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Humerus Vuluchicus
In fata program ulu i nostru

Politica
muncitorească

— Ce prevede programul nostru —Ştim cu totii că de ce a ple
cat dl Vaida din partidul nos
tru. Ştim că el a avut numai 
motive personale, de ambiţii 
nesocotite şi nu motive de stat. 
Totuş însă ca poporul să crea* 
dă că s’a despărţit de partidul 
nostru din motive de Stat a 
ieşit cu „numerus valachicus", 
susţinând că tot răul în tara 
noastră vine dela minoritari şi 
că fericirea Tării vine dela „nu
merus valachicus*, — La cu
vintele răsunătoare ale celor 
cu numerus valachicus se gă
sesc şi în opinia publică naivi 
şi nepricepuţi cari să răspundă 
favorabil, aceştia însă nu-şi dau 
seama că ce greu este să apre
ciezi temeinicia unei mişcări 
politice din două cuvinte as- 
vârlite fără nici o răspundere 
şi fără nici o socoteală în opi
nia publică- — Ce este mai 
dureros e că multi intelectuali, 
profesori etc. fără să cerceteze 
în profunzimea lor problemele 
să grăbesc să adere la acest 
numerus valachicus inventat de 
Vaida. — Aceştia sunt de două 
categorii, sau de aceia cari din 
lipsă de cercetare şi documen
tare o fac sau de aceia cari 
speculează situaţiile. — Cei din 
urmă nu merită nici un răs
puns şi nici o atenţiune căci 
scopurile lor depăşesc margi
nile celei mai elementare mo
rale în viata publică. — Fată 
de cei dintâiu suntem datori 
însă să le atragem atenţiunea, 
să profundeze lucrurile şi să  
nu se grăbească a lua atitudini 
nesocotite şi înainte de vreme.

Astfel îi întrebăm pe acei 
domni intelectuali cari cred că 
e de datoria lor să adere la 
numerus valachicus a lui Vaida 
că: I. Ce garanţie le prezintă 
fruntaşii mişcării vaidiste Hate- 
gan, Tilea, Mirto, Angelescu că 
vor realiza numerus valachicus?

II. De ce ar fi mai rău ro
mân Ion Mihalache şi Iuliu 
Maniu decât Vaida-Voevod ?

III. Cred ei că prin numerus 
valachicus se pot remedia re
lele din această tară? Că nu
merus valachicus poate împlini 
un program de guvernământ? 
Că prin numerus valachicus se 
rezolvă problema constituţiei, 
problema crizei financiare şi-a 
creditului, problema agriculturii 
româneşti, — problema indus

triei şi-a comerţului, problema 
sănătăţii publice, problema cul
turii şi-a învăţământului, — pro
blemele bisericeşti etc.

Dar oare cine nu este atât 
de bun român ca să lupte pen
tru primatul intereselor româ 
neşti? Cu totii dorim o înain
tare a românilor pe toate tere- 
nele vieţii!

Pentru a realiza însă aceasta 
ai lipsă de un program de gu
vernământ serios şi temeinic, 
— căci o formulă fără garan
ţia unei aplicări practice, fără 
ca să fi îmbrăţişat ansamblul 
problemelor de Stat va rămâne 
o melodie care se perimează 
ca toate romanţele de sezon.

Sau cred naivii noştri că prin 
numerus valachicus al d-Iui 
Vaida se pot rezolva toate pro
blemele noastre de Stat? — Şi 
nu printr’un program studiat 
temeinic şi rezultat din price
perea aprofundată a nevoilor 
şi a aspiraiiunilor populare.

Se înşală amarnic şi vor re
greta toti aceia cari cu o con" 
damnabilă superficialitate tra
tează problema consolidării Sta
tului nostru şi se amăgesc de 
cuvintele răsunătoare a celor 
cari vor să bată monedă de aur 
din metale cari ruginesc curând.

[ i  i f  speculaţi ficiorii
Ziarele anunţă că la Bursa 

din Brăila s ’au înregistrat deja 
transacfiuni asupra grâului din 
viitoarele recolte.

Cumpărările s ’au făcut pe un 
preţ de batjocură şi anume de 
circa 25.003 lei vagonul.

Agricultorul în vederea achi
tării ratelor de conversiune ce 
a expirat la 15 Maiu, pentru a 
nu pierde dreptul la legea con
versiunii, în lipsă de bani a 
fost silit să se laşe speculat de 
samsari fără scrupul.

Specule tiunea aceasta neru
şinată a provocat deja prăbu
şirea preţului grâului. Şi suntem 
încă abia la început.

Lovitura banditească dată de 
samsari, cu intenţia de a in
fluenta asupra preturilor, nu-i 
permis să rămână fără urmări. 
Guvernul are datoria să inter
vină fără întârziere pentru a 
împiedica dezastrul ce se ză
reşte*

Continuând politica muncitorească 
a partidului naţional-tărânesc, din tre
cutele sale guvernări, vom urmări 
mai departe o politică socială, com
patibilă cu caracterul ţării noastre, 
prin împlinirea lipsurilor constatate 
şi înlăturarea tuturor anomaliilor pro
duse de ultimele modificări ale legi
lor muncitoreşti.

1. In vederea îndrumării către 
meserii a surplusului de braţe de la 
ţară, vom organiza învăţământul mun
citoresc şi profesional, precum şi că
minele şi şcolile de ucenici.

2. Pentru ocrotirea muncii se va 
reforma fundamental inspecţia muncii, 
dându-se Camerelor de muncă auto
rizaţii de a inspecta modul cum se 
aplică legile muncii.

Se va complecta şi extinde în toa
te centrele comerciale şi induslriale 
legea de organizare a judecătoriilor 
de muncă.

Legea contractelor de muncă şi, 
în special, dispoziţiile referitoare la 
convenţia colectivă de muncă, pre
cum şi legea pentru aplanarea con
flictelor de muncă vor fi puse de 
acord şi adaptate legiuirilor noui,

Se va complecta ciclul reformelor 
muncitoreşti prin Introducerea mini
mumului de salar, în special, In in
dustria la domiciliu, în care lucrăto
rii nu- şi pot apăra singuri interesele.

Pentru înlăturarea oricăror lacune 
sau imperfecţiuni se va alcătui un 
cod al legislaţiei muncitoreşti, care 
va îngloba In sfera lui de aplicare 
şi regimul muncii din instituţiunile 
publice, regii autonome, etc.

Se va organiza metodic încuraja
rea locuinţelor muncitoreşti, plasarea 
şi asistenţa şomerilor prin muncă şi 
mai ales printr’o politică de lucrări 
publice.

3. Partidul Naţional Ţărănesc va 
proteja munca naţională, dându-se 
preferinţă specială elementului etnic.

4. In sistemul de asigurări munci
toreşti contra boalei, accidentelor,

invalidităţii şi bătrâneţii, bazate pe 
colaborarea muncitorilor, patronilor 
şi Statului, administraţia fondurilor 
se va face de salariaţi şi patroni pe 
bază de autonomie sub controlul Sta
tului. Se va extinde, treptat, legea 
asigurărilor şi asupra altor categorii 
de salariaţi, seu asupra instituţinnilor 
care urmărind aceîaş scop, fac dublă 
întrebuinţare şi care nu sunt cuprinşi 
în legea actuală.

5. Legislaţia de protecţie a muncii 
va trebui să acorde asistenţa şi ocro
tirea şi muncitorilor agricoli care 
trăiesc o visţă de mizerie, exploa
tată neomenos, fără nici un fel de 
protecţie, In ceeace priveşte plasarea, 
condiţiile de muncă, salar, adăpost 
şi hrană.

Ţinându-se seama de natura mun
cii agricole, extinderea legiuirilor de 
protecţie din câmpul industrial, tre
buie să ducă la o nouă reglementare 
a muncii agricole.

6. Se va întocmi un cod în vede
rea unificării regimului meseriilor 
care va cuprinde: calificarea profe
sională prin combaterea clandesti- 
nîsmului, cu scopul de a forma o 
clasă de meseriaşi conştienţi, destoi
nici şi înstăriţi în sânul neamului 
nostru. Înlăturând concurenţa stabili
mentelor publice, se va urmări mo
dernizarea atelierelor şi mai presus 
de toate ridicarea acelor meseriaşi 
care merg mână în mână cu înflori- 
riea gospodăriilor săteşti şi duc la 
naţionalizarea oraşelor.

7. Ocrotirile sociale vor intra în 
faza realizărilor practice, urmărind 
proteguirea muncii minorilor, a fe
meii lucrătoare, a mamei şi copilului 
precum şi a săracilor, cu tendinţa 
de a desfiinţa cerşetoria, iar opera 
începută a Partidului Naţîonal-Ţără- 
nesc pentru justa soluţionare a pro
blemei invalizilor, va fi desăvârşită 
prin complectarea şi perfecţ'onarea 
I. O. V.

Marea adunare din Craiova
40.000 oSfeni au ascultat discursurile dlor 

Mihalache, Dr. Lupu si V. Madgearu
Duminică s ’a ţinut la Craiova prima întrunire populară a 

partidului neţîonal-tărăeesc, în vederea răsturnării guvernului. 
Această adunare a însemnat o uriaşe manifestaţie a ţărănimii 
noastre, în jurul programului Statului Ţărănesc şi a Coroanei. 
Aici s’a strigat toată durerea ţăranului şi s ’a înfierat lipsa  ̂de 
dragoste pentru acest ţăran, a celor ce îi guvernează astăzi-

40-000 de suflete necăjite au cerut d-lui Mihalache să răs
toarne dela cârma Ţării guvernul d-lui Tătărăscu-

La ora 11 a început defilarea, care a durat aproape 3 
ceasuri. Cuvântarea dlui Mihalache este o piatră de hotar în 
mersul evenimentelor politice. In numărul viitor vom reveni cu 
amănunte.
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M e l  I I I  si Napoleon cel Hare
— O paralelă ă la minut —

Programul nostru
In numărul precedent al ga

zetei noastre, am început să 
facem cunoscut cititoritor noş- 
trii programul partidului natio
nal ţărănesc.

Vom continua cu aceasta, 
arătând că fără vre’un plan de 
lucru bine studiat, acomodat 
împrejurărilor şi necesităţilor 
timpului, orice încercare de a 
guverna o tară este zadarnică, 
ducând la destrămare şi fali
ment. Exemplul cel mai tipic şi 
actual în acest sens, ni-I dă 
partidul liberal prin guverna
rea sa.

Sunt partide şi grupări poli
tice la noi, pentru cari progra
mul nu contează, rătăcind când 
într’o parte când în alta, căciu- 
lindu se sau ameninţând.

Part, national-ţărănesc, care 
are un trecut istoric, născut 
dintr’o necesitate socială, având 
o sarcină grea de îndeplinit în 
viitor, nu poate să se avânte 
în aventură. Trebuie să fie un 
partid de ordine, conştientă de 
marele rol ce l are în tara ro
mânească.

Politica partidului netional- 
tărănesc trebuie să fie politica 
conştiinţei cinstite Are datoria 
să vegheze pentru apărarea

prestigiului şi drepturilor na
ţiunii.

Dar fără program, care să-i 
servească de îndrumător, lumi- 
nându i cărările, nu-şi va putea 
îndeplini misiunea ce o are.

Conştientă deci de răspun
derea ce o are, în urma expe
rienţei din trecut; din contactul 
cu problemele reale de peste 
toate zilele, după un studiu 
amănunţit, serios şi îndelungat, 
a elaborat un program, care 
pus în practică, are menirea 
să schimbe cu totul înfăţişarea 
de astăzi a regimului în care 
trăim.

Regimul liberal care a domi
nat până acum se dărâmă. In 
locul statelor liberale, apar noui 
forme de state, variind dela 
naţiune la naţiune.

La baza statului liberal stă 
sistemul economic capitalist, 
sistemul individualist. Acest sis
tem însă astăzi e pe sfârşite, 
aproape în toate statele. Este 
cu neputinţă ca şi la noi acest 
sistem să mai dăinuiască multă 
vreme, Trebuie înlocuit- Noua 
şi singura formă ce poate în
locui statul liberal perimat la 
noi, nu poate fi altul decât sta
tul National-Jărănesc.

Iosif Roman•

Iti Jl
îşi terorizează debitorii

Inlr’un articol anterior al meu spu
neam, că d. A. Viad mai are şi alte 
slăbiciuni în patrimoniul seu decât 
cele tratate acolo, gândul meu era însă 
să le trec sub tăcere crezând, că dsa 
îşi va da seama, că nu-ti este per
mis, să terfeleşti pe cineva aşa nu
mai din bun senin şi cu o rea cre
dinţă criminală. Dl Viad însă nu se 
astâmpără, ci-mă târeş?e pe fiecare 
pagină a fiţuicii sale şi continuă a 
ne numi pe noi toti „slăbănogii dela 
Deva*, iar la 7 Maiu a. c. s’a tran
sformat în cel mai sălbatic călău al 
meu intenţionând, între alte gânduri 
ascunse ale sufletului seu hain, să-mi 
facă şi o complectă ruinare mate
rială a mea, ca — vezi Doamne — 
să mă înfrângă şi să mă facă slugă 
plecată a lui. Natural, că aşa o com
portare a dsale mă dispensează de 
consideratiunile binevoitoare, ce i- 
le-eş fi acordat în ipoteza unei cu
minţiri a sa.

*
Organizaţia part. na{. tăr. stând sub 

şefia dlui Ă. Viad, a îndurat nunu- 
mai despotismul acestuia, ci mai 
apăsa asupra noattră şi o altă plagă: 
hegemonia politică a dnei Viad aşe, 
că noi pigmeii africani aveam doi 
şefi: pe Marele Neger şi pe Marea 
Negresă- Cu ani de zile anterior i’am 
făcut atent pe d. Viad, că dna sa a 
lăut comanda politică asupra orga
nize tiei noastre, de care mai mult 
s a  resimţit chiar incoregibilul friptu- 
riat, d* Dr. Simeon Câmpean, veci- 
nicul cocoş de vânt al meteorolo
giei politice. D. Viad însă cu apatia 
sa maladivă îndeobşte cunoscută, 
nu mi-a considerat advertismentul 
binevoitor aşa apoi doamna sa a 
luat avânt tot mai mare în exerci
tarea imperiului politic, chiar peste 
capul bărbatului seu.

Iată câteva specimene, cari carac
terizează aşa de plastic poterea po
litică, pe care o exercita dna A nula:

1., „Nu-l las pe Aurel, să meargă 
cu Maniu* — a zis dsa Ia un*mo
ment dat- §i şt Ji D-voastră, ce a in
vocat ca motiv hegemona noastră i  
Iafă-I: d Iuliu Maniu nu i-a răspuns 
dlui Viad la o scrisoare I (sic).

2., Cu ţăranii vorbea a ş a : „Ce toi 
vreţi cu Maniu ăla? Doti-i pace• El 
nu vă face ispravă “

3., S ’a dus la tipografia „Soliei 
Dreptătiia şi-a dat poruncă aspră, că 
nimic nu-i iertat• să intre sau să iasă 
din tipografie fără ştirea şi încuviin
ţarea ei.

4-, A  declarat, că dacă va merge 
cineva la Viad cu vre o propunere, 
îl va da afară din casă•

5., In ziua de 3 Aprilie 1935, con
form hotărârei comit. jud. al nostru 
s’a prezentat la d. Viad în Orăştie o 
delegaţie compusă din cei mai de 
frunte oameni ai noştri, aproape to{i 
foşti parlamentari şi anume:

1., Dr. Leo Parasca, medic, f. deputat 
şi senator. 2-, Dr. Emil Şelariu, advo
cat, f. deputat. 3., Dr. Mihaiu Tirea, 
advocat, f. deputat. 4., Dr. George

Dănilă, notar public. 5-, Dr- Ieronim 
Atirescu, advocat, f. prefect. 6., Va- 
leriu Paveloniu, protopop, f. deputat. 
7-, Dr. Zeno Draia, advocat, f. depu
tat- Aceştia erau încredinţaţi, ca în 
numele org. noastre să depună din 
nou toată stăruinţa şi rugămintea, ca 
d. Viad să rămână la locul de pre
zident al nostru reîntrând în disci
plina de partid. Această delegaţie 
abia a ajuns, să i-se prezinte dlui 
Viad, doamna Anuta şi-a şi făcut 
apariţia, care le-a tras solilor noştri 
o dăscălire straşnică într’un glas, care 
nici câtuş de puţin nu era expresiu- 
nea bunelor maniere, ce se cer mai 
ales unei dame de situat'81 dnei Viad- 
Iată între alte dojene ce a spus he
gemona noastră: „Dacă Aurel vi-ar 
fi zis, să mergeţi cu bolşevicii şi a- 
tund trebuia, să-l cscultati şi să-l 
urmaţi

Ce să zic de opăreala celor 7 soli, 
atinşi de compo.’tare a nemai pome
nită a hegemonei- Toti stăteau ca 
bietul Socrates, când nemuritoarea 
Xantippa a tornat asupra lui un va3 
cu apă.

In situaţia aceasta penibilă noi 
ne-am aşteptat pe drept cuvânt, ca 
în d. Viad să fie barem o mică schin
teie din Napoleon Cel Mare şi să o 
înfrâneze pe belicoasa sa doamnă. 
Dar sermanul d. Viad, pe care con 
deiele simbriaşe venale, ce Ie între
ţine la gazeta sa personală, îl ridică 
până în al şeptelea cer ca pe făcă
tor de minuni pe terenul eroismului, 
a rămas imposibil în fata debutări- 
lor doamuei sale, care era pentru 
dsa, cum se vede, o forţă majoră 
invicibilă.

Astfel noi ne-am ales cu regretul, 
că de ce dna Anuta n’a trăif pe tim
pul lui Napoleon cel Mare, căci acesta 
ar fi pus-o la punct aşa cum a pus-o 
pe celebra Madame de Steel, pe care, 
când era încă numai consul, a expul
zat-o din Franţa. Şi bineştiut, că Ma
dame de Steel era o femeie de o 
rară inteligentă şi de o înaltă cul
tură. Ea a fost şi o mare literată, 
ale cărei opere numeroase şi de va
loare i-au câştigat loc atât în istoria 
cât şi în literatura universală- Avea 
însă un cusur: era sfătoasă rău, 
amestecându-se în treburile politice, 
a atins circulii Iui Napoleon. Atât 
i-a trebuit consulului, pentruca să o 
expulzeze zicând: Madame de Steel 
să facă, să i vaporeze cana de fiert 
tea — în alt loc!

Noi nu vrem, să fim Napolennul 
neîndurat şi nu i cerem 8 cea sta nici 
dlui Viad- Credem însă, că gesturile 
dnei Anuta ating din greu prestigiul 
de sot şi fost erou politic al dlui 
Viad- Se impune deci, ca d. Viad eă 
se afirme, că e un luptător eroic şi 
în parlamentul casei d-sale nunumai 
în cel dela Budapesta. In acelaş timp 
credem a fi atât de util, dacă dna 
Anuta ar ceti şi s a r  inspira din pa
ginile istorice privitoare la păţania 
Madamei de Steel.........

Justin Pop.

Se vorbeşte în oraş că „Banca Ar
deleană* din Orăştie îşi teroziează de
bitorii, — şi totuşi nouă nu ne vine 
să credem că sub conducerea dlui Dr. 
Aurel Viad s’ar putea face un joc atât 
de urît şi murdar.

Insă totuşi zvonurile s’au concretizat 
căci dela vorbe se trece şi se arată 
anumite fapte întâmplate.

Astfel într’o zi se spune că s’a pre
zentat un venerabil preot din judeţ 
la directorul băncii, Cornel Mihăilă şi 
ia solicitat să-i de-a o amânare de 2 
zile pentru regularea la scadenţă a 
cambiu’ui său. La aceasta cerere cică- 
litorul valahist Cornel l’a întrebat şă
galnic: „Dar bine părinte, dta cu cine ti ? 
cu Vaida sau Maniu?* Săracul preot 
văzându-se pus sub ameninţare cu a- 
tâta inconştiinţă, nu ştiu ce-o fi răs
puns.

Este cert însă că Banca prin glasul 
directorului său, — sau poate directo
rul pe propria sa răspundere, — în
cearcă să exercite o teroare asupra 
debitorilor punându-le în perspectivă 
îngăduinţă dacă ar ţinea cu Viad şi cu 
Vaida, — şi persecuţie prinlr’un exces 
de rigoare atunci când ar simţii că ţi
ne cu Maniu sau Mihalache.

Se vorbeşte că această întrebare 
directorul Cornel Mihailă nu a pus-o 
numai unuia singur, cl multora şi pe 
cari cazuri vom avea oc?ziunea că le 
stăm în vileag numai ca să nu creadă 
aceşti domni că vom tăcea şi le vom 
înghiţi pe toate.

Este însă foarte trist că se transformă 
Banca „Ardeleana* într’o oficină la 
cheremul politicei lui Vaida, căci o 
majoritate relativă a dlui Viad încă 
nu-1 îndreptăţeşte să târască pe acest 
povârniş o instituţie care este compusă 
dintr’un capital Investit de către unii 
caii n’au nici în clin nici în mânecă 
cu politica lui Vaida şi a dlui Viad.

Mai mult decât atât o bancă este o 
instituţiune de comerţ, — şi dacă prin 
uzanţă s’a îngăduit ca diversele Insti- 
tuţiuni bancare să finanţeze şi să aju'e 
o acţiune politică dar în schimb cu 
atât mai urât şi murdar este ca acea 
instituţiune să nu se rezume numai la 
atât ci să execite teroare asupra debi
torilor săi după criterii politice.

Sperăm că dl Dr. Aurel Viad îşi va 
da seama de ceace am scris în acest 
articol şi nu va mai permite ca Banca 
„Ardeleana* să fie pretată Ia un joc 
atât de frivol şl murdar.

Dacă însă conucătorii Băncii nu-şi 
vor trage de seamă noi suntem gata 
să continuăm cu prezentarea cazu
rilor şi să luăm apărarea oamenilor 
nostrii cari ajunşi în furcile Băncii Ar
deleana şi sunt constrânşi moraliceşte 
să adopte atitudini politice pe placul 
dlui Viad şi în contra propriei lor 
conştiinţe•

Astfel dacă dl Viad înţelege să 
lupte cu asemenea mijloace apăra
rea trebue să ne-o facem cu mij
loace similare■

x  y.

„Mişcarea* despre dl Vaida
Iatft ce scrie gazeta dlui Gheorghe Brătianu 

despre sinceritatea dlui Vaida

Iar cât despre sinceritatea în
săşi a acţiunii ar fi multe de 
spus — deocamdată datorită re
gimului care ne stăpâneşte, nu 
putem pune decât o singură 
întrebare:

De ce d. Vaida, care a de
ţinut de atâtea ori puterea n’a 
căutat să pună în aplicare ide

ile de care e animat astăzi, şi 
cum se explică faptul că aceste 
idei fac obiectul preocupărilor 
d-lui Vaida tocmai în momentul 
când ele au căpătat mai mult 
răsunet în opinia publică, unde 
au fost răspândite de alţii?

Pentru astăzi atâtl
„Mişcarea*. Cetiti şi răspândiţi „SOLIA"
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— Minciuna „Patriei
Duminecă în 15 1. c- di Vlad a 

convocat la Ofăştie o adunare aga 
numifă a Frontului românesc- — 
Sub acest titlu a invitat mai mu!ti 
intelectuali din cras pe cari credea 
că-i va putea prinde astfel a invitat 
şi pe păr- Moţa, pe prof. Necşa, prof- 
Rodean, etc. cari au si luat cuvân'ul

După ce dl Vlad a făcut o expu
nere a chestiunilor pledând pentru 
dreptatea politică a dlui Vaida si în 
contre dlui Maniu, — s’a văzut marea 
deosebire de concepţie între dl Vlad 
Si invitaţii săi- — Aceştia au tinut 
să-i spună dlui Vlad că ei nu au 
venit să facă politică nici cu Vaida 
nici cu Maniu ci ei au răspuns la 
invitaţie pentru întărirea ideii naţio
nale, si nu înţeleg să se bage în po
litica lui Vaida.

Totus dl Vlad bate monedă din 
aceasta, scriind că părintele Moţa, 
profesorii Necşa si Rodean ar fi ade-

“ Vaidiste din Clu! -
rat la Frontul românesc al dlui Vaida. 
Adevărul este că acestora le place 
idea naţională dar nici decum nu- 
merusul Iui Vaida susţinut de toate 
consiliile de administraţie jidoveşti.

După această adunare «Patria" Vai- 
distă din Clui scria că au participat 
câteva mii de săteni- — Ori noi cei 
din Orăşlie ştim precis că nu a par
ticipat nici un sătean ci numai oră
şeni si aceia să fi fost într’un număr 
de cel mult 100 persoane-

Dar întrebăm mai departe pe dl 
Vlad dacă aceşti participanţi nar fi 
datornici de-ai băncii, oare căli ar fi 
venit? Aceasta este o chestiune asu 
pra căreia vom reveni 1

Deocamdată constatăm că cei cu 
numerusul mint cum pot mai bine 
si se laudă că au avut mii de par
ticipanţi când In realitate au fost cel 
mult o sută-

— Avem prea multi miniştrii —
Partidul liberal care a stat 5 ani 

în opoziţie a venit destul de flămând 
la putere. Astfel ne aducem aminte 
că în primele săptămâni de guver
nare a numit peste 5000 de funcţ'O- 
nari noi. Deasemer.ea după ce par
tidul national-ţărănesc a redus din 
numărul miniştrilor la 11, — au venit 
liberalii şi au înfiinţat noi ministere- 
— Aceasta a mers tot crescând, căci 
a trebuit să multumeescă o seamă ' 
întreagă de partizani pe cari apoi 
i-a făcut miniştrii şi subsecretari de 
Stat- — Aşa în ultima săptămână a

mai fost numit dl Petre Bejan de
putat dela Ploeşti, subsecretar de 
Stat al armamentului.

Noi nu înţelegem că dacă este un 
ministru titular la armament de ce 
er mai fi fost lipsă încă de un mi
nistru subsecretar de Stat la acelas 
departament, care este nou înfiinţat 
şi foarte redus ca activitate-

Din toate acestea se vede clar că 
partidul liberal oune mai presus de 
interesele financiare ale Tării, — a- 
ranjarea şi satisfacerea clientelei sale 
politice-

între oamenii dlui Vlad!
Trebue să se ştie că s’au dus cu 

Vaida în general acei oameni din 
partidul nostru cari nu-şi aflau ros
tui în partid, — cari nu aveau nici 
un rol mai important şi cari nu aveau 
nici perspectiva de-a obţinea vre-un 
rol vre’odată. — Astfel şi In judeţul 
nostru s’au dus cu dl Vlad acei oa
meni cari în partid nu aveau un rol 
prea mare şi cari au crezut că în 
partidul dlui Vaida sunt mai multe 
locuri goale şi mai uş^r ar putea să 
capete un os de ros. — Cum Insă 
toţi ar dori locuri şi demnităţi au 
început să se certe Intre ei.

Astfel Câmpean şi Vernichescu au 
prins momentul şi s’au ales unul 
vice-pre şedinţe şi altul secretar ge
neral. — Imediat însă au început alţii 
să-i spună dlui Vlad că rău a făcut 
că nu i-a ales pe ei şi i-a ales pe 
aceştia doi. — Dl Vlad uşor infiuen- 
ţabil cum e se spune că şi-a şi schim
bat macazul, şi-a declarat că Câmpean 
şi Vernichescu n’au fost aleşi In aceste

demnităţi ci au fost numai însărcinaţi 
provizoriu, — şi că la proxima alegere 
o să fie demişi şi alese alte persoane 
mai pe placul dlui Vlad.

Câmpean şi Vernichescu când au 
auzit că Vlad vrea să-i decapiteze au 
declarat că ei nu o să sufere o ase
menea ruşine. întrucât nu merită a- 
ceastă «ingratitudine" a dlui Vlad.

Cum însă izvorul acestei ştiri se 
găseşte In imediata apropiere „cama- 
rilistică" a dlui VJad suntem siguri că 
Dânsu va şi proceda la această de- 
lăturare a celor doi valachişti.

Suntem curioşi Insă că aceştia ce 
vor face şi cum vor justifica In con
tinuare valachismul lor, când era 
vorba că s’au dus cu numerusul pen
tru dl Vlad şi nu de dragul nume- 
rusului. — Acum când se vor vedea 
loviţi şi înlăturaţi Intr'o formă oare
care de dl Vlad suntem curioşi dacă 
tot aşa mari Viadişti vor fi.

Nic. Pintea.

Răvaş
Marele Zarathustra dela Orâştie 

ne prezintă pe noi, foştii parlamen
tari din jud. Hunedoara, ca pe niş
te creaturi ale lui, căruia avem, să-i 
mulţumim Întreagă existenţa noastră 
cu totul, ce avem şi ne face, să în- 
ţegem, că noi trebuia, să-i stăm 
intr-o vecinică sdăvie jurându-i cre
dinţă şi Ia strâmbătate. El uită, că 
noi toţi am avut existentele noastre, 
câştigate prin învăţătură şi muncă 
foarte încordată de advocaţi medic,- 
preoţi, etc. pentru cari calitatea de 
parlamentar atât de vremelnică, ne. 
sigură şi Împreunată cu grele chel

tuieli şi sarcini, n’a fost isvor de 
existenţă.

Dar ne miră, că Zarathustra al 
nostru mai uită şi altceva: de câte 
ori la alegerile parlamentare era în
tocmită lista candidaţilor de deputaţi 
şi senatori, In totdeauna dsa cu pep- 
tul infiat de mândrie spunea ca un 
refrain aceste cuvinte :

Liste de candidaţi ca cetea din jud. 
Hunedoara, nu există în întreg Ar
dealul şi Banatul 1“

Apoi In celea din urmă întrebăm: 
potea, să existe Marele Zarathustra 
al nostru — fără noi? Potea el, să

se candideze pe el singur In toate 
celea 9 locuri de deputaţi şi In cele 
patru locuri de senatori ?

Se parc, că d. Viad e sfânt convins, 
că el a creat lumea. Dar el sufere 
de grandomanie maladivă...

*
Tot d. Vlad face mare reclam băn

cii sale arătând, de ce active mari 
dispune aceasta deşi a îndurat per- 
deri aşa de considerabile pe urma 
conversiune!. Dacă e aşa. alunei în
trebăm: pentruce banca „Ardeleana" 
plăteşte deponenţilor sei numai Ab% 
lăsându-i în perdere de 55% ? Doar 
prin economiile deponenţilor s’au 
creat în cea mai mare parte activele 
băncii.

Noi ştim, pentru ce, D. Vlad a vă
zul nemulţumirile deponenţilor astfel 
a săvârş.t o s luire pentru a arăta, 
că tot el e mai tare în menajarea 
intereselor sale de atotstăpânitor al 
acţiilor „Ardeleana". Căci să se ştie. 
D. Vlad e în fruntea băncii nu prin 
autoritatea lui morală, ci prin marea 
majoritate a  acţiilor. Dacă ar avea 
criteriul dintâiu, nu ar avea lipsă de 
al doilea. Pe acesta şi l-a creat însă 
chiar ştiind, că nu-1 are pe cel dintâiu.

întrebăm: cu câ!e milioane şi-a 
augmentat patrimoniul propriu genia
lul conducător — dictator al Arde
lenii prin operaţia machiavellică apli
cată deponenţilor?

Dar marele dictator nu va scăpa 
de mâna dreplăţii imanente!—

♦
Dl Dr. Simeon Câmpean vrea cu 

tot dinadinsul să se transforme într’o 
candidă floare, pe care să o numeşti: 
Noli me tangere adeca, pe româneşte: 
Nu te atinge de mine. Numai cât nu 
aceasta este sfânta dreptate- Foaia 
noastră nici pe de departe nu s’a 
ocupat de dsa în col°anele ei, când 
dsa scrisese deja articolul batjocu- 
ritor „Balanţă* în nr, dela 18- Apr. 
a- c. al gazetei uzurpate de stăpânul 
seu A- Vlad, împotriva noastră- Noi 
i-am răspuns cu „lcoane“, în care 
am arătat trei lucruri: 1.. că a pă
gubit judeţul cu 160 440 Lei, 2', că 
a păgubit organizaţia partidului cu 
2000 lei, la lună în fot timpul, cât 
dsa a fost vice-presidentul camerei 
de corn. şi ind. şi 3 , că a înfiinţat 
în Deva o casă de zălonge în com
panie cu evreul Garai şi membrii 
familiei acestuia-

Invităm pe d- Câmpean, să declare, 
sunt aceste trei afirmeţiuei ale noas
tre adevături ori careva dintre ele 
sau toate sunt neadevăruri ? — Dacă 
dsa va spune, că sunt neadevăruri, 
noi ne angajăm cu toată plăcerea, 
să dovedim, că ele unul fiecare este 
un pur adevăr iar dacă n’am potea 
dovedi, suntem gata întreaga redac
ţie, să cerem iertare solemnă dlui 
Câmpean.

Deci în lături cu vorbăria şi pala
vrele tendenţioase! In faţa adevăru
lui orice învârtire de pe'>nă cu sco
pul de a evada producând diversiune, 
este zadarnică. Hic Rhodus, hic salta!

E interesant altfel, că d- Câmpean 
însuşi se întitulează cu atâta com
placere .idealist incorigibil“. Al naibii 
idealism 1 Să fii tu „idealist incori- 
gtbit" şi să păgubeşti judeţul în ca
litate da prefect pe cale de abuz cu 
suma de 160.440 Lei- Să fi tu „idea
list incorigibil' şi să dăunezi orga
nizaţia partidului care ţi-a dat friptura 
pe tavă, cu 2000 lei lunar în tot tim
pul, cât ai beneficiat de această frip
tură. Să fii tu “idealist incorigibil" şi 
cu această înaltă inspiraţie idealistă 
să întemeiezi casă de zăloage în 
compania mai multor jidani, unde 
se percep dobânzi nu uzurare ci 
chiar shylokiane!

Suntem curioşi, ce opere va mai 
nâscOci şi săvârşi d- Câmpean In vii
tor pentru a dovedi şi pe mai departe, 
că dsa e un „idealist incorigibil ?

De altfel aşchia nu sare departe 
de tăietor- Stăpânul dlui Câmpean, 
Fiihrerul dela Cluj, i este homeopa
tic suferind de acelaş „idealism in- 
corigibil*. Şi acesta stăpânit de „idea
lismul incorigibil" naţional, caută cât 
mai multe locuri de membru în cOns- 
de adm-, preferind celea evieeşti, 
căci aşa cer aceasta interesele su
perioare ale neamului românesc, pe

cari numai d- Vaida le înţelege-
Cine nu cunoeşte pe părintele A- 

dam Basarab dela Romos? Dar mai 
bine îl cunoaşte d- Iustin Pop, care 
niciodată în viaţă n’a avut aşa o 
în'âlnire cu acest seiv al Domnului, 
ca să nu-1 tămâieze din greu pe d. 
I- Pop făcându-i celea mai mari elo
gii şi înrărcându-1 cu laude până la 
strivire. Şi ce schimbare Ia faţă a 
lăcut robul Domnului transformân- 
du-se în re Jignitorul aceluia, pe care 
nu-1 mai slăbea cu omagiile sale- 
D- Iustin Pop însă îl înţelege, căci 
i-cunoaşte inteligenţa- Ist-o.

Sfinţia Sa îşi cetise la Senat o cu- 
vântare, a cărei paternitate nu o avea- 
Aceasta însă nu l’a împedecat, să 
nu rămână încântat de marea operă 
oratorică săvârşită- Venind acasă 
dela Bucureşti, a şi vestit lumei în
tregi marele eveniment în felul acesta: 
„Am vorbit incognito şi fără nici 
o trenă!

Cazul e autentic, căci Ia toţi îl po
vestea însuşi stăpânul d- A- Vlad, 
râzând şi dsa şi producând râs ho
meric dm partea ascultătorilor- 

*

Tot despre părintele Basarab o mai 
ştie lumea, că nu era întrunire sau 
alt prilej, ca dsa să nu-şi fi accen
tuat meritele neperitoare de a fi cum
părat tauri pentru judeţ şi de a fi 
distribuit cartofi dela Camera de Agri
cultură-

Aşa 8junsese dsa. ca popa, care 
la toate înmormântările spunea aceaş 
cuvântare „cu mugurii". Dar odată 
veni Ia el un credincios al lui anun
ţând că i-a murit soţia. L’a rugat deci 
pe părintele, să facă înmormântarea 
zicând: Părinte, să spui apoi şi pre
dicate, dar nu aia cu mugurii 1

Noi apreciem la merit operele isto
rice ale zelosului părinte Basarab, 
de acea sculptorul din redacţta noa
stră i-a şi fă ut planul unui monu
ment, care să-I imortalizeze:

Un taur cu cartof în corn•

Ş T I R I
O rugăminte.

„Reuniunea Meserieşilor Români 
din Orăştie", roagă pe eceastă cale 
pe toţi b nevoitorii cari au semnat 
toamna trecută daruri oentru repa
rarea „Casei Culturale" şi încă 
nu au vărset sumele semnate, — să 
binevoiască a achita aceste, fie şi în 
mai multe rate.

Achitarea se poate face la cassa- 
rul societăţii dl Vasile BudOiU, 
iar în zilele de Dumineci şi sărbă
tori în localul Reuniunii Ia membrul 
de inspecţie

Comitetul
Reun. Meser. Rom., Orăştie 

*
10 Malu la Peşteana, Sărbătoarea 

sărbătorilor naţionale, ziua de 10 Maiu 
s’a serbat cu deosebit fast şi Însufle
ţire ta comuna noastră.

La orele 10, biserica era tixită de 
credincioşi pentru a asculta serviciul 
religios.

începând dela ora 3 p. m. o ade
vărată avalanşă de popor în frunte 
cu tinerii premilitari îmbrăcaţi In uni
formă militară cu lăutari şi muzică, 
o demonstrat pe străzile comunei, 
manift stând sgomotos pentru M. S. 
Regele şi prosperarea nsţiunei Ro
mâne.

Seara la orele 9 a fost o reuşită 
prodmţiune teatrală jucându-se de 
elevii şcoalei primare, piesa: „Nici 
pe aicea nu se trece" de I. N. Sion. 
După producţie a urmat dans până 
In zorii ziiei. Atât pentru demonstra
ţie cât şi pentru producţie şi petre
cere se cuvine laudă harnicului şi 
inimosului înv. dir. Amos Adam, care 
nu preg. tă un moment a desfăşura 
o foarte rodnică activitate, pentru 
înălţarea moralului locuitorilor aces
tei comune.

Răsplată să-i fie dlui Amos Adam 
Însufleţirea ţăranilor, cari spuneau, că 
până acum n’au trecut prin astfel de 
momente de Icălţare a sentimeniu’ui 
Românesc.

Peşteana la Maiu 1935.
Dionisie Ilieşlu.
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Aţi ştiut! Cea mai de seamă bi
serică din oraşul Etcimiadzyn, în Ar
menia, a fost clădită pe timpuri spre 
a adăposti un arc ce este şi astăzi, 
conţinând un vârf de suliţă despre 
care se spune că ar fi străpuns tru
pul Domnului Nostru Isus Christos. 

*

Trupul omului creşte şi descreşte. 
Nişte învăţaţi dela şcoala Înaltă din 
Paris an găsit, că trupul omului nu 
are aceaşi înălţime dimineaţa când 
se scoală şi seara când se culcă. Ei 
spun, că omul este mai înalt dimi
neaţa, iar spre seară din pricina obo
selii şi a lucrului, mărimea trupului 
scade treptat. La unii oameni scăde
rea este chiar de 3—4 centimetri, 
dar nu este nici decum vătămătoare, 
pentrucă trupul ajunge din nou In
timpul nopţii la mărimea lui obişnuită. 

*

Aurul care se scoate din minele ar
delene îl cumpără de obiceiu Banca Na
ţională. Aşa este şi bine, să nu se 
vândă In străinătate. Neajunsul este, 
că Banca Naţională plăteşte un preţ 
mal mic (111 000 lei un kilogram) de
cât negustorii străini. — Acum se vor
beşte, că Banca Naţională va oferi pe
viitor preţul ca şi în străinătate.

*

Tăm ăduire prin credinţă. Cu pri- 
leglul sărbătorilor Paştilor sute de 
bolnavi şi schilozi se îndreaptă spre 
o casă din Alexandria, în Egipt, unde 
se află un tablou minunat care dă 
sănătate celor bolnavi.

Pânza este a unei bătrâne călugă
riţe siriane, sora Anastasia. Tabloul 
arată pe fecioara Maria, ţinând In 
braţe pe Isus; dealungul pânzei curg 
din când In când picături de ume
zeală pe care credincioşii le socotesc 
dela Dumnezeu şi în putinţa de a 
face minuni.

Anul acesta s’au vindecat mii de 
oameni.

*
Ce a  Iscodit M arconi? In zilele 

trecute, după cum se anunţă, ducele 
Musolini şi mai mulţi ing neri militari 
au luat parte la nişte experienţe făcute 
de Marconi la fortul Boccea. Cu acel 
prilej au fost oprite numeroase auto
mobile, timp de o jumătate de oră, 
pe drumul Roma-Ostia. Cauza acestor 
numeroase pane nu s’a putut lămuri. 
Ziarele, cari au aflat despre acest cu
rios caz, se întreabă: Nu cumva ex
perienţele (probele) făcute de Marconi, 
sunt cauza acelor brusce op iri de au
tomobile? Nici un motiv vădit pentru 
oprire nu s’a constatat. Nu cumva a 
reuşit lui Marconi — marele iscoditor 
italian — să găsească o rază specială 
In stare să împiedice funcţionarea mo
toarelor de explozie? Ne aflăm, desi
gur, In faţa multor noui invenţii, cari 
vor fi cunoscute numai după începerea 
unui răsboiu. Fiecare ţară ascunde 
unele invenţii.

*

Intr’un cutremur au fost nimicite 
15 sate. De câteva săptămâni cutre- 
murile de pământ se ţin lanţ în ţările 
răsăritene. Şi la noi s’au simţit în mai 
multe rânduri sguduituri mai mici. Pri
mim însă ştirea că In ţările de pe coasta 
Asiei e un adevărat prăpăd. In /s la  
Mică au fost nimicite deodată 15 sate, 
acoperind sub dărâmături oameni, ani
male şi agoniseala multor ani. Iar unele 
râuri şi-au schimbat cursul, atât a fost
de cumplită puterea cutremurului.

*

Cum se plătesc impozitele. Un 
anunţ oficial spune că se încasează zil
nic cam 10 de milioane Lei din im
pozite. In unele din zile Insă, încasă
rile se ridică peste o sută de milioane.

Restaurantul

„GH. CIOCA"
din Orăştie

este cel mai Intim local. Vi
nuri excelente şi bucătărie 
bună. Se primesc abonamente 
pentru prânz şi cină în con- 
dlţiunile cele mai avantajoase 

serviciu prompt

LIBRĂRIA

Remus Branga
din Orăştie

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 mai mici I
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortim ent al librărie 
BRANGA din Orăştie.

Incunoştinţare!
Caut persoane serioase, care au 
praxă şi se ocupă cu cumpă
ratul laptelui d e  vacă şi de 
oalei înfiinţând:

o lăptărie modernă
9i bfneorganizată cu p re 
gătirea untului sl alte d i
ferite brânzeturi, precum 
şi v inderea lor pe  plete.
Zilnic pot vinde dela 1000 kilo
grame lapte în su3, în condiţiu- 
nile cele mai favorabile.
Comerţ cu bun viitor şi adu
cător de parale. Ofertele serioase 
se acceptă.
Adres&ndu-vă cu încredere la :

Dumitru Ştef
p r o p r ie t a r  şi maşinist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com. B O  i U ,  (J. H unei)

Hallo!
Arendez sau eventual cum
păr o maşină de treerat 
grâu care să fie în bună 
regulă de funcţionare, cu 
toate apartele necesare. 
Proprietarii de maşini, cari 
doresc o astfel de transac- 
ţie, sunt răgaţi, ca fără în
târziere, să-şi î n a i n t e z e  
ofertele în scris, precum şi 
c o n d i ţ i i l e  necesare de 
acceptare.
Adresându-vă cu Încredere ia :

Dumitru Ştef
p r o p r ie t a r  şi maşinist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com. B O IU ,  (j. H unei)

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. S T E R N
Magazin d e  Textile şl încălţăm inte 

cel mai eftln  Izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

de textile.
Pantofi de dame, domni şi de copii, 

cele mai elegante asortimente.

„Vorschussverein" societate pe actii Orăştie.
ACTiv  Bilanf, la 31 Decembrie 1934. PASIV

Cassa: Capital social 5000000'-

Numerar i 20090*- fond de pensiune al funcţionarilor 726614*-
Disponibil la B. N. R. 1287*- 121377*- Depuneri spre fruetificare:

Portofoliul de titluri româneşti: Din ţară
Efecte publice Nom. Lei 29.500 10850'- a) pe livrete (legate) 5275516*-
Titluri necotate la Bursă

82162*-
b) tn cont curente (legate) 384675*- 5660191 *-

Nom. Lei 106.200. 71312*- Creditori ?

Portofoliu de scont: In ţară

Plltibil în ţari Reescont Ia B. N. R. Deva 3270216*-

a) cambii fără acoperire 107700- Băncii 2526018*- 5796233*-
b) scontate Ia B. N. R. Deva Conturi transitorii 557218'-

(suma neredusă) 3270215*- 3377915 -

Debitori: \
din ţară \
fără garanţie 458947'- \
cu acoperire ipotecară 5173618- 5832565*- \

Debitori: \
benefiicind de legea lich. datoriilor

din 7 Aprilie 1934. (Cota rămasă) 4 943913-- \
Imobile: \

a) necesare exercitări comerţului de \
bancă şi pentru locuinţele func- \
ţionarilor 2500000- \

b) alte imobile 827100*- 3327100*- \
Mobilier: \

a) Mobilierul băncii 15000'- \
b) » hotelului 92000*- 107000*- \
Conturi diverse 148224*- \

17740256.- 17740256*-

DEBIT Contul profit şi pierdere
<*

CREDIT

Cheltueli de administraţiei Dobânzi încasate:
a) Salarii 315600- a) dela portofoliu de scont 108345*-

b) Diverse 143077*- 458677*- b) , debitori 559027*- 687372*-

Impoxtte şi taxei 35465- Comisioane încasate 149255*-

Dobânzi p la n te i Venitul portot• de titluri 1196*-
o) la recscont 77262*- Venitul imobiliar 116700*-
b) .  alte creditori 363119'-

934523*- 934523*-

Orăştie, la 31 Decembre 1934- loan Harth
director, expert contabil.

Examinat şi găsit conform cu registrele:
Penlru Consiliul de Administraţie: Comitetul de supraveghere:

Dr. Ed. Antoni, Guido Schunn, Gustav Baumann. Wii. Gellnner P. R. Antoni Richard DSrntr

Girant: Dr> Aiex. lierleu. Tiparul tipografici A Hlrsch, Deva. 1935.


