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Fum de t ă m â i e
Un distins politician şi om de 

ştiinţă al nostru într’un articol 
de ziar al seu scrie următoarele:

.........„Căci adevărul e acesta:
harta politică a României e 
strict şi precis împărţită în ca
drele partidelor existente. Cetă
ţeni, cari nu fac politică, dis
ponibili pentru o. nouă acţiune, 
nu mai sunt.

„Cei câţiva, cari ar mai fi pe 
undeva, sunt ori visători inco
rigibili ori inveterati abulici, 
indiferenţi pentru acţiune.

„Prin definiţie deci orice par
tid nou, care se formează, e 
silit, să recolteze transfugi ori 
lichele, adica pleacă »ab initio"
— dela început — cu o armată 
de bieţi mercenari — sîmbriaşi,
— alcătuită din drojdia şi gu
noiul celorlalte partide. “ Fiindcă 
un partid nu se improvizează. 
El se naşte prin dibuiri şi sfor- 
de decenii".

Am reprodus aceste pasagii 
din judiciosul articol pentru mo
tivul, că ele se remarcă prin 
adevărul, ce-1 exprimă şi prin 
judecata înţeleaptă, ce o face 
asupra realităţilor politice din 
tara noastră nunumai, dar acest 
adevăr îşi găseşte o clasică a- 
plicare chiar în judeţul nostru.

Despre aceasta ne convinge 
mai presus de toate faptul, că 
în judeţul Hunedoara, oricât s’a 
opintit d. A. Vlad şi sateliţii lui,
— crema clasei intelectuale cum 
şi ţărănimea chibzuită, binecu- 
getătoare a rămas la matca 
partidului pe lângă conducerea 
de până acum a acestuia re- 
pudiând aşa zisa formulă a d- 
Vaida, introdusă în judeţul nos
tru de d. Vlad cum şi mijloa
cele abjecte ale acestuia, de 
cari a uzat pentru a-şi câştiga 
aderenţi*

Dar ne mai convinge despre 
adevărul afirmatiunei noastre şi 
fiecare pagină din nr. ultim dela 
23 Maiu 1935. al gazetei dlui 
A* Vlad dela Orăştie* In ade
văr, cetindu-1, ce găsim acolo?
— Fără voie îti închipui, că ai 
în fată un tablou, care repre
zintă un sobor de vameşi şi 
farisei, fiecare cu cădelniţă în 
mână tămâind cu toiii spre mai 
marele lor, stăpânul, iar apoi 
fiecare se tămâiază unul pe al
tul aşa, încât toată ceata se  
perde în ceata groasă a fumu
lui de tămâie.

Aceasta este oastea dlui A  
Vlad, care stă în mijlocul ei 
ca o statuă de erou unflându-şi 
peptul de mândrie. El îşi roteşte 
privirea, caută în jur de sine 
şi face un gest, din care să în
ţeleagă toată lumea, că nime
nea ca el, căci doar numai el 
e talent politic, numai el a mân
tuit neamul românesc prin ale
gerea dela Dobra, colaboratori 
ai lui, alegători cu plină conş
tientă naţională şi curaj eroic, 
nu există, căci dacă ar exista, 
s ’ar atinge gloria din trecut a 
marelui profet*

Cu de acestea îşi petrec vre
mea mercenarii — sîmbriaşii — 
lui Vaida-Vlad. In fum de tă
mâie.

Dar e de înţeles, ce se întâm
plă la ei. Ei n’au program pro
priu de partid al lor, ei spun, 
că programul lor este cel al 
partidului national ţărănesc. Ei 
nu se sinchisesc de faptul, că 
s au răzvrătit împotriva acestui 
partid, deci pentru a'şi justifica 
ruptura criminală, ce au pro
dus, ei virtualmente sunt obli
gati, să-şi creeze un program 
superior celui alcătuit de con
ducerea noastră, ci se tin mor
ţiş de acesta iar realizarea 
programului o lasă în grija noas
tră, cei ce am rămas la matcă.
Ei sunt cucul parazit, care fură 
cuibul unei alte paseri şi se în- 
cuibă în el pentru a-şi depune  
ouăle, pe cari să i-le clocească  
şi să scoată pui din ele biata 
proprietară de drept a cuibului. 
Formula „numerus valachicus". 
nu o ia în serios nici Fiihrerul 
dela Cluj nici subfiihrerul dela 
Orăştie, Biata formulă miracu
loasă, panacea mântuirii ele
mentului românesc în această 
tară, toti o consideră de o ba
zaconie, de o gâcitură-stârpitură, 
care nu se va potea realiza 
niciodată. Ea trebue însă propo
văduită, pentrucă ea reprezintă 
firea şi duchuC Ftihrerului de 
a răsvrăti şi răsturna, căci alt
fel el nu poate ajunge la gloria 
ahtiată, de altă parte o aban
donare a ei, ar fi identică cu 
prăbuşirea-ignobilă a „Frontului 
românesc'*, în care trebue men
ţinut suflul pe cale şi cu mij
loace artificiale, între cari în
vrăjbirea, înveninarea şi du
cerea în eroare a maselor, po

pulare, neînţelegătoare ale sfo
răriei ocultei vaidiste.

*

Dar norul fumului de tămâie 
se va risipi şi împrăştiajdispa- 
rând cu totul iar cei, ce vor 
reapărea dinînvălişul acestuia, 
care i-a făcut pe anumit timp 
nevăzuţi şi ascunşi într’un anu
mit misticism cu aparentă de 
coloare naţională, — vor fi vă
zuţi de tară şi opiniunea ei pu
blică în adevărata lor nuditate: 
vameşi zi farisei, cari nunumai, 
că şi-au bătut pepturile, în cari 
băteau inimi atât de bastarde 
pentru interesele înalte şi bine- 
întelese ale statului român, ci 
au săvârşit chiar asasinate mo
rale împotriva lui Iuliu Maniu, 
acest simbol de nationalism 
pur fără nici o bizantinizare, 
care este şi întruchiparea înţe
lepciune! m  înţelegerea realită-

De astăzi înainte deosebirile intre 
partidele politice sunt deosebiri de 
program. Astfel şi partidul naţional- 
tărănesc se deosebeşte de celelalte 
partide prin programul s9u.

Noi cei cari ne aflăm tn partidul 
naţional-ţărănesc şi luptăm pentru 
tnfăptuirea programului său suntem 
convinşi că numai prin acest program 
se va putea aduce cea mai bună sta
re pentru populaţiunea acestei Ţări.

Intre cele mai principale puncte 
de program avem şi exproprierea 
marei industri şi statificarea ei.

Dreptul statului de-a expropria 
marea proprietate industrială este 
acelaş ca şi la exproprierea marei 
proprietăţi agricole făcută prin re
forma agrară din 1918, căci el se 
bazează pe dreptatea socia'ă care 
care trebue înfăptuită.

Se naşte Insă întrebarea că ce fo
loase vom aduce pentru Ţaiă dacă 
vom face exproprierea fabricilor şi 
industriilor mari.

I. Prin statificarea fabricilor, nu 
ar trebui să Intre românii In consi
liile de administraţie jidoveşti, aşa 
cum vrea dl Vaida şi să trăiască din 
bani streini, ci atunci Statul fiind 
stăpânul fabricilor va numi la con
ducerea lor numai români.

Iilor noastre politice, a proble
melor vieţii noastre de stat cum 
şi a necesităţilor inexorabile, 
ce se impun pentru ca tara a- 
ceasta să fie pusă odată pe 
h'nia solidarităţii naţionale, pro
dusă d ^  unificarea sufletească, 
singura panacee, care poate 
salva viitorul ei, pândită fiind 
jurîmprejur de duşmani, ce-i 
ahtiază prăbuşirea.

Atunci se va vedea întune
cimea sufletelor negre ale stri
goilor de azi şi atunci se va 
crea convingerea generală, ce 
plagă au fost şi sunt ei pentru 
înaintarea şi înălţarea neamu
lui şi patriei noastre atât în ce 
priveşte viata ei interioară cât 
şi raporturile în viata interna
ţională.

Atunci va urma şi sancţio
narea indrăcitilor de azi, care 
va fi amară pentru ei...

II. Statul ar face preţurile ferului 
zahărului, cimentului, sticlei, a ştofelor 
etc. şi nu fabricanţii cei mari cari azi 
cer preţuri întreite şi pe cari le plătesc 
de silă, ca de voie bună, bieţii cetă
ţeni cari au lipsă de aceste mărfuri.

III. întreg venitul acestor industrii 
va alimenta bugetul Statului şi ast
fel sarcinile publice se scad In mă
sura tn care bugetul se poate ali
menta şi din alte izvoare.

Toate acestea Insă nu se pot rea
liza până când Domnul Vaida şi cu 
tovarăşii sunt de părere ca să Intre 
români câţi mai mulţi în întreprin
derile minoritare căci trăind şi be
neficiind din banul streinului, eşti 
obligat faţă de acesta.

Dlui Vaida Iasă iar părea rău să 
se înfăptuiască această statificare a 
marei industrii căci ar pierde câteva 
consilii de administraţie, numai trei 
consilii, căci numai tn trei consili 
recunoaşte că figurează - -  ar mai 
pierde Insă şi câteva miuţe şi după 
astea-i plânge inima.

Intrebaţi.i însă pe cei cu numeru- 
sul lui Vaida că dl Vaida de ce a 
primit să figureze ta consiliile jido
veşti şi de ce n’a ieşit din consilii 
din 1918 încoace aşa cum a făcut 
dl Iuliu Maniu 1

Dr* Sebastian Tainic-

Cetltl Si răspândiţi „SOLIA”

Partidul nalianal-tdrănasr vrea
să exproprieze marea industrie.
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REFLEXIUNI. R ă v a ş .
Gazeta dlui A- Vlad publicând în 

Nrul. ei dela 23. Maiu a. c. protestul 
meu, pe care l-am adresat adun- gen- 
dela 7. Maiu a. c-, Cons, de Adm- 
fără ca membrii acestuia să semne
ze individual- îl însoteşfe cu unele 
observări, pe cari nu le pot lăsa 
fără cuvânt. Din acest motiv fac aci 
următoarele reflexiuni-

Am satisfacţia, că restignitorii mei 
oricât de măiestrit şi-au ticluit ob
servările, în cele din urmă to
tuşi sunt siliţi, să recunoască, că 
toate abuzurile, precizate şi combă
tute de mine în protest, — sunt pur 
adevăr-

Ad- I. Dacă cei, ce conduc desti
nele băncii „Ardeleana", spun, că 
începând dela anul 1929. consecvent 
mi-au falsificat semnătura în bilan
ţurile societăţii, acest procedeu abu- 
siv este cea mai convingătoare do
vadă asupra incorectitătii în gestiu
nea lor- De altfel contest, că falsul 
cu numele meu ar sta în conformi
tate cu un obiceiu general, practicat 
de toate institutele de credit. Eu sus
ţin chiar contrarul: nici un instjtut, 
care tine la corectitate, nu săvârşeş 
te astfel de abuzuri bineştiind, că a 
semna în bilanţ numele unui mem
bru din direcţiune fără ştirea şi au
torizarea în scris sau verbală a 
acestuia, înseamnă a-1 angaja la 
obliga mente şi răspunderi absolut 
neconsimtite, din ce pot rezulta gra
ve prejudicii pentru respectivul mem
bru al consiliului. Abuzul deci, dacă 
în adevăr se practică, se practică 
numai la acelea institute de credit, 
cari în ce priveşte corectitatea ges- 
timei, întru nimic nu se deosebesc 
de „Ardeleana", prezidată de d. A. 
Vlad în felul obicinuit de dsa, prac
ticat o viată întreagă.

Ad* II. Abuzul arătat la acest 
punct întru nimic nu se atenuează 
prin observarea, că eu nu am pro
testat împotriva tinerii şedinţelor corn. 
exec. în localul filialei din Deva a 
băncii „Ardeleana". Nu eu eram 
prezidentul organizaţiei jud. a parti
dului, ci dl Vlad, care avea înda
torirea, să îngrijască, ca partidul să- 
şi aibă localul său de club aşa, 
cum se întâmplă aceasta la oricare 
partid In oricare judeţ. N’a făcut a- 
ceasta niciodată, căci aşa era iubi
rea dsale de bună ordine şi discip
lină în viata org. partidului.

Observ de altfel, că însuş d. di
rector al Agenţiei Băncii Naţionale, 
din Deva a făcut observarea bine
voitoare, că nu e potrivit, ca şedin
ţele partidului să se ţină în localul 
filialei. Mi-a sdus-o aceasta d. Cor
nel Borduş, directorul filialei, care 
tot atunci m’a informat, că în curtea 
casei, în care se găseşte filiala, este 
o cameră disponibilă, care s’ar pu
tea închiria pentru local de club. 
Eu am înţeles propunerea dlui Bor- 
duş dar i-am zis, că nu e de com
petenta mea, ci să i-o aducă la cu
noştinţă dlui A- Vlad. preşed. org. 
partidului-

Aşi fi foarte satisfăcut, dacă inst- 
„Ardeleana" ar face numai afaceri, 
nu politică- In realitate însă se pe
trec cu totul altfel lucrurile. De e- 
xemplu: în ziua de 6 Maiu a. c- 
în orele de dimineaţa, dl S. Câm
pean, de fată fiind şi d. căpitan în 
rezervă Preoteasă, făcea lucrări de 
ale Vaidiştilor, în looalul filialei — 
pare-mi-se telegrame apoi formular 
de jurământ pentru tinerii amatori 
de a intra în gruparea vaidistă, etc. 
— iar un funcţionar al filialei bătea 
la maşina aceste lucrări. Ce să mai 
zic de întrebuinţarea permanentă a 
telefonului şi a maşinei de scris, 
pentru scopurile org. vaidiste iar bia
ta filială să plătească taxele în sar
cina acţionarilor băncii, cari nu toti 
jură credinţă Fiihrerului Vaida, nici 
Subfiihrerului Aurel Vlad. Utensiliile 
de scris încă se iau din ale filialei.

Şi cum potriveşte oare cu interesele 
filialei, ca funcţionarii ei să fie puşi 
a face lucrări pentru org. politică a
vaidiştilor chiar în orele de diminea
ţa, celea mai Dretioase pentru munca 
zilnică a filialei ? Ce să zic de ocupa
rea localului de cătră partizanii vai- 
dişti, cari prin gălăgie, ce produc a- 
colo, fac imposibil pentru funcţio
nari, să lucre şi în acelaş timp 
clienţii filialei sunt în imposibilitate 
să-şi isprăvească afacerile, pentru 
cari alearga la Deva din mari- de 
părtări ?

Dar abuzul acesta în gestiunea 
Ardelene?, nu e de acum. Grupul 
acţionarilor revoltaţi împotriva dlui 
A. Vlad Ia anul 1928. am reclamat 
din greu acest abuz, d. Vlad însă 
în Ioc, să înţeleagă odetă, că acest 
abuz e revoltător şi foarte necinstit, 
— caută a-1 apăra şi permanentiza 
fără nici o genă şi remuşcare a conşti- 
intii* Dar mă voiu ocupa eu de acest 
abuz şi în alt chip, dacă dl Vlad se 
face ureche şută.

Ad- III- Nu i adevărat, că şedinţe 
le corn. de adm. se ţineau la băile 
din Geoagiu, numai când majorita
tea membrilor erau la acest loc- La 
şedinţele acestea trebuia să participe 
şi directorul substituit şi jurisconsul
tul băncii, cari adauşi Ia membrii din 
cons* ce nu erau la băi, formau ma
joritatea, silită să părăsească reşe
dinţa din Orăştie a băncii sau cum 
eram eu, să călă'oresc dela Deva 
prin Orăştie, sediul băncii, la băile 
îndepărtute din Geoagiu.

Dar cine are simţul integru al da- 
torintei, disciplinei, corectităfii şi con- 
ştientiozitătii, acela nici nu discută 
asupra adevărului spus de mine- Este 
bineştiut, că în cauzele ce se aduc 
în şedinţele consiliului, e lipsă să ai 
la îndemână dosarele sau registele 
băncii pentru a le consulta, numai 
aşa potându-se desbate temeinic. 
Cum se duci însă archive cu dosa
rele şi registrele băncii la Băile din 
Geoagiu? — Rămâne de înţeles deci 
că statutele unei bănci nu trebue, să 
prevadă şi să cualifice de abuz ceaCe 
am reclamat eu fiind acestea de sine 
înjeles un procedeu, care loveşte In 
buna gestiune sub orice raport. Nici 
nu se va găsi o a doua bancă în 
tara aceasta, unde să se practice 
acest abuz, decât la Ardeleana pusă, 
cu totul la discreţia dictatorului ei, 
A. Vlad. chiar şi atunci, când e vor
ba de un simplu oţiu al acestuia- 
Dar Marele Neger stăpâneşte şi pig
meii se aruncă pe burtă înaintea lui 
până se va întoarce vremea....

Caracteristic pentru felul de justi
ficare a restignirii mele este, că se 
invoacă ca motiv articolul meu din 
„Solia", întitulat „Răzbunarea Călău
lui°. Dar pentru Dumnezeu, articolul 
acesta l-am publicat după aciul com- 
batic al dlui A. V lad! Iar în ce pri
veşte articolul meu din „Patria", a 
fost un răspuns binemeritat la terfe
lirea criminală, ce mi-a tăcut d- Vlad. 
Cu scopul de a mă dripi pentrucă 
m’am pus de-a curmezişul acţiunei 
lui politice, lipsită de orice raţiona
ment românesc.

Evident, că eu am reclamat în pro
testul meu cele mai salutari lucruri 
pentru bunul mers al băncii Arde
leana, pe cari restignitorii mei trebu
iau, să le onoreze şi să şi le însu
şească, nu să facă din protest caz 
de acuzare, ca să mă poată decapita.

Iată deci, că e mai luminos c® 
soarele, că restignirea mea e cel mai 
josnic act de răzbunare aranjat de 
dictator, pentru motive politice şi 
pentrucă a văzut în mine ochiul de 
vege asupra abuzurilor sale.

Din toate acestea rezultă, că ob
servările în chestiune ale cons, de 
adm* sunt o operă de găimăceală, 
făcută cu siluirea conştiinţii din par
tea acelora, cari le-au formulat.

Dr. Iustin Pop.

Numărul din urmă al gazetei dlui 
Viad ne prezintă un fenomen Intere
sant dar şi îmbucurător: nu mai sun
tem numiţi „Slăbănogii dela Deva", 
ci ni-se dă un epitet mai dulce: 
„Sfătoşii dela Deva". Evident, că d. 
Vlad ne-a ascultat şi a început lec
ţiile din codul decenţei şi al bunelor 
maniere. Cursul merge foarte greu 
dar totuşi, dacă te gândeşti la vorba, 
că năravul din fire n’are lecuire, pro
gresul e incontestabil.

Văzând acest fenomen, ni-se îmbie 
o întrebare: până acum nu se găsea 
în dicţionarul dlui A. Vlad cuvântul 
„Sfătos", care oricum era mai agrea
bil, decât să ne zică: „Slăbănogi", 
„speculanţi* şi celelalte vladisme.

*

Aceaş gazetă până la nr. din urmă 
se afişa ca „organ al partidului na- 
ţional-ţărănesc. In nr. delă 23 Maia 
a. c. păstrează această afişare dar 
mai adaugă: „şi al Frontului româ
nesc*.

Ce va să zică această bifurcaţiune 
In bastard ? Solia dlui Vlad nu po- 
tea să fie nici organul part. naţ. ţăr. 
necum să mai adaugă „şi al Frontu
lui românesc". Cum poţi fi organul 
partidului, împotriva căruia te-ai răz
vrătit şi a cărui conducere nu o re
cunoşti şi nu te încadrezi în disciplina 
pretinsă de ea ? Dar cum poţi, să mai 
fii şi organul Frontului românesc, 
care e negaţiunea partidului naţional- 
ţărănesc şi e o organizaţlune ă parte, 
care nu poate să se substitue acestuia?

Noi recomandăm confratelui dela 
Orăştie, să iee alt titlu în conformi
tate cu situaţia, în care se găseşte: 
„Frontul capetelor perdute“.

*
Tot gazeta dlui Vlad o spune, că 

noi ni-am fi câştigat dreptul de a nu 
mai fi numită „Solia nedreptăţii", ci 
de a porta pe viitor numirea de „Solia 
infamiei". înţelegem această nouă nu
mire a noastră: confratele s’a gândit 
la cronica şi aprecierile, ce trebue,

Vaidiştii au crezut că-1 toată lumea 
a lor, de au ocupat şi gazeta „Patria* 
oficiosul partidului nostru, lată însă că 
ne vine ştirea, că „Patria" vaidistă 
nu mai poate apare şl că părăsesc deja 
tipografia partidului pe care au ccupat-o 
pe nedrept. 0  părăsesc însă fiindcă nu

Joi dimineaţa a fost găsit mrot în 
dormitorul casei din Bucureşti, înal
tul magistrat Const ntin Sărăţeanu, 
fost regent al României. Defunctul 
suferea de o boală acută de cord, 
care i-a fost fatală.

Constantin Sărăţeanu moare în vâr
stă de 73 de ani dupăce a funcţio
nat timp de aproape 40 de ani în 
justiţie iar la 1929 10 Octombrie a 
fost ales de către adunarea naţională 
ca regent în locul defunctului Buz
dugan. După restauraţie, Constantin 
Sărăţeanu s’a retras în viaţa privată 
petre cându-şi restul anilor în intimi
tatea familiei.
Îndată d u p ă  d tsiopem ea morţii,

să le facem celor din jurul lui. De 
sine înţeles, că asupra infamilor nu 
poţi relata d.cât infamii, în sensul 
acesta desigur, că trebue, să fim Solia 
infamiilor.

*
La acelaş loc confratele nostru vi

treg declară fără nici o milă şi fără 
nici o jale, că pe viitor noi nu mai 
existăm pentru el crezând, că e sub 
demnitatea lui de a sta de vorbă cu 
noi. Câtă lipsă de iubire pentru dea- 
proapele şi câtă lăpădare de moralul 
eticei creştinei Not nu vom urma pe 
confratele nostru atât de vitreg în 
setea lui pentru moartea noastră, ci 
i-dorim chiar viaţă lungă, căci moar
tea noastră poate să fie viaţa lui, 
moartea lui Insă nu e viaţa noastră, 
ci din contra: fiinjarea lui ne ridică 
nespus viabilitatea şi ne justifică exis. 
tenţa ca pe o necesitate inexorabilă.

*
Tot gazeta dlui Vlad ni-o spune 

verde, categoric, apodictic — sau 
incognito, cum ar zice inteligentul 
părinte Basarab — că la poterea vi
sată la nici un caz nu vom ajunge 
nici cu dl Maniu dar nici cu dl Mi- 
halache. Nimic mai uşor pentru noi, 
decât să înţelegem profeţirea aceasta 
a confratelui nostru vitreg. Este bine
ştiut, că formula Fiihrerului dela Cluj 
e pur şi simplu o bazaconie, fn care 
pici Fuhrerul nu crede, dar ea a fost 
inventată pentru ca să fie ancora, de 
care să se lege nădejdea de a potea 
prinde poterea chiar şi pe căi oculte 
şi din dos.

Aici se concentrează toată'durerea 
Fiihrerului pentru elementul româ
nesc. Şi atunci cum să tolereze el, 
ca să admită cineva din ai lui, că s’ar 
potea, să venim noi la potere, când 
aceasta e siDgura panacee, care l-a 
creat pe Flihrerul şi gruparea lui şi 
care i-ar potea mântui din înecul, în 
care se găsesc deja.

Dar cei, ce sunt născuţi morţi, nu 
pot veni la potere, căci vorba acea: 
morţii cu morţii, viii cu viii.

au mai putut plăti nici curentul electric, 
decum să mai plătească muncitorii şl 
costul gazetei.

Frumos au ajuns aceşti domni care 
de-abla după 2 luni că s’au rupt de 
partidul nostru şi au şl început să ara
te semne de faliment.

' s’a telegrafist soţiei defunctului, care 
se aila la Braşov, iar la căpătâiul lui 
au sosit dd. Mihaiu Popoviciu şi pro
fesor Minovici.

Ministerul de justiţie şi Curtea de 
Casaţie din care defunctul făcea parte 
îi au dat onorurile cuvenite fostului 
înalt magistrat. Ceremonia funebrală 
s’a oficiat Sâmbătă, la orele 12 jum. 
la locuinţa defunctului din str. Lascar 
Catargiu 33 după care convoiul a 
pornit spre gara de Nord.

înmormântarea s’a făcut Duminecă 
la Biserica Sf. Treime din Valea Vis. 
teriului. comuna Sârătennca, din ju
deţul Buzău.

•  A

;i-a ii
începutul falimentului Vaidist
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k n a lost dl Vlad ilia mini?
Lumea din judeţul nostru îşi aduce V 

aminte că îa timpul guvernării parti
dului naţional ţărănănesc singurul 
bărbat politic ardelean care a lost In 
contra legii de conversiune a fost dl 
Aurel Vlad. — Ştim însă că pentru 
ce a fost de Vlad contra con
versiunii! Dl Vlad a fost şi este un 
om de bancă şi el vedea prin con- 
versiue, periclitată situaţia băncii ca
re pericol II prejudicia foarte aspru. 
Pe vremea acea tuna şi fulgera în 
contra legii de conversiune, şi-i 
plângea pe bieţii deponenţi susţinând 
că nu-i drept ca acei ce-au agonisit 
o viaţă întregă, acum să-şi piardă şi 
puţinul bun pe care-1 mai au.

îndată că a venit legea convesiunii 
care o îngăduit băncii „Ardeleana" 
să se redreseze, dl Vlad a întors 
haina pe des şi In loc să lupte şi a- 
cum pentru susţinerea drepturilor de
ponenţilor, a începui lupta în contra 
Câtorva deponenţi nemulţumiţi.

Ştim şi aceia că s ’a ajuns acolo 
In cât azi Banca „Ardeleana" resti- 
tue In 5 ani numai 45% din depu
neri.

De aici se vede ce consecvent este 
dl Vlad şi de ce a luptat In contra 
convesiunii. Durere că n’a luptat din 
convingere ci a privit lucrurile prin 
prizma interese or sale.

/• N iculescu.

Drumul lui Mitifâ
— Cum f$i împacă Mitită partizanii —

In sfârşii după vre o 4 luni de abia 
s’a îndurat coconul Mitită Constan- 
tinescu să mai vină prin judeţ eă 
vadă de cei cari l-au trimis în par
lament. — Ce să faci aşa-i când 
omul ajunge domn mare 1 Mitită însă 
nici de astădafă nu a venit cu sco- 
put de-a vedea de nenorocirile oa
menilor din judeţul său ci a venit 
ca să as'ămpere focul care izbuc
nise între partizanii săi din judeţ-

Mitită Constantinescu este în3ă des
tul de şiret ca să poată juca în horă 
pe mai multe perechi de oameni. — 
Aşa de-oparte îl joacă pe Mioc, de 
alta pe Vulcu de alta pe Igna, de 
alta pe Oros. — de alta pe Nitu 
Branga de alta pe Săcărea ele- Printre 
ele mai face şi ponturi şi astfel îi dă 
câfe-o lovitură lui Radu alta lui Petru 
Popa şi aşa mai departe- — Dan
surile le cântă din piculină coconul 
Costică Bursan, care mai scapă câte- 
un tact din melodie voind să facă 
pe salvatorul pentru câte unul sau 
altul.

Mircea Oprea foarte bucuros ar 
primi să-i cânte din contrabas căci 
îi frică să nu ajungă Mit-tă cu pon
turile şi în dreptul lui*

Mitită s’a dus însă Sâmbătă d- m. 
şi în plasa sa astfel s ’a dus la Ge- 
oagiu, Cigmău şi Boiu unde a ţinut 
câte-o cuvântare de 5 minute spu
nând în esenţă că partidul liberal 
este salvatorul Ţării fiind partidul 
realizărilor efective-

Astfel ca poporul să nu se laşe

amăgit de aceste cuvinte înşelătoare 
ale lui Mitită, trebue să-l lămurim şi 
să-i arătăm adevărul.

1. Dacă Mitită a lăsat să se zidească 
nişte şcoli apoi nu i meritul lui căci 
banii sunt banii noştri plătiţi în im
pozite-

II* Nici odată bugetele publice nu 
au fost mai păgubite ca azi prin an
gajamente făcute fără socoteală şi 
în afară de lege, pentru diferite con
strucţii-

III- Majoritatea lucrărilor s ’au făcut 
pe datorie, urmând ca acestea tot 
noi să Ie plătim din impozitele noastre*

IV- Acestea datorii va cădea soar- 
tea tot pe partidul naţional*ţărănesc 
să le plătească atunci când va veni 
Ia putere şi să pună ordine în buge
tul statului a judeţelor şi-a comunelor.

V- Nici odetă nu au fost atâţia per
ceptori ca azi, încât năpădesc satele 
cu cârdul ca ciorile, —• iar percep
torii aceştia sunt inventaţi de Mitită

Deci populaţia cinstită trebue să 
vadă adevărul ei să vadă cum a a- 
iuns Mitită să se laude cu faptele 
sale, făcute pe spinarea populaţiei 
şi-a Ţării-

Miliţă trebue să ştie că faptelele 
vorbesc în 2 feluri, căci un om poate 
fi personal satisfăcut în cererea sa 
şi totuş să aibe conştiinţa că co
lectivitatea a fost păgubită. Această 
regulă Mitită să vede că nu o cu
noaşte.

Dr- Nichifor Ursu.

Aceia cari s’au dat pe brazda nu
merosului lui Vaida, spun mereu că 
nu ei au părăsit partidul ci dnii Mi- 
halache şi Maniu l’ar ti părăsit. Dl 
Viad susţine că matca este acolo un- 
de-i domnia sa şi cu Vaida.

Adevărul este însă că matca este 
acolo unde-i partidul. Partidul naţio- 
nal-ţărănesc este reprezentat prin 
organele sale statutare, prin preşe
dinţi etc, Astfel dintre membrii co
mitetului central executiv din 130 de 
membri, 103 s’au declarat în contra 
dlor Vaida şi Vlad şi numai 25 pen
tru dnii Vaida şi Vlad. Dintre 72 de 
preşedinţi de organizaţii judeţene 52 
s’âu declarat contra dlor Vaida şi 
Viad şi numai 20 pentru. — In ju

deţul nostru deasemenea dintre 118 
membrii ai comitetului judeţean 73 
s’au declarat contra dlor Vaida şi 
Vlad şi numai vre-o 20 pentru dl 
Vlad.

Tot In judeţul nostru dintre 13 
foşti parlamentari 10 sunt contra dlui 
Vlad şi numai 3 pentru.

Astfel să judece lumea cinstită 
undei matca, acolo unde au plecat 
câţiva rătăciţi s’au acolo unde se 
găseşte şi azi majoritatea partizanilor.

Deci nimeni să nu se lase amăgit 
şi toţi să priceapă adevărul câ dl 
Vlad s’a dus cu Vaida şi astfel a 
părăsit partidul naţional-ţărăuesc con
dus de dl loan Mihalache, care este 
sigurul şi adevăratul partid naţional- 
ţărănesc.

Faceţi reclame în „SOLIA"

im imeput si adunările pe i e
— Adunările din Cigmău, Boiu şi Foit —

Partidul ne ţional-ţărănesc a înce
put să ţină o serie de de adunări în 
oraşele mari- Astfel a ţinut deja două 
adunări, una Ia Craiova şi una la 
Chişinău Scopul acestor adunări este 
să lămurească populaţia asupra pro
gramului partidului nostru şi asupra 
ultimelor întâmplări din interiorul par
tidului.

Deodată însă cu aceste adunări 
mari am început o serie de alte a- 
dunări pe sate pentru lămurirea po
porului dela sate care nici acum nu 
poate înţelege ultimele întâmplări din 
partid, — Astfel şi în judeţul nostru î 
s’au ţinut câteva adunări în ziua de 
Duminecă 26 1* c* Cea dinfâiu adu
nare s’a ţinut în comuna Cigmău din 
plasa Geoagiu la orele 2 d* m- unde 
dl Dr- Alexandru Herlea însoţit de 
dl I. Crăciun şi fruntaşul nostru Lu- 
caci Iosif din Foit a ţinut o cuvân
tare în faţa unei asistenţe foarte nu
meroase compuse din cei mai de 
seamă oameni ai satului în frunte 
cu dl Nicolae Zeic- — Deasemenea 
au vizitat şi locul istoric al casei 
marelui poet Ion Budoi-Deleanul azi

proprietatea vrednicului fruntaş Ilieş 
Petru.

După adunarea din Cigmău la o- 
rele 4 s’a ţinut o adunare impună
toare în comuna Boiu la care au 
participat aproape întreg satul* Şi 
aici dl Dr. Alexandru Herlea a ex
pus programul partidutui nostru şi 
cauzele plecării dlui Vaida şi Vlad 
dela matca partidului naţional-ţără- 
nesc*

La orele 6 d* m* a sosit dela Orăş- 
tie dl Colonel Vasile Băncescu care 
s'a întâlnit cu dl Dr* Herlea în 
comuna Foit unde de asemenea au 
ţinut o impunătoare adunare vorbind 
ambii poporului şi expunând pro
gramul nostru.

După adunare întreagă populaţia 
satului încolonată i-a petrecut pe 
dnii: Colonel Băncescu şi Dr. Herlea 
până la Mureş de unde aceştia din 
urmă au plecat spre casă. Aceste 
adunări au format numai începutul 
acţiunii noastre de lămurire a po
porului şi ele vor continua în fiecare 
Duminecă şi zi de sărbătoare.

x- y*

f  M O I S E  S A V U
ln ziua de 22 Maiu a. c. s’a stins 

din viaţă, la Deva, primul preşedintele 
român al tribunalului Hunedoara, Moise 
Sava In etate de ?3 ani. Prin moartea 
tui dispare dintre noijfncă unul din ge
neraţia celor mai buni români. Defunc
tul de şi a fost mag:strat a fost un 
caracter ferm, integru, şi un ro
mân care nu a pregetat să-şi mani
feste întreaga solidaritate cu neamul 
din care făcea parte. Prin dispariţia

defunctului, dl Victor Savu, fost pri
mar al oraşului Haţeg şi membru mar
cant al part. nostru îşi perde pe tatăl 
său, iar dl inginer inspector A. Rotea 
îşi perde socrul.

înhumarea rămăşiţelor pământeşti a 
avut loc In ziua de Vineri, 24 Maiu a. c. 
In cimitirul ortodox-român din Deva, 
pe lângă participarea unei asistenţe 
imense.

Cum sună numerusul lui Vaida
Nici un om nu-i permis să se laşe 

amăgit de numerusul lut Vaida şt tre
bue să ştie cum sună acest numerus.

După numerusul tul Vaida şi-a lui 
Vlad dacă in ţara românească sunt 
10% jidovi, 10% saşi, şi nemţi 1096 
unguri, apoi la regimentul din Orăştte 
unde avem 50 de ofiţeri, trebue să bă
găm 5 ofiţeri jidovi, 5 nemţi şt 5 un
guri La judecătoria noastră dintre 3

Ş T I R I
Serbare. Sâmbătă 1 Iunie a. c. 

Centru de Instrucţie Premilitară din 
Orăştie aranjează o serbare în sala 
„Centrul" cu care ocaziune se va pre
da piesa „Ardealul" în 4 acte. După 
producţiune dans.

♦
învăţătorii reuşiţi la examene.
La examenul de definitivat dela Deva, 

al învăţătorilor, s’au prezentat din ju
deţele Hunedoara şi Alba 226 candi- 
daţi dintre cari au reuşit numai urmă
torii 67, pe cari îi publicăm în ordinea 
clasificaţiel: Fete:

Mircea Cornelia, corn. Căstău 8.37; 
Copil Aurora, Aninoasa 8.07 ; Cucu Au
rora, Seuşa 7.97; Măgurean Eleonora, 
Vinerea 7 97; Banu Silvia, Daia Ro
mână, 7.87; Ocheşel Rafira, Acmariu 
7.8o; Panjuriu Eleonora, Batiz 7.80; 
Dumbrăvean Li via, Lăpugful sup. 7.70; 
Armean Marla Gligor, Sălaşul de sus 
7.63; Radu Susana, Ghelar 7.63; Iosif 
Valeria, BăcăinţI 76,0; Radu Silvia, 
Beldiu 7.53; Rtşcuţa Octavia, Rtscu- 

llţa 7.50 ;Herlea Maria, Şeuleşti 7.47; 
Nistor Metania, Stremfiu 7.47; Stana 
Hermina, Boj 7.30; Bot Veturia, Ciuia, 
Mare 7.I7; Suciu Cornelia, Măgtna7.i7; 
Sibişan Ana, Cut 707; Dobrln Marac 
Ocna Mureş 7.00. Băeti:

Cocea Victor, com. Federl 8.70; Sfer- 
dian Vasile, Bucova 8 57; Preda Cons-

judecători, unul trebue să fie minoritar. 
La liceul nostru dintre 20 de profesori 
2 trebue să fie jidovi, 2 nemţi şi 2 
unguri.

Apoi aşa o dreptate nouă nu ne tre
bue, să şt-o ţină dl Vatda şt Vlad pen
tru ei.

Poporul'încă ailnceput să înţeleagă, — 
să se deştepte şi sâ vadă ce’n seamnă 
numerusul lui Vaida şl-a lui Vlad.

tantin, Rapolţel 8.47; Popescu Ştefan 
Şibot 8.40; Drăgan Dumjrru, Sulighcte 
8.33 ; Bâldea Ion, Săliştîoara 8.23; Dim- 
perlu Ion, Gurasada 8 23; Boborodea 
Vlorel, Bampatoc, 8.20; Filimon Vasile, 
Loman 8.20; Popescu Spiridon, Piş- 
chinţi 8.13 ; Ionaş Ovidiu, Galda de jos 
8.10; Marinescu Anghel, Ţebea 8.IO; 
Crişan Gheorghe Sarmiseghetuza 7.97; 
Stanciu Dumitru, Meria 7.90; Popescu 
C., Valea Nandrulul 7.87 ; Vlăsceanu I , 
Blăjenisat 7.87 ; Lupu Vasile, Noiag 7.83; 
Popa Ştefan, Braseu 7.83; Bărbuţ Tra- 
ian, Ponor 7.80; Docrescu Grigore, Bul
buc 7.73; Munthiu D„ Răhău 7.73; 
Chlriţă Iordan Măgura 7.70; Nicula Sa
bin, Almăşel Ilia 7.70; Ocheşel Gheor
ghe, Acmariu 7.67 ; Ţundrea Alexandru, 
Mărăşti Haţeg 76.7; Crişan Viorel, Târ- 
năvlţa 7.63; Peica AndroDic, Săcămaş 
7.60; lordâchescu Ion, 7.57; Pătrăşcoiu 
Nicolae, Târnava lila 7,33; Pienaru Va
sile, Roşia Montană 7.53; Ursu Sabin, 
Ceru Bâcăinţi 7.53; Draşoveanu N., 
Purcăreşti 7.50; Cosor Ion, Cut 7.47; 
Tetllean Iulian, Negolu 7.47; Vlşan loan 
Branlşca Bicău 7.47; Sprâncenata Si- 
mion, Nandru 7.43; Raţă Spiridon, Să- 
laşul-de-jos 7.37; Teodor Const, Ulm 
7.33; Zdrenghea Vasile, Inuri 7.33; 
Ciobanu Ion, Mthăleni 7.27; Miclean 
Aurel, Vata de sus 7.20; Iacob Gheor
ghe, Godlneşti 7.17; Radu Ion, Chltid 
7.17; Cazan Roman, Mada, Geoagiu 
7.07; Draşovean Ilie, Feneş 7.07; Co
vrig Aurel, Câinelui de jos 7.00; Ghi- 
şoiu Eugen, Aninoasa 7.00;
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oferă onoratului public un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 

cu preturi sol ide bărbaţi dame sl copil

Regele George se va întoarce pe 
tronul Greciei? Se întăreşte tot mai 
mult svonul după care Regele George 
al Greciei se va întoarce pe tronul 
Greciei. Chiar războiul civil, care a 
învrăjbit pe fraţi mai lunile trecute, a 
avut ca pricină frica unora dintre Greci 
că .ţara lor va deveni iarăş regat. Ve- 
nizelos mai ales, care a detronat pe 
fostul rege, şi a făcut republica, era 
tare îngrijorat că toată opera lui va 
fi stricată, adecă exregele George se 
va întoarce iarăş pe tronul pe care 1- a 
părăsit de silă. Ca să împiedece acest 
lucru, Venizelos a făcut războiu între 
fraţi a fost învins şi condamnat la 
moarte în lipsă.

Svonurile de mai sus s’au făcut tot 
mai auzite de atunci încoace. Mai nou 
primim ştirea că guvernul grec a dat 
poruncă miniştrilor săi din ţări' Străine 
ca ei să întrebe că ce-ar zice celea- 
laite ţări, dacă Grecia [şi-ar aduce în 
ţară pe regele izgonit.

*
Cea mai mare maşină de sburat 

a  Ruşilor s’a prăbuşit. La sfârşitul 
săptămânii trecute s’a întâmplat Ia Mos
cova o groaznică nenorocire. Cel mai 
mare avion al bolşevicilor, care purta 
numele de „Maxim Gorki" ciocnin- 
du-se în aier cu o maşină mai mică, 
s’a prăbuşit la pământ îngropând sub 
dărâmăturile sale pe toţi oamenii cari 
se găseau în avion şi cari toţi au murit.

Avionul „Maxim Gorki" avea 8 mo
toare şi o forţă totală de 7000 cai. El 
avaa loc pentru 70 de oameni şi putea 
să străbată fără coborâre 2500 km. 
Lungimea avionului era de 32 metri, 
isr lărgimea aripilor 63 metri. La înăl
ţime de 700 metri un avion mai mic, 
poruncit să facă paradă uriaşului care 
ducea pe oameni la petrecere, s’a cioc
nit cu o putere cumplită de „Maxim 
Gorki" frângându-i aripile In clipa 
următoare trupul marelui avion a în
ceput să se prăbuşiască. Rezervoarele 
de benzină au luat foc şi cei 47 de 
oemeni aflători pe avion cădeau Ia pă
mânt arzând ca nişte făclii.

*
O moarte curioasă. Un tânăr din- 

tr’o comună din jud Mureş, trecea 
pe uliţele satului. Tocmai s’a înfâm- 
plat să treacă pe acolo şi un câne. 
După un urât obiceiu- care din ne
norocire e foarte lăţit la noi la ro
mâni, s’a plecat să ia o piatră să 
lovească în câne. In buzunarul di
năuntru al hainei avea un cuţit. Când 
s’a plecat, cuţitul i-a intrat în inimă 
şi peste câteva clipe a murit.

*
A scăpat de o nenorocire. D. Mac

donald. primminislrul Angliei, a ple
cat zilele trecute la o expoziţie- Când 
a ajuns în uşa sălii celei mari, s’a 
oprit câteva clipe să spună două 
vorbe unui gazetar care nu voia de 
loc să-l lese în pace. Când să se 
despartă de gazetar, ca să intre în 
sală, se aude o bubuitură puternică 
şi ce să vezi? Plafonul sălii în care 
era să intre s’a prăbuşit. Din fericire, 
nu era nimeni în sală. Primministrul 
s’a întors spre gazetar, i-a mulţumit 
că l-a reţ'nut, la luat de braţ şi a 
plecat cu el spre casă, povestindu i 
mereu pe drum-

*
Un picior... cu un milion Lei. La 

5 Aprilie 1931 o domnişoară din Ga
laţi a fost lovită de o locomotivă, în 
urma cărei întâmplări a trebuit să 
i-se tae piciorul stâng* Dând în ju
decată căile ferate române, prima 
instanţă de judecată, ia dat câştig, 
condamnând pe calea ferată să'i 
plătească o despăgubire de un mi
lion Lei*

Vând urgent
200.000 hectare, terenuri auri
fere, alte minereri bogate în va
loare de 350 000.0C0 Lei*
Aron Popa. la ziar.

Locuinţă
de tnchiriat
In Deva, Str. Şaguna Nr. 1 case 
de închiriat înepând dela 1 Iulie 
a c. o locuinţă conslând din 
5 camere, anticamere, bucătă
rie, spălătorie, cameră de baie» 
pivniţă, pod etc.
Informaţiuni în biroul advocaţial
Dr. Lazăr LâszIO, Deva
Str. Şaguna 1. 1 -3

In vederea căsătoriei!
O persoană serioasă de 52 ani, 
sănătoasă, frumoasă, bună, cu 
caracter şi bine situată doreşte 
cunoştinţa unei văduve de 40-50 
ani, care să aibe calităţi bune, 
să fie sănătoasă şi să ştie gos
podăria casei, s ’au o fată mai 
în etate. Corespondenţa şi foto
grafia să se trimită pe adresa 
ziarului „S o lia “ din Orăştie pen
tru Românul Transilvă- 
nean, de unde vor primi răs
puns sincer, păstrându-se orice 
secret. 1—3

Mare serbare!
Chestura de poliţie Deva, a- 

duce la cunoştinţă că fiind au
torizată de forurile superioare, 
va organiza în ziua de 9 Iunie 
a. c o mare serbare şi petre
cere în grădina publică a ora
şului sub patronajul Domnului 
Dr. Romulus Miocu, Prefectul 
judeţului- în folosul Chesturei 
pantru înzestrarea cu materiale 
technice şi reorgznizarea ser
viciilor poliţieneşti.

Cu această ocazie face un 
călduros apel la populaţia ju
deţului pentru a binevoi a da 
tot concursul material având şi 
prilejul fericit de petrecere.

Publicul va fi delectat cu cele 
mai frumoase surprize compuse 
din bufet, bar, tombolă, postă 
americană, telefon, jocuri de 
artificii şi rachete, înălţări de 
baloane, boscheturi pentru masă 
amenajate artistic Muzica mi
litară va distra publicul cu dife
rite arii naţionale, iar două or
chestre alese vor sta la dispo
ziţia publicului toată noaptea.

Legătoria de cărţi şi cartonageria

D. Pardos
Orăştie

Execută tot felul de lucrări, 
branşa hârtiei cu preţuri  
foarte convenabile. Biblio
teci se leagă luxos şi prompt.

M. GHIMUSIANU
măestru clasornlcar

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

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

o lăptărie modernă
şi bfneorganizată cu pre
gătirea untului sl alte di
ferite brânzeturi, precum 
s! vinderea lor pe plete.
Zilnic pot vinde dela 1000 kilo
grame lapte în sus, în condiţiu- 
nile cele mai favorabile.
Comerţ cu bun viitor şi adu
cător de parale. Ofertele serioase 
se acceptă-
Adresându-vă cu încredere la :

Dumitru Şteff
prop rietar  şi maşinist-mechanic
u . p . ORĂŞTIE co m . B O i II, (J. H uned .)

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- 
tie, 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 rop rietar  şi maşinist-mechanic
u . p . ORĂŞTIE com . B OIU, (j . H u n ed .)

Girant: Dr. Alex* Herlea.

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- 
dlţlunile 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 şl ştiinţifice, tablouri fo
tografii, material pentru ma
şinile de scris, schaplrografe, 
ştampile etc.

Preţurile cele mal midi
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortiment al librărie 
BRANGA din Orăştie.

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD"
al dnei Lupan d in  Orăştie

unde găsiţi o bucătărie bună 
şi ieftină. Abonamente pt. 
prânz şi cină cu preţurile 
cele mai ieftine. Vinuri ex
celente, serviciu prompt*

Cel mai confortabil 
hotel din Orăştie 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 dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang 

Propr.: SIMION GAVRILA
hotelier şi restaurator.

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. S T E R N
Magazin de Textile »l fncAlfAmlnte 

cel mal efftln Izvor.
au sosit stofe şi tot felul de articole 

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

cele mai elegante asortimente.

C etlti Al r ă s p â n d iţ i  „SO L IA "
Tiparul tipografiei A. Hlrach, Deva, 1935.


