iar dacă 
l’ai aduce din străinătate, de ex. din 
Sârbia ar costa 5 lei kg, d n Bulgaria 
7 lei kg, din Ungaria 9 lei, iar noi 
proştii plătim pentru un kg. de ciment 
29 lei. Iată de ce nu se pot dcsvolta 
edificările la noi in tară şi de ce 
sunt aş i de scumpe•

Zilele trecute ministrul de Industrie 
şi Comerţ, Manolescu Strunga a voit 
să înfrângă cartelul cimentului. Ime
diat dup’acea s’au prezentat la primul 
ministru Tătărăscu reprezentanţii car
telului în frunte cu prinţul Bibescu şi

Rugim pa cil Vlad să 
publice numsla noului 
său v ic e p re ş e d in te  şi
a nou3as3 său s&srefar 
generai şi s i  n&M fia 
ruşina. Opinia publică 
asta datoara  să ştia de  
cine este înconjurat di 
Dr. Murei Wisd şl dne 
stâ In fruntea organi
zaţiei dlui alături

m ism a dat ordin diui Msnolescu- 
Struga să mai discute odată toate 
chestiile cu cartelul cimentului. Bine
înţeles că aceste discuţiuni nu pot să 
fie decât în favorul cartelului.

Aşa se vede din această întâmplare 
că liberalii se simt slabi şi poartă fri 
că de cai telul cimentului căci altfel nu 
s’ar fi lăsat terorizaţi de aceştia.

Apoi un guvern care gţSfl fitil i i i  
S K i i i  S! nu are energie sa le în
frângă, — acela nu are putere sî 
conducă o ţară căci în cauze mici za
darnic este energic, — dacă în cau
zele mari este slab, — ţara şi popo
rul merge îndărăpt ca racul în loc să 
meargă înninte, Polinte Nic■

Cetiţi „Solia“

de el. — El somăm fiind
că £pănă astăzi gazeta 
oficială a  dăaii Vlad nu 
a publicat numele noi
lor agfolofanfi ai săi. — 
Dacă Inşi dlui Hr. ¥8sd 
îi este ruşine s i  le pu
blice numele, le vom 
publica noi şi vom ară
ta ci cine sunt aceştia.

Dl Vaida ca să aibe un motiv de 
despărţire de partidul naţional-ţărănesc 
şi de dl Iuliu Maniu a inventat aşa 
numitul „numerus valachicus". El zice 
că doreşte prin numerusul său să asi
gure întâietatea românilor în toate 
funcţiunile. Adevărul însă este altul 
prin numerusul lui Vaida se asigură 
drepturi pentru minoritari, căci dl 
Vaida şi cu Vlad doresc ca pe baza 
proporţiei locuitorilor evrei, maghiari 
şi saşi să intre şi aceştia în funcţiuni 
şi acolo unde astăzi nu sunt minoritari.

Poporul a auzit în 1933 că dl Iuliu 
Man iu ca primministru şi dl loan Mi- 
halache ca ministru de interne au ab- 
zis fiindcă nu au putut să conducă 
ţara pe propria lor răspundere ci tot
deauna s’au amestecat în treburile 
guvernului şi alte persoane cari nu 
erau răspunzătoare de guvernare. Atuncj 
deşi poporul a dezsprobat totuş dl 
Vaida a primit să fie el prim-minhtru 
în locul dlui Maniu.

Toată lumea a fost tare mirată că 
dl Vaida din adevfrată tragere de 
inimă de ce nu s’a solidarizat şi el cu 
retragerea dlut Maniu. — Dl Vaida 
însă nu s’a retras, ci a venit la putere 
tocmai cu ajutorul streinilor şi şi azi 
şade cu ei la masă prin consilile de 
administraţie.

Astfel încât astăzi nimeni nu-1 mai 
crede că ar fi în contra streinilor ori 
cât ar striga în gura mare, căci fapte
le lui grăesc altfel,

Astfel că un român adevărat trebuie 
să-şi tragă pe seamă căci Vaida una 
vorbeşte şi alta face.

Dar şl dl Vlad trebue să ştie că 
Vaida esta băgat prin toate con-

Astfel să fiţi cu cehii în patru şi să 
vă feriţi ca de dumă de cei cari vin 
cu părerea de-a introduce minoritari în 
funcţiuni şi să le spuneţi că nuine- 
rusul Iul Vaida $l-a Iul Vlad 
esta un numerus fals şi în con
tra intereselor românilor.

Dealtfel dl Vaida întro convorbire 
cu un gazetar ungur dela Brassâi La- 
pok o spus că să nu să sperie căci 
numeru3 valachicus este în favorul 
ungurilor, căci le asigură anumite 
drepturi. A. B.

sllllle Jidoveşti şl că-i pa-o mănă 
cu streinii, — dar se face că nu 
aude şl nu vede!

Brânza însă miroase de departe!

Congresul organizaţiei 
national-fărăniste din 

Maramureş
Duminică a avut Ioc la Sighet coa- 

gresul organizaţiei judeţene a  part. 
naţional ţărănesc din Maramureş.

Lucrările congresului eu fosţ con
duse de către d dr. Aurel Socol, 
delegatul conducerii centrale. La con
gres a  participat întreg comitelui or
ganizaţiei judeţene reprezentând toate 
comunele Maramureşului.

Deschizând congresul d. dr. Socol 
a făcut un important expozeu asu
pra situaţiei politice. A vorbit apoi 
d. dr. Hie Lazar fost deputat după 
care s’a trecut la alegerea noului 
comitet.

Preşedinte al organizaţiei judeţene 
din Maramureş a  fost ales d. dr, Ilie 
Lazar, iar vicepreşedinţi dd. dr. Ilea 
şi prof- Gh. Vornicu.

lool i i i  A ii lin Corpi , l i “ i  i i .
In urma verlficărei făcute cu con

cursul autorităţilor militare şi civile, 
publicăm mai jos tabloul subofiţer lor 
şi gradelor inferioare din activitate şi 
rezervă cari au făcut parte din Corpul 
voluntarilor „Horea" din Ardeal pro
puşi pentru decorare cu medalia „Fer
dinand I.* cu spade pe panglică In 
seria palra.

Judeţul Hunedoara■ Plutonieri Ma
jor: Bodiciu Nicolae, Lazar Pavel.

Plutonieri: Blăgârie Azarie, Buciu- 
man Ştefan, Crepcia Nicolae, Demian 
Andron, Oncu Nichifor, Pavel Nicolae, 
Ronta Nicolae, Simon Gheorghe.

Sergenţi: Adam Costan, Achiu Tra- 
ian, Bâcâ Nicolae, Bulz Simion, Buda 
Dumitru, Banciu Gheorghe 1. Costan, 
Banciu Gheorghe, Budea Aurel, Cre- 
pola Mihai, Ciocan loan, Dusar Florea 
Debreteni Iosif, Faur Nicolae, Florea

Onica 1. Lazar, Farcaş Sabin I. Aurei, 
Galea loan, Gh lea Arzenie, Groza 
Avram, Jepure Tanase, Iga Gheorghe, 
Ivan Aron, Jurca Candin, Jula Gheor
ghe, Lăpăduş Nicolae 1. Gheorghe, 
Loliş Arzenie, Loliş Trandaf r, Lencean 
Nicolae, Mate loan Poleac, Muntean 
Anghel, Negruţiu Emil, Neagu Gheor
ghe, Oprişa Petru 1. Adam, Oncu Ni
colae, Obădan Petru, Onea Petru, 
Oprean loan, Popovici loan I. Iov, Po 
pa Gheorghe, Pătrui loan, Petrean Ni
colae, Rus loan 1. Gheorghe, Radu 
Nicolae, Rus Alexandru, Simedrea A- 
vram, Slugan Alexandru, Steavu Ema- 
nuil, Tamăş Milontie, Toma Gligor 
Doblea, Tripan Nicolae, Tomuţa Can
din, Tisu loan, Vârdea Graţian, Van- 
ciu Dumitru.

Lista o vom continua în numărul 
viitor.

R u g ă m  p e  f i m

Un român adevărat nu poate  
merge cu Vaida.
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S a n d a l e  de dam e  

şi domni.

M. S t e r n
M ag as in  d e  T e x til®  si în c ă lţă m in te  

cel mal eftin izvor.
a sosit Stofe şi tot felul de articol® 

de textile.
Pantofi de dam e, dom ni şi de copii, 

cele  m ai e legan te asortim ente.

Legătoria de cârti şi cartonageria

Ş T I R I

Pentru cetitori şi abonaţi, li ru
găm pe toii aceia cari nu doresc 
eă aboneze foaia noaslră să fie«© 
restltue Imediat, — căci altcum 
îi considerăm abonaţi şi o să le. pre
tindem plata abonamentului. Şi în 
afară de aceasta nu-i cinstit să ci
tească gazeta folosindu-se 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 trim ită foaia 
fără să-şi achite abonamentul.

#
Depunerea jurământului recruţi

lor la Regimentul 92 Infanterie din 
Orâştie a avut loc în ziua de Du
minecă 5 Maiu 1935. — In curtea 
regimentului frumos pavoazată cu 
drapele şi verdeaţă, s’a oficiat la 
început un serviciu divin după care 
a  urmat depunerea jurământului pro
priu zis luat de către preoţii tuturor 
confesiunilor. — După acea a  tinut 
o frumoasă cuvântare de îndem os
tăşesc dl Colonel Comandant Nic. C- 
Rădulescu. — La sfârşit a avut loc 
un mic şi foarte reuşit program artis
tic prezentat de către tinerii cu ter
men redus ai regimentului şi compus 
din coruri, declamări şi dansuri na
ţionale*

După terminarea programului ofi 
cial autorităţile civile au fost Invitate 
la o agapă aranjată de către corpul 
ofiţeresc al regimentului* La această 
agapă a cuvântat din partea armatei 
dl Colonel Rădulescu iar din partea
civililor dl Dir. Aron Demian.

*
Examenele de definitivat al în

văţătorilor din judeţul Hunedoara şi 
Alba, se încep pentru oral pe seri 
In ziua de luni 13 Maiu 1935. — 
La început vin candidaţii din judelui 
Alba iar pe urmă candidaţii din ju
deţul Hunedoara.

*
Petrecerea studenţilor universitari 

din Orăstie a  avut loc în seara zilei 
de Sâmbătă 4 Maiu 1935 In sal* 
hotel Central. — A fost una din cele 
mai bine reuşile petreceri din ulti
mul timp. — Adevărat că în Came- 
valul acesta în O/ăştie au lipsit ba
lurile şi petrecerile numeroase cari 
se aranjau şi astfel lumea a  fost 
dornică de petrecere. — Totuşi stu
denţii noştri au un mare merit că 
strâng armonios rândurile soc'etăţii 
româneşti dela noi.

*

Vom avea mal puţine învăţătoare! 
In vechea lege a învăţământului pri
mar era prevăzut că In şcoalele mixte 
(bieţi şi fete), cu patru posturi, să fie 
doi învăţători şi două învăţătoare. Îna
inte de închiderea parlamentului, i ’a 
votat o modificare a articolului 69 din 
legea care prevedea că pe viitor la 
şcoalele cu patru posturi numai unuj 
va putea fi ocupat de o învăţătoare, 
urmând ca celelalte trei să fie ocupate 
numai de învăţători bărbaţi.

Se vede că încep deja să se ia mă
suri pentruca aşa încetul cu încetul 
femeile să fie înlăturate din slujbe, 
făeându-se Ioc bărbaţilor. Numai cât 
guvernul trebue să ia măsuri ca pe 
măsură ce se scade numărul posturilor 
pentru femei, —- mai ales în învăţă
mânt, să scadă şi numărul şcoaielor 
cari pregătesc pe femei peniru aceste 
posturi.

Mare prăpăd în Iaponia. Un pu
ternic cutremur de pământ, ca şi care 
nu s’a mai pomenit de 60 de ani în 
Iaponia, a pustiit In ziua de Vineri 19 
Aprilie insula Formosa din Iaponia. Un 
al doilea cutremur s’a repetat Duminică 
noaptea, cere a pustiit şi ce a mai 
jămas după întâiul. Peste zece mii de

case au fost distruse iar sub dărâmă
turile lor au fost scoşi până acuma 
peste trei mii de morţi şi zece mii de 
răniţi. Locuitorii insulei sunt înebuniţi 
de groază. Ţinutul bântuit de cutremur 
se întinde peste 5000 km. pătraţi. Pa 
gubele sunt nespus de mari. Doamne
păzeşte ne de atari nenorociri!

*
A născut trei fete gemene. Femeia 

Anica Muca, în etate de 27 ani, din 
comuna Sârbeşti-Tibăneşti, jud Vaslui 
a năcut zilele trecute trei fete gemene. 
Atât mama cât şi cele trei fetiţe sunt 
sănătoase. Frumos plocon de paşti 
pentru bietul soţ.

*
A băut până şi-a dat sufletul. 

Cu prilejul lucrărilor de edificare a 
unei case a locuitorului Bratu Pavel 
din Buziaş, jud. Timiş-Tnrontal, s’a 
organizat un ospăţ că mâncări şi beu- 
turi. Cu acest prilej săteanul Pavel Se
tea a beut până a căzut sub masă. 
Fiind ridicat de ceilalţi săteni a fost 
aşezat ca un buştean într’un colţ al 
casei unde după 2 ore şi-a dat du.
hui. Ce-i prea mult nu-i sănătos 1

*
Un copii cu pielea străvezie. O 

ţărnacă dintr’un sat din Iugoslavia a 
dat naştere unui copil a cărui piele 
era străvezie aşa că »e vedea prin ea 
cum funcţionau inima şi celelalte or
gane interne ale corpului. Copilul mi
nune a trăit numai 4 zile. Medicii spun 
că e singurul caz de acea! fel pome
nit până azi.

*

Americanii au născocit o pălărie, 
care salută automat, adecă se ridică ea 
singură de pe cap, apăsând pe un bu
ton din buzunarul hainei, care e în
legătură printr’cn şnur cu pălăria.

*
A căzut tn fântână. Locuitorul A- 

dam Ciuraş, de 56 ani, din comuna 
Vâlcani, jud. Timiş-Torontal, voind sa 
scoată apa a căzut în fântâna din curtea
casei sale lnnecându-se.

*
Fuge aurul peste Ocean. De un 

timp încoace mari cantităţi de aur din 
Europa sunt transportate peste Ocean, 
în Statele-Unite. Astfel In ultimile 15 
zile totalul aurului expediat din Europa 
tn Statele-Unite se ridică la 63 mili
oane dolari.

*

Cutremur de pământ în Persia. 
In noaptea de 14 Aprilie s’a produs un 
puternic cutremur de pământ în pro
vincia Mazanderan din Persia. Oraşele 
Sari şi Şahi din apropidrea Mării Cas- 
pice au suferit mari stricăciuni. Nume
roase case sau prăbuşit. Populaţia În
grozită a păiăsit oraşele, fugind pe câmp, 
unde a stat toată noaptea. Pagubele
cauzate de cutremur sunt foarte mari.

*

Bravura unui copil. La locuinţa 
unui lucrător din Saraievo (Jugoslavia) 
a isbucnit un foc, care a cuprins în
treaga casă. Cu acest prilej un baiat 
de 8 ani a dat dovadă de o bravură 
deosebită salvând din casa cuprinsă 
de flăcări doi copilaşi unul în vârstă 
de 5 ani şi celălalt de trei ani.

Abonaţi, cetiţi sl faceţi 
reclamă numai fn
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cea mai serioasă sl cea 
mal răspândită gazetă 
din Judeţul Hunedoara

D . P ard o s
Orâştie

Execută tot felul de lucrări, 
branşa hârtiei cu p r e ţ u r i  
foarte convenabile. Biblio 
teci se leagă luxos şi prompt.

Restaurantul

„G H . C IO C A «
din Orăstie

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

M. G H IH U Ş IA N U
măestru cissornlcar

în edificiul Hotelului 
„Central" din Orăştle 
Primeşte la repara 
ţie tot felul de cea
sornice şi bijuterii cu 
preţuri convenabile-

«g**»̂ *'*?*̂*»^^ TT~Hii

No: 70-1935.

A viz de Concurs.

Comitetul B isericei Reformate 
din Orăştie publică un concurs 
pentru renovarea bisericei în  
m odul fixat în planul d ep u s la  
oficiul parohial.

Concursurile prevăzute cu bu
getele  prescrise pân ă la 20 Maiu 
a. c. le  prim eşte preotul b ise
ricei în oficiul lui din Orăftie 
unde pân ă la terminul d e  su s  
se  pot primi condiţiunile n ece 
sare peniru concurs.

Orăştie, la 25 Aprilie 1935.
Simon Francisc, Seabo Zoltdn, 

epitrop. preot.

LIBRĂRIA

Remus Branga
din Orâştie

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.

Preţurile cele mal midi
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortiment al librâriel 
Branga din Orâştie.

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD'*
al d-nei Lupan din Orâştie

unde găsifi o bucătărie bun i 
şi ieftină. Abonamente pt. 
prânz şi cină cu preturile 
cele m ai ieftine. Vinuri exce- 

lente, serviciu prompt.

Cel mai confortabil 
hotel din Orâştie este

Hotelul Central
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 dispariţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang.

Propr.: SIMSON GAVRILA
hotelier şi restaurator.

Magazinul de mode 

m m m m m m - Carol Zobel

cu preţuri s o l i d e

oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dame fl copil

Girant: §r> Alwc. Herlea.
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